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Z ŻYCIA SZKOŁY
SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
W ramach cyklu spotkań „Ciekawi ludzie – ciekawe zawody”
26 marca nasza szkoła gościła strażaka z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 uczestniczyli w pogadance, podczas
której dowiedzieli się na czym polega praca strażaka. Gość
przekazał uczniom cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować
się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery
alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach
należy wezwać straż pożarną. 

NIETYPOWY DZIEŃ WIOSNY

W tym roku uczciliśmy Dzień Wiosny w naszej szkole dość
nietypowo – opanowała nas PLANSZOMANIA, przyłączyliśmy
się także do akcji „Smogowi mówimy stanowcze – NIE”!

Uczniowie grając w gry planszowe i kalambury nie tylko dobrze
się bawili, ale także rozwijali wyobraźnię. Celem inicjatywy było
zachęcenie dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu przy
tej formie rozrywki. Planszomanii towarzyszyło wiele
pozytywnych emocji. Podczas zabawy było widać
zaangażowanie, współpracę oraz radość i uśmiech na twarzach
wszystkich obecnych.  Uczniowie klas 4–6 aktywnie włączyli się
w akcję „Jakość powietrza to jakość życia” i wykonali plakaty
dotyczące waliki ze smogiem. Na sali gimnastycznej czekała na
uczniów następna atrakcja – tym razem to nauczyciele byli
wzywani do odpowiedzi - każdy z nich musiał przygotować
głosową interpretację wiersza o wiośnie. Na zakończenie
spotkania odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu
Plastycznego oraz pokaz taneczny. Gry
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SPOTKANIA Z TEATREM

20 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklach
przygotowanych przez aktorów z Teatru Współczesnego w
Krakowie. Uczniowie klas 1-3 obejrzeli przedstawienie „Opowieści z
Krainy Lodu”. Inscenizacja została oparta na motywach jednego z
najpopularniejszych animowanych filmów ostatniego okresu - „Krainy
Lodu” i oryginalnej adaptacji baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa
Śniegu". Uczniowie klas 4-6 obejrzeli spektakl „Hobbit”. Była to nie tylko
fantastyczna opowieść  o smokach i krasnoludach, ale także piękna lekcja
na temat przyjaźni, poświęcenia, odwagi i honoru. 

OBCHODY DNIA KOBIET

9 marca Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów i nauczycieli na apel
z okazji Dnia Kobiet. 

Chłopacy z klasy 5 i 6 przygotowali krótki program artystyczny.
Największym powodzeniem cieszył się występ zespołu 
wokalno - tanecznego, w którym chłopacy wystąpili w kobiecych
przebraniach. Zespół zaprezentował swoje popisowe numery do utworów
„Ach, te baby” oraz „Być kobietą”.
 

CIEKAWI LUDZIE, INNE KULTURY

8 marca gościliśmy w naszej szkole Narmin Panahil 
z Azerbejdżanu. 

Studentka opowiadała uczniom o kulturze i zwyczajach swojego kraju,
zaprezentowała także tradycyjny, orientalny strój. Wszyscy z zapartym
tchem słuchali opowieści o tym egzotycznym dla nas kraju. Narmin
przyjechała do Polski w ramach międzynarodowego projektu AIESEC. 

Pamiątkowe

WARSZTATY WIOSENNE W ŚWIETLICY
SZKOLNEJ

Warsztaty plastyczne „Ozdoby wielkanocne”.  

6 marca po raz kolejny w świetlicy odbyły się
warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. Tematyka
spotkania związana była z nadchodzącymi świętami.
Uczestnicy warsztatów wykonywali ozdoby, takie jak:
koszyczki, zajączki, kurczaki i jajka wielkanocne. 

Przygotowania do

teatrem

zdjęcie
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"KĄCIK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI”
Podaruj książkom drugie życie! Bookcrossing to
międzynarodowy ruch czytelniczy, polegający na
nieodpłatnym dzieleniu się książkami. Zostawia się je
w specjalnie oznaczonych miejscach publicznych. W
naszej szkole jest to specjalny regał boocrossingowy
na głównym korytarzu. Zachęcamy wszystkich do
udziału w akcji i „uwalniania” swoich książek!

 “Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT”

Już po raz szesnasty w naszej szkole gościliśmy
uczestników Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o
Lekturze dla uczniów klas 1 – 3. Do zmagań z
lekturą przystąpiło 54 uczniów z jedenastu ostrowskich
szkół podstawowych. Głównym celem
międzyszkolnego konkursu „Z lekturą za pan brat” była
myśl Stanisława Konarskiego, że do nauczania i
uczenia się po trzykroć najważniejsza jest
książka. Cieszy nas fakt, że wśród laureatów znaleźli
się uczniowie klas 3 – Tola Kierzek i Wojciech Ziętek.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu
gratulujemy wiedzy i zamiłowania do czytania książek.

NASZE TALENTY
· Tola Kierzek zdobyła tytuł „Omnibusa” i okazała się najlepsza wśród ostrowskich uczniów klas 3. 
· Jakub Kasprzak  po raz drugi uzyskał tytuł „Omnibusa” i okazał się najlepszy wśród uczniów klas  4 – 6.
Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności z takich dziedzin jak: historia, przyroda,
matematyka, j. polski, sztuka. Konkurs odbył się w SP 6.

Uwalniamy
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·  Jakub Kasprzak i Aleksandra Lisiak zostali laureatami Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego ,,Niektórzy
lubią poezję” w SP 7. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą polonistyczną, a przede wszystkim analizą i
interpretacją wierszy Szymborskiej i Miłosza.
·  Jakub Kasprzak zajął III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów klas
szóstych w SP 9 oraz wyróżnienie w Konkursie Informatycznym Cyborg „Świat matematyki – geometria wokół
nas”. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Technicznych. 
·  Aleksandra Lisiak zajęła IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o bł. Edmundzie Bojanowskim w SP
7 oraz II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania. Organizowanym przez SP Uczniów
Kreatywnych. 
·  Bartosz Cierniak, Jakub Kasprzak oraz Patryk Kopeć zajęli II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Learn
English – Play with English”, który odbył się w SP 5.

Konkurs Piękne

Lena Kraszkiewicz i Adam Pieprzka zostali wyróżnieni
w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Śmieje
się brokuł, cieszy się gruszka, że na co dzień trafiają
do twojego brzuszka”. 
-Julia Kaczmarek, zajęła II miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym na Plakat Upamiętniający 100.
Rocznicę Powstania Republiki Ostrowskiej i Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w SP 2.
-Wojtek Ziętek został finalistą Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” w SP 5.

Konkurs

Konkurs Konkurs

„Learn English – Play with English”

Polonistyczny czytanie religijny

recytatorski plastyczny

.
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Ciekawostki
CZYM SĄ WŁAŚCIWIE REKOLEKCJE?
Najprościej można powiedzieć, że rekolekcje to sposób poszukiwania Boga przez doświadczenia i formy
spotkania inne niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Rekolekcje są formą bardzo indywidualną,
osobistą. Jest ich wiele do wyboru, są młodzieżowe, biblijne, czy np. powołaniowe. Trwają od kilku do kilkunastu
dni. Niektóre zakładają częściowe lub całkowite milczenie, inne wypełniają śpiewy, konferencje i dyskusje.
Bogactwo możliwości sprawia, że zagubionym łatwiej odnaleźć się na drodze do Boga. W naszej parafii
rekolekcje odbyły się 12-14 marca! PRZYPOMINAMY - Wielkanoc już niedługo, przerwa wielkanocna 29 marca -
3 kwietnia.

Baranek

   Skąd wzięła się Marzanna?

Marzanna (słowiańska bogini symbolizująca zimę i śmierć) w postaci kukły jest symbolicznie palona bądź
topiona w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach
ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wierzono, że zabicie postaci spowoduje jednocześnie
usunięcie efektów przez nią wywołanych, czyli zimy i nadejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano
białym płótnem oraz wiązano wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby orszak złożony z kukły i dzieci z
zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano Marzannę w
każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek
jałowca wyprowadzano Marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny, również
obecnie, związane są różne przesądy:  Nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem
ręki! Obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w
ciągu najbliższego roku!

KĄCIK MODOWY

Modne kolory: Czerwony, żółty, zielony, limonkowy.
Bardzo modne w tym  sezonie są:
•  Wzory kwiatowe
•  Przezroczyste buty (botki)
•  Frędzelki
•  Krata, kropki i pasy

HUMOR
Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w Marynarce - chwali się pierwszy.
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

Dwóch kolegów siedzi w kinie - pierwszy mówi:
- Podobał Ci się film?    - Nie.
- To czego bijesz brawo?
- Bo już się skończył.

Co wkładamy do koszyczka?
- jajka: jest to najważniejszy symbol wielkanocny,
ponieważ oznacza triumf życia i jest ściśle związany
ze Zmartwychwstaniem Jezusa;
  - pieprz i sól: symbolizują oczyszczenie, prawdę;
  - chleb: ma zapewnić dobrobyt i pomyślność;
- wędlina: symbolizuje zdrowie i dostatek materialny
- chrzan: symbolizuje zdrowie i siłę fizyczną;
- baranek: jest ważnym symbolem dla chrześcijan,
ponieważ oznacza odkupienie grzeszników i
przezwyciężenie zła;
- słodka babka: symbolizuje ogólne pojęcie
umiejętności i doskonałości. Wielkanocny
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