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Z sympatii 
do zwierzaków

Jan Paweł II wciąż jest dla nas wzorem

Konkursy
N. Błaszczyk, A. Bukowska, J. Jaros

Zbliżający się koniec roku szkolnego to także doskonały czas na ostatnie konkursy
sprawdzające wiedzę. Oto krótkie informacje o niektórych z nich.
9 maja odbył się Konkurs Pięknego Czytania w języku angielskim. W skład komisji
konkursowej wchodziły nauczycielki języka angielskiego. Do wyboru były trzy teksty: ''The
path to High Crag'', ''The box'' i ''One foggy night''. Ich autorem jest Andrew Rossiter. W
kategorii klas 3-4: I miejsce zajął Eryk Puszczewicz, II - Jakub Nowakowski, III - Julian
Zygmunt, a wyróżnienie otrzymała Natasza Klimko. W kategorii klas 5-6: I miejsce
zajęła Antonina Pawłowska, II - Kevin Ratajczak, III -  Julia Jaros, a wyróżnienie
otrzymał Hubert Bartkowski. 
Ponadto w kwietniu w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego pod patronatem
wydawnictwa Olimpus. Z dużego grona uczestników tylko Kevin Ratajczak z Vb
zakwalifikował się do finału. Reszta uczestników dostała dyplom uznania oraz szóstkę, jeśli
tylko osiągnęli powyżej 170 punktów.
26.04.2017 r. w naszej szkole odbyło się IX Wrzesińskie Małe Dyktando. Trzema
reprezentantami naszej szkoły, którzy najlepiej poradzili sobie z tekstem naszpikowanym
trudnościami ortograficznymi okazali się: 1. Adrian Kumecki (miejsce 9 w ogólnej
klasyfikacji), 2. Agata Bukowska (miejsce 10 w ogólnej klasyfikacji) 3 . Antonina
Pawłowska (miejsce 11 w ogólnej klasyfikacji). Wszystkich uczestników było 43. Tytuł
Dziecięcego Mistrza Ortografii powiatu wrzesińskiego wywalczył Domink Parus z SSP nr 2
we Wrześni.

Kwiaty od Samorządu Uczniowskiego Program artystyczny

Aniela Kołodzińska

18 maja w naszej szkole
odbył się Dzień Patrona.
Uczniowie i nauczyciele
spotkali się przy pomniku
Jana Pawła II przy kościele
farnym. Po złożeniu kwiatów
i odśpiewaniu piosenki
"Kochamy Cię Janie Pawle
II" udaliśmy się na mszę
świętą w kościele pod
wezwaniem Świętego
Ducha. Po mszy
przedstawiono program
artystyczny w wykonaniu
klas czwartych.

Katarzyna Patrzek

Ostatnio na szkolnym korytarzu można było spotkać
przeróżne zwierzęta. Samorząd Szkolny zaproponował,
aby 24 maja uczniowie przebrali się za dowolne pupile. Jak
zawsze nie zawiedliśmy! Na szkolnym korytarzu można
było spotkać koty, psy, zebry, małpy, a nawet bajkowe
jednorożce czy pokemony.

Nasze zwierzaki

A. K. A.K.

K. Patrzek
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Dobre czyny warto mnożyć, 
czyli kolejna wizyta w schronisku

Kosmos 
na wyciągniecie ręki

Lekkoatletyczna wiosna

Jakub Oziemkowski

W jedną z sobót, klasa Vb wybrała się na wycieczkę do Torunia. Wyjazd był
fajny i "słodki" - piekliśmy bowiem pierniki w Piernikowej Chatce.
Zwiedziliśmy również Dom Kopernika oraz Krzywą Wieżę, przy której
nikomu nie udało się stanąć prosto. Najciekawszą atrakcją wycieczki była
jednak wizyta w Planetarium. Seans, w którym uczestniczyliśmy, był bardzo
ciekawy. Przedstawione w nim zostały interesujące fakty o planetach Układu
Słonecznego. Gdy obraz wyświetlony nad nami się obracał, wyglądało to
zupełnie tak, jakbyśmy to my się obracali. Zjawiska na innych planetach
pokazano nam natomiast tak, jakby zostały przeniesione na Ziemię. Na
przykład mogliśmy zobaczyć jak neptunowe wiatry wiejące z prędkością ok.
2000 kilometrów na godzinę wszystko by zdemolowały. Efekty były
rewelacyjne! Wycieczkę oceniamy jako bardzo ciekawą i stanowczo udaną.
Polecamy więc wszystkim wybrać się do Torunia i koniecznie odwiedzić
Planetarium! 

Podium

Julia Andrzejewska, Nela Baran

Wiosna to czas wzmożonej aktywności fizycznej. Sporo się działo w
kategoriach sportowych, a teraz nadszedł czas podsumowań. Tym bardziej,
że udało nam się osiągnąć sporo dobrych wyników i to w różnych
konkurencjach. 

Po raz XXXIV w naszym mieście odbył się Bieg Kosynierów. W imprezie
wzięło udział ponad 400 uczniów ze szkół powiatu wrzesińskiego. Naszą
szkołę  reprezentowała ponad 70-osobowa grupa. Spośród naszych uczniów
na podium znaleźli się: Wiktor Lewandowski kl.II  -  III miejsce, Zofia
Grajkowska kl.II – II miejsce,Szymon Ściernicki kl. IV – III miejsce.
Katarzyna Fimiak kl. I – III miejsce, Ada Klamerek kl. IV – III miejsce. 
Ponadto na stadionie ZSTiO po raz pierwszy odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Biegach Przełajowych. Dziewczęta
rocznik 2006 i młodsze w składzie: Ada Klamerek, Amelia Szlachetka,
Gabriela Nowakowska, Małgorzata Mecler, Iga Jeleniewska, Wiktoria
Bojanowska  zajęły I miejsce i będą reprezentować  nasz powiat w finale
województwa. W klasyfikacji indywidualnej: Ada Klamerek zajęła II
miejsce, Amelia Szlachetka  III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej III
miejsce zajęła Agata Bukowska. 
Innym razem, 27 kwietnia 2017 r. dziewczęta w składzie: Oliwia Briks,
Agata Bukowska, Katarzyna Cisło, Gabriela Nowakowska, Julia
Ławniczak i Ada Klamerek reprezentowały naszą szkołę w czwórboju
lekkoatletycznym na szczeblu powiatu i zajęły II miejsce. Z kolei chłopcy w
składzie: Mikołaj Siepielski, Mikołaj Kowalczyk, Hubert Bartkowski,
Dominik Błaszczyk, Wiktor Til, Wojciech Fimiak zdobyli brązowy medal.
Jedenastoosobowa  drużyna w składzie: Ada Klamerek,  Oliwia Briks,

Katarzyna Cisło, Agata Bukowska, Nadia Dolatowska, Nela Baran,
Gabriela Nowakowska, Szymon Ściernicki, Wiktor Bukowski  i Dominik
 Błaszczyk, reprezentowała naszą szkołę podczas sportowej imprezy
„Lekkoatletyka dla każdego”, która odbyła się w ZSTiO. Wśród dziewcząt 
rocznik 2006-2007 – II miejsce  Ada Klamerek, III miejsce  Gabriela
Nowakowska; rocznik 2004-2005 – II miejsce  Agata Bukowska. Wśród
chłopców rocznik 2006-2007 – II miejsce Dominik  Błaszczyk i III miejsce
Szymon Ściernicki.

Hubert Sobczak

Podbudowani dobrym przykładem, który dała klasa Va, wybraliśmy się z
wizytą do schroniska. Pieski tam mieszkające mają się dobrze, lecz każdy
z nich chciałby mieć własny dom. Pomogliśmy, gdyż zanieśliśmy im dużo
karmy. Opiekun schroniska bardzo się ucieszył z naszych prezentów dla
jego podopiecznych. Wiele psów tylko patrzyło na nas ze swoich klatek,
niektóre jednak ostro warczały, kiedy ktoś próbował się zbliżyć.
Szczególnie przypadł nam do gustu jeden pies - pozwalał się głaskać,
podchodzić do siebie i był bardzo przyjacielski. Uważam wizytę za bardzo
udaną i zachęcam, aby podobnie jak my, również inne klasy zaangażowały
się w pomoc dla schroniska i odwiedziły mieszkające tam zwierzaki.
Naprawdę warto! A jeśli kochacie psy, to pamiętajcie, że jest także
możliwość, aby zaadoptować pupila (o tym jak to zrobić i na czym polega
ta akcja pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów gazetki, a informacje
te możecie też znaleźć na stronie www.psi-jaciel.pl)

N. Baran
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Hobby Oliwii,
czyli jazda konna i plastyka

Czerwcowe 
kalendarium

Mini psychotest o najlepszym wakacyjnym miejscu!

Oliwia Graczyk

Moje hobby to jazda konna i plastyka. Z końmi moja przygoda trwa  już od
około 3-4 lat. Uwielbiałam chodzić na przejażdżki choć póki co jest tak, że
to pani instruktor trzyma konia. Skąd w ogóle ten pomysł? Nie wiem, po
prostu kiedyś postanowiłam, że będę jeździć konno tak, jak ci zawodowcy
w telewizji. Na zajęcia zaczęłam chodzić w 2016 roku i bardzo mi się tam
spodobało. 
Co do drugiej mojej pasji: malowanie, rysownie, szkicowanie,
projektowanie, składanie origami to wszystko, co uwielbiam na plastyce.
Staram się też brać udział we wszystkich możliwych konkursach, bo wiem
że coś potrafię, a nawet jeśli nie uda mi się zdobyć żadnej nagrody, to
cieszę się również z pochwały i docenienia mojej pracy przez naszą
nauczycielkę. A wszystko zaczęło się, gdy rodzice zauważyli, że jako
dziewięciolatka starałam się patrzeć na jakąś pracę i potrafiłam ją
przenieść na swoją kartkę. 

Julia Wesołowska

Sporo świąt już za nami. Teraz kilka podpowiedzi co świętować w czerwcu -
myślę, że ostatni zaproponowany przeze mnie powód będzie dla Was dosyć
oczywisty.

8 czerwca: Dzień oceanów - pamiętasz ile mamy oceanów na Ziemi? A czy
potrafisz wymienić ich nazwy?
15 czerwca: Dzień wiatrów i Boże Ciało - chyba więc warto w tym roku na
procesję zabrać ze sobą coś, co osłonni nas od wiatru. 
21 czerwca: Dzień żyrafy - żyrafa to najwyższy ssak żyjący na lądzie, a
mimo to w jej długiej szyi jest tyle samo kręgów co u człowieka (7).
23 czerwca: Dzień ojca - było święto mamy, a teraz czas na podziękowania
dla taty. Co kupisz mu w prezencie?

23 czerwca: KONIEC SZKOŁY - nareszcie! Cieszycie się tak samo jak ja?

Gdzie na wakacje? Nadia Krzyżkowiak
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Bądź bezpieczny w wakacje!

Dzień Dziecka na sportowo!

Kornelia Gawarecka, Malwina Dębicka

Wakacyjny numer zobowiązuje do ankiety
dotyczącej wakacji. Byliśmy ciekawi jakie macie
pomysły na letnie wyjazdy i dokąd wybiera się
największa część osób. Cieszy nas
różnorodność Waszych odpowiedzi, bo to
znaczy, że jesteście kreatywni i będziemy mieli o
czym porozmawiać po powrocie do szkoły. Ale
teraz nie o tym. Wyniki ankiety zamieszczamy
poniżej, a dla wzrokowców dodajemy także
wykres. 

22% - obóz
20% - nie wiem

20% - nad morze
15% - inne

12% - za granicę
10% - w góry Dokąd na wakacje?

Nadia Rutkowska

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak
wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to
czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie
zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. 
1. BEZPIECZNA KĄPIEL
Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik
WOPR. Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o
tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli
każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. Przestrzegaj
regulaminu kąpieliska,na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń
ratownika. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna
temperatura 22-25 stopni). 

2. BEZPIECZNA JAZDA NA ROWERZE
Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. W czasie jazdy używaj
kasku. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. W miarę możliwości korzystaj
z drogi dla rowerów. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one
także rowerzystów. 
3. WAKACJE W DOMU
Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych,
bezpiecznych zabaw. Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się
bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach.

Życzymy Wam cudownych, niezapomnianych, pełnych wrażeń i nowych
doświadczeń, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Agata Bukowska

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyły się
rozgrywki sportowe. Wszystkie klasy startowały
w 4 konkurencjach: skoki dodawane, biegi
sztafetowe, rzut do kosza oraz turniej gier
zespołowych (rzucanka, dwa ognie i piłka nożna).
Pierwsze miejsca zajęli: VIc, Vb, IVa.
Drugie miejsca zajęli: VIa, Va, IVc.
Trzecie miejsca zajęli: VIb, IVb.
A najważniejszy był wspólnie spędzony czas.Kochamy sport! Rozgrzewka

M. Dębicka, K. Gawarecka

A. Bukowska A. Bukowska
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