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    Jestem Polakiem

   Redakcja numeru

Szymon z organizatorką konkursu

Na konkurs Jestem Polakiem, ogłoszony
przez posłankę na Sejm RP Marię
Janyska, wpłynęło wiele prac
plastycznych, filmowych i literackich.
Wśród uczestników był jedyny
reprezentant naszej szkoły – Szymon
Pawlaczyk, który otrzymał I miejsce
w module literackim. Tematem tegorocznej
edycji był udział i rola kobiet w powstaniu
wielkopolskim. Szymon oparł swoją pracę
o zapiski swojej prababci, odnalezione na
strychu w formie pamiętnika. W konkursie
wzięły udział 23 placówki z 8 powiatów.
Główna nagroda to wyjazd do Sejmu RP. 
Gratulujemy Szymonowi i p. Grelowskiej,
która go przygotowała.
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PRZEDSMAK  WAKACJI

Obóz w Stobnie

RW dniu 6 – 7 czerwca drużyna zuchowa
Leśne Skrzaty  i harcerze im. Danuty
Siedzikówny ,,Inka’’ z panią Ritą Sadowską 
i rodzicami uczestniczyli w obozie letnim 
w Stobnie. Zuchy brały udział w turnieju
rycerskim, drużyny Leszka Białego i Zawiszy
Czarnego bawiły się świetnie, zdobywając
tym samym swoje sprawności.
Harcerze natomiast brali udział w strzelaniu
z wiatrówki i pistoletu. Mieliśmy również
zajęcia z topografii terenu. Rozpoznawaliśmy
różne gatunki drzew 
i roślin.

Wieczorami czekało na nas wspólne
ognisko, śpiew piosenek harcerskich i
szereg zabaw umilało nam czas. Wszyscy
mali i duzi uczestnicy obozu stanęli na
warcie, strzegąc swojego terenu. Rano
pobudka, gimnastyka, często brakowało
sił, ale nie chciało się wracać do domu,
do miasta. Natura jest piękna i warto się z
nią zaprzyjaźnić.
To już był przedsmak wakacji, które
niebawem się rozpoczną. Wszyscy na nie
czekamy!

Harcerz Szymon

S.P.
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Pociągiem 
po zdrowie

Balonowe zwierzaki

Loteria

Taniec

Pokazy KMO

Straż Miejska
Samoobrona .

9 czerwca, podczas pięknej, słonecznej pogody pojechaliśmy "Pociągiem
po zdrowie", czyli uczestniczyliśmy w festynie zorganizowanym przez
szkołę, naszych rodziców i przyjaciół szkoły, którzy lubią robić dzieciom
niespodzianki. A było ich tak dużo, że trudno było z każdej skorzystać.
Sami zobaczcie na zdjęciach!
Było zdrowo, ruchowo i oczywiście radośnie. Do zobaczenia za rok.

S.G.

.

.

S.G.

.
S.G. .
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Pyszne i zdrowe przekąski

Bańki mydlane Smalec i ogóreczki

StrażacyS.G.

S.G. S.G.

S.G.
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Ostatnie zmagania
konkursowe

Polska i Polacy w czasie 
II wojny światowej

Nasza drużyna

30 maja w
SP 4 im.
Mikołaja
Kopernika 
w Pile odbył
się VII
Miejski
Konkurs
Wiedzy o
Mikołaju
Koperniku.
Do rywali-
zacji przystą-
piło 9 drużyn
złożonych z
3  naukow-
ców i 3
sportowców.

Ekipa naszych
naukowców w
składzie:
Martyna Białoń,
Wiktor Dzidziul i
Aneta
Wawrzyniak
oraz sportowcy:
Andrzej Gogoła,
Wiktor
Kokoszyński 
i Kacper
Nowakowski
zdobyli V
miejsce. 
A pytania doty-
czyły znajo-
mości życia i
działalności
Mikołaja
Kopernika.
Uczniów
przygotowali:
p. M. Frankow-
ski i p. Halina
Kowalska.

Ogromny sukces odniósł Jakub
Tubilewicz z klasy VII a w woje-
wódzkim konkursie historycznym
1939 – 1945. Wojenne losy Polski i
Polaków, który został
zorganizowany przez Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu. Został  laureatem tego
konkursu zajmując IV miejsce w
gronie 60 finalistów. Już sama
tematyka konkursu przyprawiała 
o ból głowy, tym bardziej, że
uczestników obowiązywała wiedza
z zakresu wojny obronnej Polski,
Polskiego Państwa Podziemnego,
Armii Krajowej, walki Polaków na 

wszystkich frontach, Zbrodni
Katyńskiej, najważniejszych
postaci oraz zagadnień z historii
powszechnej, które wpływały na
losy Polski i polskiego
społeczeństwa w czasie II wojny
światowej. Trzeba przyznać, że
materiału nie powstydziliby się
studenci historii! Tym też większe
gratulacje dla Jakuba oraz
pozostałych finalistów: Jakuba
Skury z klasy VII b i Martyny Szpot
z klasy VII c za wspaniały wynik!
Nauczyciel przygotowujący: pan
Mariusz Frankowski.

Lato
Zbliża się wielkimi krokami,
Czas swobody i beztroski.
Dorośli cieszą się urlopami
A dzieci oczekują wakacji.
Ostatni zabrzmi dzwonek,
rozdane zostaną świadectwa.
Szkoła okryje się ciszą,
odpoczną mury do września.
Franek pojedzie z rodziną,
Na zagraniczne wojaże.
Szymon czas spędzi nad
morzem, zwiedzając bałtyckie
plaże. Kinga w góry wyjedzie,
zdobywać chce Trzy Korony.
Dominik na obóz jedzie,
na turnus zielonej szkoły.
Wszyscy chcą odpoczywać,
w różnych zakątkach ziemi.
Chcą nabrać dużo siły,
Z zapałem wracać do szkoły.
  Szymon Pawlaczyk kl.VI b

M.F.
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Gotowi do wycieczki

KIERUNEK WROCŁAW

Nasza klasa VI b wraz z wychowawczynią p. Dorotą
Krzak i p. Lidią Gregorczyk wraz z klasą V b z p.
Małgorzatą Tubilewicz i p. Justyną Karpińską
uczestniczyła w dwudniowej wycieczce szkolnej do
Wrocławia. Wyjechaliśmy 28 maja o godz. 6.00 spod
szkoły. Droga była długa, ale nie nudziło się nam, gdyż
cały czas przewodnik ciekawie opowiadał. Program był
bogaty. Wrocław przywitał nas piękną słoneczną
pogodą. W pierwszy dzień zwiedzaliśmy kościół Matki
Boskiej na Piaskach. Chodziliśmy ulicami pięknego
Starego Miasta. Największą atrakcją tego dnia dla
mnie był wjazd na 49 piętro budynku Sky Tower.
Wieżowiec ten jest najwyższym domem biurowo -
mieszkalnym w Polsce. W drugim dniu zwiedzaliśmy
inne zabytki Wrocławia oraz mieliśmy zajęcia w
Hydropolis, gdzie prowadzący opowiadał nam o
wartości i właściwościach wody. Przed wejściem do
budynku lejąca się woda układała się w różne wzory i
napisy. Zabawa była świetna. Największe wrażenie
tego dnia zrobiło na mnie oceanarium  afrykańskie. Z
każdej strony byliśmy otoczeni akwariami z różnymi
rybami i żyjątkami. To było niezwykłe, bo prawie
można było 

 dotknąć zwierząt. Myślę że nasza klasa po tej
wspólnej wycieczce bardzo się zintegrowała. Pani
wychowawczyni przekonała się, że może z nami
pojechać nawet tak daleko od domu. Przy tej okazji
chciałbym podziękować naszej wychowawczyni, pani
Dorocie Krzak w imieniu swoim i całej klasy za
zorganizowanie nam  tej wycieczki. Prosimy o więcej
w następnym roku.

Szymon Pawlaczyk
----------------------------------------------------------------------
zwracają uwagę, że aleksandretty są dziuplakami, 
a jednocześnie trzymają się blisko człowieka i często
żyją w okolicach, gdzie brakuje starych drzew i dziupli.
Drążą więc otwory w izolacjach budynków, stając się
utrapieniem administratorów i właścicieli domów w
wielu europejskich miastach. Tam, gdzie występują
naturalnie, aleksandretty uważane są za jedne z
większych ptasich szkodników. W Indiach niszczą
zasiewy i plantacje słoneczników czy daktylowców.
Dotychczasowe doświadczenia europejskie z
aleksandrettą są tak trudne, że papuga trafiła na listę
stu najbardziej uciążliwych gatunków inwazyjnych.

Franciszek Nowak

CZY GROZI NAM INWAZJA PAPUG?
  Zawsze myślałem, że zobaczenie w Polsce papugi
na wolności jest raczej niemożliwe. A tu kilka dni temu
mój starszy brat powiedział, że grozi nam inwazja
dużych, zielonych papug o wdzięcznej nazwie
aleksandetty. Zaraz zacząłem szukać w Internecie i
faktycznie takie niebezpieczeństwo istnieje.Ktoś
mógłby spytać, czemu niebezpieczeń-
stwo? Przecież to takie ładne ptaki i miło by je było
oglądać w naszych parkach, czy ogrodach. Jednak
rzeczywistość nie jest tak wesoła.  Aleksandretty
obrożne pochodzą z Afryki i Indii. Te spore, barwne
ptaki zaczęto sprowadzać do Europy ok. 40 lat temu.
Zyskały popularność, gdyż są inteligentne, łatwo się
oswajają i chętnie uczą naśladować brzmienie różnych
dźwięków. Z powodu nieuwagi lub niefrasobliwości
ludzi papugi zaczęły się jednak wymykać. W samej
Europie ich populacje można spotkać w ponad stu
miastach. Najwięcej ich jest w Wielkiej Brytanii, Belgii,
Holandii i Niemczech.
Doświadczenia z zachodu i południa Europy pokazują,
że papugi na wolności świetnie się adaptują. Są
wszystkożerne. Szybko odkryły, do czego służą
karmniki (wypierając z nich bogatki i modraszki) i
dobrze znoszą mrozy. Ornitolodzy

S.P.
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