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Poezja naszego
patrona

Smacznie 
i zdrowo

Wręczyliśmy nauczy-
cielom banany.Laureaci

Jesienny wieczór, spowijający
wszystko ciepłą mgłą, to
doskonała sceneria do
romantycznych recytacji.
Jedenaścioro uczniów naszej
szkoły wzięło udział w szkolnym
etapie Miejskiego Konkursu
Recytatorskiego „Poezja sercu
bliska”. 

Z trudną poezją patrona naszej szkoły
zmierzyli się chętni uczniowie z klasy VI
a, VI b i VI c, osiem dziewcząt 
i trzech chłopców. 

Recytowali drobne wiersze lub fragmenty dłuższych utworów,
takich jak: „Pan Tadeusz” i „Reduta Ordona”. Recytatorów oceniło
jury:
pani Aleksandra Kaczmarek
pani Aleksandra Pacocha
pani Jagoda Walczak.
I miejsce zajął Franciszek Nowak z klasy VI b
II – Karina Zawada z klasy VI a
III – Natalia Bitans z klasy VI c.
Marta Kaczmarek z VI b oraz Nikola Bielawska z VI a otrzymały
wyróżnienia.
Laureaci I, II i III miejsca będą reprezentować naszą szkołę na
etapie miejskim. Wszystkim gratulujemy!

Karina Zawada

Dzień Nauczyciela

S.G.

K. Z.
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Święto Niepodległości

I m. w kategorii: zespół

I m. w piosence solo

Już po raz
czwarty 
z okazji
Narodowego
Święta
Niepodle-
głości 10
listopada
został
rozegrany
Szkolny
Konkurs 
Poezji i
Pieśni 
Patriotycznej
"Moja
Ojczyzna".

Stał się on już
tradycją naszej
placówki. W cza
-sie konkursu
przygotowanego
przez panów M.
Frankowskiego 
i W. Kudłę
uczniowie
rywalizowali 
w 3 kategoriach.

I m. w poezji
zdobył Olek
Licznerski, pieśń
solo najlepiej
wykonał Marcin
Karpiński, zaś
najlepszy zespół
to: M. Augustyn,
Maja Perzyńska
i Paulina
Ciesielska.
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Jesienna zaduma

Szymon Pawlaczyk

Dzień zadumy

Na drzewach pożółkłe liście
Słońce już świeci krócej
Nadeszła jesień, padają deszcze
A mnie jest coraz smutniej.

Nadchodzi dużymi krokami
Święto pełne zadumy.
Rodzice kupują kwiaty, świece,
Ja również jestem z nimi.

We wtorek, 31 października klasa VII a
oraz członkowie wolontariatu wybrali się
 na pobliski cmentarz, żeby uczcić
zmarłych przed świętem Wszystkich
Świętych. Postawili sobie zadanie
posprzątania grobów i zapalenia
światełka pamięci. Widać było ogromne
zaangażowanie w tę  pracę. Efekty były
imponujące.  Zagrabione liście, złożone w
kontenerach i czyste groby.
Bezinteresowna praca uczniów została
docenione przez pewnego pana, który był
z żoną przy grobie swoich bliskich.
Zauważył on ten, rzadko dziś spotykany
gest dzieci i wręczył nam karnet na
strzelnicę. Oczywiście cieszyliśmy się z
tego, tym bardziej, że nie czekaliśmy na
jakieś podziękowania. 
Pamiętajmy o tym ważnym dniu,  a także 
w miarę możliwości zapalmy znicz dla
tych, który groby są zapomniane.    

Julia Michalska

Porządki na cmentarzu

Na grobach położyliśmy kwiaty

Jedziemy odwiedzić Was,
w ten dzień Wszystkich Świętych.
Mam z sobą piękny znicz,
I serce pełne pamięci.

Ty dziadku byłeś mi bliski,
Babci w ogóle nie znałem,
często na cmentarz zachodzę
i modlę się za was wytrwale.

Dziś stoję przy waszym grobie.
Wspominam i myślę o Was.
Trzymajcie tam miejsce w Niebie.
Gdy przyjdzie czas, to Was odwiedzę.

Ż. B.

Ż. B.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 50 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Siódemki

Jabłkowe Love

Jabłko rumiane, kolorowe,
na pewno jest zdrowe!

Jak co roku,
także ta
jesień
zaowocowała
pysznymi,
rumianymi
jabłkami, a
naszej
szkole
obchodzi-
liśmy 
Jabłkowe
Love.

Wszyscy dostali jabłka

Nasze Panie

Już koleiny raz zostało
zorganizowane to ,,zdrowe’’ święto.
Wielu uczniów miało uśmiech na
twarzy, gdy dowiedziało się, że jeśli
tego dnia przyjdą do szkoły ubrani
na zielono, czerwono lub żółto,
ominie ich niezapowiedziana
kartkówka albo pytanie z ostatniej
lekcji przez nauczyciela.
Jednak to nie był koniec
niespodzianek. Wszyscy, którzy
się ubrali w podane kolory na
osłodę dnia dostali po pysznym,
soczystym jabłku!

W czasie lekcji do sal wchodziły
dziewczęta z Samorządu
Uczniowskiego i zadawały  pytania
związane z jabłkiem i naszym
zdrowiem. Kto znał poprawną
odpowiedź, dodatkowo otrzymywał
jabłko. Wszyscy więc chrupaliśmy
na zdrowie. 
Widać, że cała szkoła polubiła
Jabłkowe Love i już czekamy na
koleiną edycję.

Karina Zawada

 Uśmiechnij
się!

- Jak myślicie,
gdzie leci ptak
ze słomką w
dziobie? - pyta
nauczyciel
przyrody.
Zgłasza się Jaś:
- Napić się
coca-coli.

- Mamo, Jasiu
uderzył mnie w
głowę! - skarży
się Małgosia.
- Czy to
prawda, Jasiu?
- Nie, ale jak
będzie tak
kłamała, to
dostanie
jeszcze raz!

K. Z.

K. Z.
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