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Ma wybrane
liceum w kieszeni

Nagrodzona gazetka

Wydanie specjalne „Głosu Siódemki”, naszej sławnej gazety,
zostało nagrodzone tabletem LENOVO (wartość ponad tys.
zł.) oraz gadżetami Junior Media + 20 pkt. na konto w
całorocznym rankingu redakcji za II miejsce w ogólnopolskim
konkursie. To wspaniały prezent na 20-lecie pracy redakcji, którą
od początku kieruje pani Stanisława Grelowska. Przypomnijmy,
że redakcja ma na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno
ogólnopolskich, jak i wojewódzkich i lokalnych. Za zajęte miejsca
przekazała już na rzecz szkoły nagrody rzeczowe wartości ponad
4 tys. zł.
Ten numer powstał we współpracy ze szkolnym wolontariatem,
któremu przewodzi nauczyciel matematyki – p. Żaneta Bąk, której
serdecznie dziękujemy, przede wszystkim za serce, które oddaje
tej pracy, ale także za materiały!

Julia Krokos, uczennica klasy VI a
została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego,
prowadzonego przez Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Poznaniu.

Chociaż kończy dopiero klasę VI, to po
ukończeniu VIII ma prawo do wyboru
liceum. Jest także zwolniona z egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego i
otrzymuje 100% punktów. Znalazła się
wśród 54 szczęśliwych laureatów z całego
województwa wielkopolskiego. Swoją
biegłość i świadomość językową
potwierdziła w XVI Miejskim Konkursie
Języka Polskiego dla Uczniów Szkół
Podstawowych m. Piły, gdzie otrzymała
również tytuł laureata. W przygotowaniu się
do konkursów pomogła mi Pani Stanisława
Grelowska i dzięki niej zaszłam tak daleko
- stwierdziła podwójna laureatka.

Julka w Poznaniu

PREZENT NA
 20-LECIE

''GŁOSU SIÓDEMKI''

S.G.

.
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Praca fotograficzna Weroniki Pawlak nagrodzona!

Weronika ze swoją pracą

W ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek – Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Pile 
zorganizowała konkurs
fotograficzny – „Pejzaż z książką”.
Na konkurs wpłynęło 85 prac.
Komisja konkursowa wnikliwie
analizowała walory prac pod
względem ujęcia tematu, pomysłu
na wizualizację książki w otoczeniu
przyrody i krajobrazu,
przedstawienia wartości czytania.

Spośród autorów zgłoszonych
fotografii wyłoniono laureatów,
wśród których znalazła się
uczennica naszej szkoły –
Weronika Pawlak z VI c. Zdobyła
zaszczytne I miejsce.
Swoją pracę zatytułowała 
„W drogę z książką”. Jury
nagrodziło ją za oryginalne ujęcie
tematu. Gratulujemy!

Maja Strzelec

.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES SZYMONA
Szymon Pawlaczyk, uczeń klasy V b został lau-
reatem Ogólnopolskiego Konkursu Matmomania 
z Polskim w Tle.
W marcu na ogólnopolskiej platformie Junior Media
pojawiło się zaproszenie do udziału w konkursie, który
organizuje jedna z redakcji gazet szkolnych -
Matmomania. Zdanie polegało, m.in. na napisaniu
wiersza głoszącego pochwałę matematyki i jej
wykorzystania w różnych dziedzinach życia. Całość
pracy miała być przedstawiona w postaci prezen-
tacji multimedialnej. Szymonowi chciało się
popracować i zasłużył na uznanie jurorów. Otrzymał
dyplom wyróżnienia oraz piękne i praktyczne nagrody
rzeczowe. Do konkursu przygotował się pod
kierunkiem swojej polonistki, Stanisławy Grelowskiej.

Tuż przed wakacjami,
kiedy już wielu uczniom
nic się nie chce, jej się
chciało. 
A o kim mowa? O Martynie
Lisieckiej z VI a. Dała się
namówić p. Grelowskiej   

i napisała pracę na
ogólnopolski konkurs
"Wymarzona książka".
Zajęła III miejsce. Warto
próbować. Talenty rodzą
się z pracy.

.

.
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Laureaci konkursu

Ogólnopolski konkurs "Albus 2017" z j. polskiego

9. miejsce w Polsce i tytuł laureata otrzymał
Franciszek Nowak z V b, wyróżnienia zdobyli: Oliwia
Piotrowska, V a, Wiktor Smolarz, VI b i Szymon
Pawlaczyk V b. Wiktor przygotował się do konkursu 
z p. Grażyną Włodarczyk, pozostali to uczniowie 
p. Stanisławy Grelowskiej. Udział w konkursie dał im
możliwość zdobycia dużej wiedzy, która przyda się na
lekcjach polskiego. Gratulujemy!

TATO

Drogi tato, jak Cię nie kochać,
Gdy ciągle jesteś tak blisko.
Wstawałeś do mnie, gdy byłem mały,
I dziś robisz dla mnie wszystko.

Kopałeś ze mną piłkę nożną,
Uczyłeś jazdy rowerem.
Praca na działce, koszenie trawy,
Być z Tobą to moje marzenie.

Nigdy nie było, nie ,,mam czasu’’,
Nawet, gdy byłeś bardzo zmęczony.
Zawsze znalazłeś chwilę dla mnie,
Bym nie czuł się osamotniony.

Spędzony czas, wspólne wakacje,
To nie są tylko marzenia.
Jesteś mi tato bardzo potrzebny
Bądź przy mnie i się nie zmieniaj.

Szymon Pawlaczyk

XVI edycja Miejskiego Konkursu Stanisław Staszic i
jego epoka

Do rywalizacji przystąpiło 17 uczniów z pilskich szkół
podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga
Jurgiel VI a, Martyna Szpot VI c, Jakub Skura VI b. Po
sprawdzeniu prac przez komisję konkursu okazało się,
że nasz uczeń – Jakub Skura okazał się najlep-
szym znawcą biografii wielkiego pilanina . Doskonały
wynik uzyskała też Martyna Szpot, która uplasowała
się tym samym na trzecim miejscu. Uczniów przygo-
tował p. Mariusz Frankowski.

Reprezentanci naszej szkoły

Nasza drużyna

XIV Powiatowy i Miejski Turniej Wiedzy o Unii
Europejskiej Teraz Europa

Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach:  indy-
widualnej i zespołowej. Naszej drużynie,
przygotowanej przez p. Mariusza Frankowskiego,
udało się zdobyć III miejsce. Uczniowie musieli się
wykazać wszechstronną wiedzą dotyczącą instytucji
Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Trybunału
Sprawiedliwości, czy Europejskiego Banku
Centralnego.

S.G.

M. Frankowski

M. F.
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LUBIĄ TAŃCZYĆ

I robią to przy każdej nadarzającej
się okazji. A było ich ostatnio wiele.

Nasza para wśród zwycięzców

Złoto dla Oliwii i Kuby Lubią tańczyć

W czasie majówki w Pile, w Dniu
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
odbyła się impreza pod hasłem „W
RYTM POLONEZA ”. Każda ze
szkół wytypowała 14 par do
wspólnego zatańczenia poloneza.
Taniec trwał około pół godziny.

Dodatkowo ogłoszono konkurs
„Szlacheckie stroje dla nich oboje”.
Naszą szkołę  reprezentował Jakub
Mendlik z partnerką Oliwią Walas.
Nasza para zajęła III miejsce.Jak
widać, to jedyni reprezentanci
podstawówek.

W Dziwnowie w
ogólnopolskim
Słonecznym
Turnieju Tańca
Sportowego 
zajęli I miejsce w
tańcach LA oraz
III miejsce w
tańcach ST. 
Jakub Mendlik i
Oliwia Walas po
raz trzeci rywali
zowali  w klasie
tanecznej D. Tym
razem  wzięli
udział w
Międzynarodo-
wym Turnieju  

Tańca Sporto-
wego o Puchar 
Prezydenta
Miasta Konina,
gdzie wytańczyli
II m. w tańcach
ST i LA.
Gratulujemy!

.

. .
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Poziom występów był naprawdę
wysoki, dlatego też duże brawa dla
Marcina, który ostatecznie zdobył
wysokie III miejsce w kategorii klas
IV - VI.

Sukcesy w konkursach muzycznych

Wiesław Kudła

23 maja w Gimnazjum nr 5 odbył
się Międzyszkolny Konkurs Pieśni
Patriotycznej. Naszą szkołę
reprezentowali Oliwia Kozłowska 
i Marcin Karpiński.

Marcin Karpiński wśród laureatów

Uczestnicy "Śpiewać każdy może"

17 maja b.r. 
w Szkole
Podstawowej nr 2
odbył się VII
Konkurs Miejski
"Rozśpiewane
pierwszaki".
Naszą szkołę
reprezentowała
Natalia Silva -
Czechowska,
która zajęła III
miejsce.
-------------------------

24 maja odbył się
konkurs dla

uczestników
świetlic "Śpiewać
każdy może".
Natalia Silva-
Czechow-
ska zdobyła
wyróżnienie.

.

.
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I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Poznajcie wspaniałe
dziewczyny

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju
Lekkoatletycznym i awans na zawody rejonowe

Zawody przeprowadzono na terenach MOSiR w Pile.
Naszą szkołę reprezentowało 24 uczniów w czterech
kategoriach: dziewczęta z klas IV, które drużynowo
zajęły 4 miejsce, chłopcy z klasy IV, którzy zajęli
miejsce 3. W zawodach uczestniczyli również chłopcy
z klasy V i VI, którzy ukończyli rywalizację na miejscu
4. Najlepiej spisała się najstarsza drużyna
dziewcząt z naszej szkoły, która wygrywając
awansowała na zawody wojewódzkie. Uczniów
przygotowała pani Halina Kowalska oraz pan Grzegorz
Kosecki.Odbiór dyplomów i najwyższe podium

Brąz należy do nas

Uczennice naszej szkoły zajęły III
miejsce i awansowały na zawody
rejonowe. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje Paulina
Ciesielska, która okazała się
trzecią zawodniczką spośród
wszystkich startujących i
zwyciężczynią biegu na 60 m.
Bardzo dobrze spisała się po raz
kolejny Antonina Kopka, która
wygrała bieg na 600 m. uzyskując
znakomity wynik. Przygotowanie -
p. Halina Kowalska.

Skład naszej szkolnej drużyny : Paulina Ciesielska,
Antonina Kopka, Oliwia Fąs, Weronika Okońska,
Wiktoria Pyszewska, Aneta Wawrzyniak. Są to te
same uczennice, które awansowały na zawody
Wojewódzkie w Drużynowych Biegach Przełajowych.
Trenerem dziewcząt jest pani Halina Kowalska.
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Kącik sportowy
Kuba Tubilewicz

Nasz Stadion Narodowy był przygotowywany na mecz
piłki nożnej. Nasza reprezentacja podjęła w nim
drużynę z Rumunii. Spotkanie odbyło się 10 czerwca
bieżącego roku. Warto też wspomnieć, że polska
kadra w czerwcu osiągnie historyczne, rekordowe 10.
miejsce w rankingu FIFA. Pozycję tę zajmiemy na
równi z Hiszpanią.

.

.
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   Chroń Ziemię  
   razem z nami!

Za wszystkie
zadania I miejsce
w Szkolnych
Dniach Ziemi
2017 zdobyła kl. 
V b, II miejsce kl.
IV b, a III miejsce
kl. VI c.

SZKOLNE DNI ZIEMI 2017 
DLA KLAS IV - VI

Uczniowie wykonali wiele zadań

Gazetka w sali hasło pod hasłem
,,W kierunku natury" zachęcała do
korzystania z energii odnawialnej
(to jest energii słonecznej,wód,
wiatru, geotermalnej).
,,Szkolne kwiatoumilacze ''– 
uczniowie dostarczyli po dwie
zadbane roślinki doniczkowe w
białej osłonce na klasę. Roślinki
ukwieciły szkolne korytarze,
wprowadzając wiosenną atmosferę
do szkoły.
Modele przestrzenne
nowoczesnego/ekologiczne-
go domu (makieta). Było to
zadanie dla każdego
zainteresowanego ucznia z klasy.
Ocenie podlegał % uczestników z
klasy + estetyka. Materiał do
budowy modeli  był dowolny np.
karton, plastikowe butelki, klocki itp.
Ranking zbiórek:
A) elektrośmieci i baterii – za I
miejsce dla klasy tytuł 

Kwiatoumilacze

Modele domu

Pouczające plakaty

Modele wulkanów

Ekodrużyny i certyfikat  ogóln-
polskiego programu ,,Moje
miasto bez elektrośmieci". Tytuł
zdobyła VI c.
B) makulatury – za I miejsce dla
klasy tytuł ,,Makulaturowych
mrówek". Zdobyli go uczniowie
klasy 5C. Indywidualnie
przyznaliśmy tytuł ,,Makulaturowej
Mrówki " dla Szymona Pawlaczyka
z kl.5B. Uczeń ten samodzielnie
przekazał na zbiórkę 64 kg
makulatury.
Plakaty –  do wyboru były tematy
,,Dziura ozonowa", ,,Topnienie
lodowców", ,,Zagrożone gatunki
roślin i zwierząt", ,,Efekt
szklarniowy, a emisja dwutlenku
węgla". Było to zadanie dla każdego
zainteresowanego ucznia z klasy.
Ocenie podlegał % uczestników z
klasy + estetyka + zgodność z
tematem. Format kartki A3,
technika dowolna.

Zaangażowani 
uczniowie otrzy-
mali pochwałę i
ocenę 6 za
aktywność 
z przyrody.

J. Karpińska
M. Nowojska

J. K.

J. K.

J.K.

J.K.
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Festyn "Pociągiem po zdrowie" Kolorowe i zdrowe kanapki

Klub Młodych Odkrywców Loteria fantowa

Można się poczuć strażakiem Albo włączyć syrenę alarmową

Kto wygra: rodzice czy uczniowie? Postacie historyczne

S.G. S.G.

S.G. S.G.

S.G. S.G.

S.G. S. Grelowska
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Biedny Feluś

Straszna historia
Dzisiaj opowiem wam straszną historię, o tym jak
życie może nagle obrócić się o 180 stopni oraz o tym,
jak warto jest doceniać coś, co się ma, zanim się to
straci. Adam Mickiewicz w inwokacji Pana Tadeusza
pisał „Ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten
tylko się dowie, kto cię stracił”. 

Martyna Majda

Dzisiaj mogę powiedzieć, że zrozumiałam przesłanie i
głębokość tych słów. 
Otóż któregoś dnia mój Feluś został u babci, jak
zawsze, gdy gdzieś wyjeżdżamy i nie mamy
możliwości go ze sobą zabrać. Babcia go kocha, a on
ją,  więc ten układ cieszył każdą ze stron. Niestety,
tym razem nie wszystko poszło gładko i tak jak
zawsze. Felusiowi przydarzyła się historia, o jakiej
nawet nie myślałam. Feluś miał wypadek.
Ale od początku. Babcia ugotowała mu pyszne
jedzonko, i aby apetyt był lepszy, wyszła z nim na
spacer. Jak zawsze na smyczy. Spokojne osiedle,
mały ruch jak to na drogach osiedlowych dodatkowo
progi zwalniające. Felek obsikiwał krzaczki, nic w tym
szczególnego, ale w pewnym momencie nadjechał
samochód, który zwolnił, ponieważ był tam próg
zwalniający. Pies niespodziewanie wyskoczył z
krzaków prosto na ulicę pod samochód. Uderzenie
było bardzo silne. Felek przeleciał parę metrów w
powietrzu i upadł bez ruchu. Kierowca zatrzymał się
i chciał go zawieźć do weterynarza. Ale wtedy zjawił
się dziadek i zabrał babcię i Felka, i pojechali do
weterynarza. Okazało się, że Felek doznał bardzo
poważnych obrażeń zagrażających jego życiu. 

Weterynarz stwierdził, że to cud, że jeszcze żyje.
Obiecał, że zrobi wszystko, by Felek przeżył. Piesek
miał głębokie urazy wewnętrzne; rozerwany w dwóch
miejscach worek moczowy, pękniętą całą przeponę
(która ma wielkie znaczenie, bo oddziela serce i płuca
od żołądka, a w tej chwili żołądek dosłownie był obok
serca), nerkę która jest do obserwacji, bo możliwe, że
trzeba będzie ją usunąć, pęknięte płuca, zbity mięsień
sercowy, co mogło skutkować nagłym zatrzymanie
serca… O połamanej miednicy nie wspomnę.
Ponieważ jestem jego właścicielką otrzymałam telefon
od weterynarza z pytaniem o zgodę na wykonanie
operacji ratującej życie. Zgoda była konieczna,
ponieważ bez niej weterynarz nie mógłby 
przeprowadzić operacji i wtedy Felek na 100% by
umarł w ciągu paru godzin. Zgoda na operację dawała
szansę na przeżycie, ale ryzyko śmierci podczas
operacji było bardzo duże. Tylko wtedy weterynarz
miałby czyste sumienie. Po prostu nie było wyjścia.
Musiałam się zgodzić. Felek operację przeżył.
Pierwsza doba po operacji to nieustanne czuwanie,
odsysanie, podawanie zastrzyków przeciwbólowych,
antybiotyków. Po dwóch dniach miał wyciąganą rurkę
z płuc, aby mógł zacząć sam sobie radzić. Po jej
usunięciu Felek miał problemy z samodzielnym
oddychaniem. Miał podawany tlen pod ciśnieniem do
nosa. Według weterynarza to cud, że taki mały piesek
żyje... po prostu uciekł spod topora śmierci. Feluś w tej
chwili ma ok. 15 szwów na jego malutkim brzuszku.
Oprócz tego ma złamaną miednicę. przez którą nie
może normalnie chodzić. Najgorsze były obrażenia
wewnętrzne. Teraz powoli staje już na nogi. Kiedy
próbuje chodzić nogi rozjeżdżają mu się dosłownie jak
żabie. Musiał dostać również kołnierz ochronny, aby
nie uszkodzić sobie szwów i rurki. Jednak nasz
maluszek po dwóch dniach umiał już dosięgać sobie,
gdzie tylko chciał i teraz dostał kołnierz dwa razy
dłuższy od jego główki. Całe dnie spędzamy z nim u
weterynarza (po takim wypadku nie chcemy, aby
zostawał sam) i Feluś dostaje kroplówki oraz ma na
sobie wszystkie możliwe kolory bandaży; różowy,
zielony, niebieski, czerwony. Jednak najlepiej mu w
dwóch ostatnich kolorach. Jest jednak rzecz, która
pomoże Felkowi przetrwać gorące lato; ma wygolony
cały brzuch i połowę dwóch łap. Trzymajcie kciuki, aby
Felciu wyzdrowiał i doceniajcie zdrowie zanim to
stracicie.
Czy to, że chodzę, widzę, słyszę to mi się należy, czy
to boży dar, za który powinnam podziękować? 
I pamiętajcie o bezpieczeństwie w czasie wakacji!

M.M.
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Chleb bez mąkiJedzmy zdrowo
Wiktoria Saternus

Podsumowanie XI Powiatowego i Miejskiego Konkursu
Historycznego Wielka i Mała Polska

Składniki:

·  płatki owsiane 1,5 szklanki
·  ziarna słonecznika 1 szklanka
·  pestki dyni 1/3 szklanki
·  siemię lniane 3/4 szklanki
·  migdały lub orzechy laskowe 1/2
szklanki
·  zmielone siemię lniane 10 łyżek
·  sól 1-2 łyżeczki
·  melasa z karobu/syrop
klonowy/daktylowy/z agawy 1 łyżka
·  olej kokosowy 4 łyżki
·  woda 1,5 szklanki

Wykonanie:

1.  W jednej misce mieszam suche składniki.
2.  W drugiej misce mieszam wodę, roztopiony olej
kokosowy i syrop/melasę.
3.  Mokre składniki dodaję do suchych i mieszam.
4.  Odstawiam na min. 2 godziny.
5.  Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni.
6.  Keksówkę wykładam papierem do pieczenia i
przekładam masę, ugniatając dokładnie łyżką lub
dłońmi (u mnie średnia keksówka ok. 20 x 10 cm lub
dwie dwa razy mniejsze).
7.  Chleb piekę około 50-60 minut.
8.  Delikatnie wyjmuję z formy razem z papierem i
zostawiam do wystygnięcia (delikatnie zdejmuję
papier).
9.  Kroję ostrym nożem do pieczywa dopiero, gdy
całkiem wystygnie.

Smacznego!

W poniedziałek 12 czerwca w naszej szkole został
podsumowany XI Powiatowy i Miejski Konkurs
Historyczny Wielka i Mała Polska. Zwycięzcy oraz
laureaci konkursu – Izabela Maj, Oliwia Kapturska,
Maksym Cieślewicz, Szymon Januszewski, Oskar
Kośmider, Kacper Piotrowski, Wiktor Hoffmann,
Celina Wachowska, Natalia Szarejko – otrzymali
nagrody rzeczowe i książkowe oraz pamiątkowe
dyplomy ufundowane między innymi przez pilską firmę
SWISSPOL, Prezydenta Miasta Piły oraz Radę
Rodziców działającą przy SP nr 7 w Pile.
Nagrody wręczyli: pan Maciej Usurski – pracownik
Muzeum Stanisława Staszica w Pile,  pan Sebastian
Dzikowski – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu oraz gospodarz gali – pani Dorota Pietras –
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7.Laureaci M. F.
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Uczestnicy projektu

CZYTANIE? TO LUBIĘ!

Uczniowie p. Stanisławy Grelowskiej uczestniczyli
w ogólnopolskim projekcie Junior Krytyk. Jego
celem było rozbudzenie pasji czytania, oglądania 
i dzielenia się wrażeniami.
Julia Krokos, Julia Michalska, Ania Traczyk, Emilka
Giers, Oliwia Piotrowska oraz Szymon Pawlaczyk
pisali recenzje książek, filmów, widowisk teatralnych
oraz wystaw. Ich prace zostały umieszczone na
ogólnopolskiej platformie Junior Media w zakładce
Junior Krytyk. Możecie się z nimi zapoznać.
Zapraszamy do lektury!

Dziewczęta ze swoją nauczycielką

Duchowa uczta!
Grupa miłośniczek muzyki uczestniczyła w cudow-
nym koncercie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia
Amadeus z Poznania.
Pani dyrygent Anna Duczmal-Mróz wraz z solistą
Jarosławem Żołnierzykiem stworzyli niesamowitą
atmosferę. Słuchając A.Piazzolli – Cuatro Estaciones
Portenas, A. Dvoraka – Kwartetu smyczkowego nr 12
F-dur op.96 , przenieśliśmy się w inny świat, w którym
dźwięki wypełniły całe nasze ciało i duszę. Owacje na
stojąco są najlepszą oceną występu.

Maja Cieślak-Strzelec

               Mama
Mam przyjaciela jednego na świecie,
który jest przy mnie blisko,
w radości, szczęściu, złości i smutku
bo kocha mnie nade wszystko.

Malucha prowadził za rękę,
Trzymał mocno w ramionach,
Uczył, chwalił i karcił
Bo była to jego rola.

Dziś również jest przy mnie
Cierpliwe z uporem daje dobre wskazówki
Nie wyśmieje, nie zdradzi, wysłucha
Na prośby nigdy nie jest głuchy.

Zapytasz, kto jest takim wspaniałym człowiekiem
Odpowiem ze szczerym uśmiechem na twarzy:
Moja Kochana jedyna Mama
Każdy mały i duży o takiej marzy.

Dobrym być
Pomagać mogą dzieci i dorośli
Każdy ma swój sposób,
Dzieci tym ,co mają
A dorośli wszystkim, co posiadają.

Nie musisz mieć sterty pieniędzy
By pomóc. Wystarczy usiąść przy kimś
Porozmawiać, wysłuchać
Podźwignąć go z nędzy.

Wystarczy czasem wyciągnąć swą przyjazną dłoń
Potrzymać za rękę
Popatrzeć w oczy, otrzeć łzy
I powiedzieć, że może na Ciebie zawsze liczyć.

Człowiek, który niesie pomoc słabszym
I tym, którzy są w potrzebie.
Wie, że ma dobre serce
A nagrodę odbierze w niebie.

Nie myśli tylko o sobie
Potrafi pomyśleć o innej osobie.
Warto więc pomagać, być wolontariuszem,
Mieć otwarte serce i przyjazną duszę.

Szymon Pawlaczyk, V b

S. Grelowska

.
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Podsumowanie konkursu – „Biblioteka to…”
Jak bogata jest wyobraźnia uczniów, mogło przekonać
się jury konkursu „Biblioteka to…”. Na konkurs
wpłynęło 30 prac, spośród których wybrano
najlepsze.Zadaniem uczniów było stworzenie definicji
biblioteki. Poradzili sobie doskonale, stąd tylu
nagrodzonych.
Biblioteka to skarbiec wiedzy. Jest jak morze głębokie
wypełnione słowami, definicjami… My jak ryby do niej
wpływamy i słowa wiedzy połykamy. Biblioteka to dom
książek, jeśli chcesz jedną możesz zaprosić do
siebie…
Andrzej Gogoła – I miejsce

Biblioteka to miejsce, gdzie można oderwać się od
rzeczywistości. To dom dla wielu postaci, miejsce
schronienia i rozmyślania. Rodzą się tutaj wielkie
pomysły na bajki czy wiersze… Nie jest to zwykłe
pomieszczenie z półkami pełnymi książek, ale
niezwykła kraina marzeń, myśli i magii. Jest jak
tęcza…nigdy nie ma końca.
Martyna Majda – II miejsce

Biblioteka to magiczna komnata zaczarowanych
książek, które pobudzają naszą nieskończoną
wyobraźnię  i kierują nas na drogę zwaną Mądrość
Życia.
Weronika Luc – III miejsce

Biblioteka to miejsce zadumy, miejsce zamyślenia,
miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. To
ciekawe miejsce, w którym znajdziesz wiele światów,
ale który z nich odwiedzisz zależy tylko od Ciebie…
Możesz tam oderwać się od własnych problemów…
Hanna Kosicka – III miejsce

Biblioteka to nieograniczony świat wyobraźni i słów.
Jest ona dla mnie pięknem istnienia sama sobie…
mogę w niej odnaleźć siebie.
Antonina Kopka -  wyróżnienie

Biblioteka to miejsce, w którym możesz żyć
podwójnie. Możesz zagłębić  się w lekturze, odpłynąć,
poczuć ekscytację. Biblioteka to niesamowite
miejsce…wchodzisz tam, rozglądasz się i widzisz
mnóstwo książek, a każda z nich skrywa inną historię,
inną przygodę…
Martyna Szpot -  wyróżnienie

Konkurs zorganizowała i nagrody ufundowała Maja
Cieślak-Strzelec

Autorzy hasła słownikowego nagrodzeni!

W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano konkurs
„Czytelnik to…” Uczniowie mieli stworzyć hasło do
słownika. Oto zwycięskie prace:
„Czytelnik to marzyciel, a książka to marzenie. Ty
widzisz niekończący się zbiór wyrazów,  a czytelnik
fascynującą opowieść…”
Martyna Lisiecka - I m
„Między ciszą a książką jestem „ja” – czytelnik…
człowiek z krwi i kości. Moja tajemnicą jest miłość do
słowa. Lubię je smakować…”
Aneta Wawrzyniak - II m
„Czytelnik to osoba, która w czasie czytania przenosi
się do innego świata. Jest jak ryba, która pływa w
oceanie nieskończoności słów…Odrywa się od
rzeczywistości…”
Antonina Kopka - II m
„Czytelnik to osoba, która marzy…przenosi się w świat
fantasy razem z bohaterami, pochłania swoje
emocje…jego umysł podczas czytania rozświetla się
jak miliony gwiazd…”
Katarzyna Jaryst - III m
Konkurs zorganizowała i nagrody ufundowała Maja
Cieślak-Strzelec

Klasa VI a ze swoimi książkami

CZYTAM, BO WARTO
Klasa VI a pod okiem p. Stanisławy Grelowskiej
zrealizowała projekt czytelniczy „Czytam, bo warto”.
Zadanie uczniów polegało na wybraniu książki, nie
należącej do kanonu lektur, przeczytaniu jej i
zaprezentowaniu na forum klasy tak ciekawie, aby
rówieśnicy chcieli po nią sięgnąć. Uczniowie przyznali,
że swobodny wybór lektury skłonił ich do poszukiwań i
przeczytania jej z zainteresowaniem. Niektórzy
chwycili przy tej okazji bakcyla czytania i nie
zamierzają poprzestać na tej książce. Projekt był
udany i spełnił całkowicie oczekiwania nauczycielki.

S. Grelowska
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