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Aktywne Obywatelskie Leszno 2018

                   "Zoom na Aktywność" 
  Za nami IV Aktywne Obywatelskie Leszno

Nasza Szkoła ma wreszcie patrona. Obchody jubileuszu 50 lecia!
     Obszerny materiał z uroczystości na stronie 2

Zabieramy się do pracy!

Nasza redakcja zaczęła
przygodę z
dziennikarstwem.
Zespół ambitnych i
dociekliwych osób
rozpoczyna tworzenie
Naszej Dziesiątki.Pierwsze
artykuły i układ gazety to
prawdziwa burza mózgów i
wyścig
pomysłów. Obiecujemy, że
każdy kolejny numer będzie
zawierać wiele
interesujących tematów z
życia nie tylko naszej
szkoły, ale także
najbliższego otoczenia.
Jesteśmy dla Was.

Zabieramy się do pracy!

Nasza redakcja zaczęła
przygodę z
dziennikarstwem.

Zespół ambitnych i
dociekliwych osób
rozpoczyna tworzenie
Naszej Dziesiątki.

Pierwsze artykuły i układ
gazety to prawdziwa
burza mózgów i wyścig
pomysłów.
Ćwiczymy warsztat pracy
dziennikarza i zbieramy
ciekawe materiały.

Obiecujemy, że każdy
kolejny numer będzie
zawierać wiele
interesujących tematów z
życia nie tylko naszej
szkoły, ale także
najbliższego otoczenia.

Jesteśmy dla Was i
piszemy o Was.

Podziel się z nami
sprawami, które
zasługują na publikację.

Gala

x

Zabieramy się do pracy!

Redakcja zaczęła wreszcie tworzyć. 
Zespół ambitnych                i dociekliwych osób
rozpoczyna pracę. Obiecujemy, że każdy kolejny numer
będzie zawierać wiele interesujących tematów.
Jesteśmy dla Was               
i piszemy o Was.  
Podziel się z nami sprawami, które zasługują na
publikację.

x

Zabieramy się do pracy!
Nasza redakcja zaczęła działalność. Zespół ambitnych i
dociekliwych osób rozpoczyna pracę.
Obiecujemy, że każdy kolejny numer będzie zawierać wiele
interesujących tematów.
Jesteśmy dla Was                i piszemy o Was.Podziel
się z nami sprawami, które zasługują
na publikację.

x

Zabieramy się do pracy!

Pierwsze artykuły już powstają w warsztatach
dziennikarskich. 
Obiecujemy, że każdy numer będzie zawierać
wiele interesujących tematów. 
Jesteśmy dla Was i piszemy o Was. 
Podziel się z nami sprawami, które zasługują na
publikację.

x

Zabieramy się do pracy!
Nasza redakcja zaczęła przygodę. 
Zespół rozpoczyna pracę.
Ćwiczymy warsztat pracy.
Obiecujemy, że każdy  numer będzie zawierać wiele
interesujących tematów. Jesteśmy dla Was i piszemy o
Was.
Podziel się z nami sprawami, które zasługują na publikację.

Zabieramy się do pracy!
Nasza redakcja zaczęła
przygodę.
Zespół ambitnych osób
rozpoczyna tworzenie
Naszej Dziesiątki.    
Ćwiczymy warsztat pracy
dziennikarza i zbieramy
ciekawe materiały.
Obiecujemy, że każdy
kolejny numer będzie
zawierać wiele
interesujących tematów 

    z życia nie tylko naszej
szkoły, ale także
najbliższego otoczenia.
Jesteśmy dla Was i
piszemy o Was.
Podziel się z nami
sprawami, które zasługują
na publikację.

Zabieramy się do pracy!
Nasza redakcja zaczęła
przygodę.
Zespół ambitnych osób
rozpoczyna tworzenie
Naszej Dziesiątki.
Ćwiczymy warsztat
pracy dziennikarza. 
Jesteśmy dla Was i
piszemy o Was.
Podziel się z nami
sprawami, które
zasługują na publikację.
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16 października odbyła się w naszej szkole
wielka uroczystość całej społeczności

W dniu 16
października 2018
roku w auli
Auditorium
Maximum WSH w
Lesznie odbyła się
uroczystość nadania
imienia naszej
szkole oraz
jubileusz 50 lecia. 
Patronem naszej
szkoły został  św.
Jan Paweł II - papież
Polak. 
Uroczystość
otworzyła Pani
Dyrektor mgr Anna
Majchrzak. 
Obok wielu
wspaniałych
przemówień,
życzeń, program
uświetniły występy
artystyczne uczniów
i nauczycieli.
Wspaniała oprawa
artystyczna była
naszym atutem.  
Długo w naszej
pamięci pozostanie
ten wyjątkowy
dzień. 
W sercach zostanie
ciepło, radość i
wspaniałe słowa
pełne serdeczności, 
mądrości i
życzliwości, które
kierowali wszyscy
przemawiający
podczas
uroczystości.

WSH
Jubileusz

Gala
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         Przygoda z ,,Mam Talent''
              Nasza Emilka była w półfinale programu! 

Nowak

Nowak

Nowak Nowak

21 kwietnia tego
roku, rozpoczęły się
prekastingi do
kolejnej, tym razem
już 11. edycji
programu 
,,Mam Talent''. 
12-letnia Emilia
Nowak zachwyciła
wszystkich jurorów i
publiczność tak
bardzo, że na scenę
wszedł Szymon
Hołownia i wcisnął
"Złoty Przycisk".
Była  tak bardzo
zaskoczona

i szczęśliwa, że nie
umiała tego ubrać w
słowa. Zaskoczenie,
radość i ogromne
emocje towarzyszyły
tej chwili. 
Emilka zrozumiała, że
otwierają się przed nią
drzwi do kariery
artystycznej. 
Jej marzenia
nareszcie spełnią
się! Występy solowe
zawsze były dla niej
czymś wyjątkowym,
w czym sprawdzała
się...

Przeprowadziłem
wywiad z Emilką na
temat jej udziału w
programie,
emitowanym przez
telewizję TVN - 
,,Mam Talent''.
Zapytałem o wiele
szczegółów.
Poprosiłem, aby
zdradziła mi parę
tajemnic o produkcji
tego programu. 
Nalegałem, żeby
porozmawiała ze mną
o swoim
przygotowaniu do
programu, ciężkiej
pracy i emocjach,
jakie towarzyszyły

jej podczas
nagrywania programu
i  wreszcie występu. 
Emilka zgodziła się   
  i teraz podzielę się z
Wami szczegółami
tego telewizyjnego
występu, który
obejrzało wielu z
Was. Zapewne każdy
śledził występ Emilki 
z zapartym tchem.
Towarzyszyliśmy jej
myślami i sercem, bo
przecież to nasza
Emilka i jej występ w
telewizji, to święto       
i wyróżnienie dla nas
wszystkich.

        Wspaniała wiadomość!
              Emilka w finale!

x

Wywiad z Emilią: 
1.Co lubisz robić poza
śpiewaniem? 
- Lubię rysować i piec
z mamą słodkości. 
2.Jaki jest Twój
sposób na sukces? 
-Trzeba ciężko
pracować.
3.Gdybyś wygrała
program na co
przeznaczyłabyś 
wygraną? - Zawsze
marzyłam

o większym
mieszkaniu.
4. Czy można
połączyć realizację 
marzeń i obowiązki
szkolne? 
-Wszystko zależy od
dobrej organizacji dnia
pracy. 
Życzę Ci, aby Twoje
marzenia spełniły się,
a droga do sławy była
prosta i bez zakrętów.
Powodzenia.

Bartosz Nowak

Bartosz

Bartosz Bartosz

x
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Witek

Rzut za trzy!!!
                                                  sezon 2018/2019

Witek

Koszykówka jest
moim ulubionym
sportem, ponieważ jest
bardzo interesująca i
cały czas coś się
dzieje!
Koszykówkę trenuję od
niedawna lecz
interesuję się nią już
bardzo długo, odkąd
ukończyłam osiem lat!
Bardzo lubię jeździć na
mecze wyjazdowe. 
Można zobaczyć wiele
nowych miejsc, a przy
okazji podziwiać jak
grają zawodnicy w
innych miastach i
innych ligach :D

Witek

Julia

Julia

Julia
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Pierwszy dzień w
nowej rzeczywistości
czwartoklasisty nie
był wcale lekki.
Mieliśmy wiele
zaskakujących chwil,
na które nikt nie był
przygotowany.  
Nowe zasady
oceniania  oraz
sposób zapisu ocen
(do tej pory były
kolorowe punkty).
Teraz skala liczbowa.
Poznaliśmy
przedmioty,

które będą
obowiązywać  w
nowym roku
szkolnym.
Dowiedzieliśmy się,
że w naszej szkole
jest więcej
nauczycieli. (Do teraz
myśleliśmy, że świat
zaczyna się i kończy
na naszej Pani
Monice). 
Zaskoczeniem
przywitały nas
kartkówki,sprawdziany
i prace klasowe... 

Moje początki w 4 klasie

x

W klasie
czwartej żyje się
nie tylko nauką i
obowiązkami
szkolnymi. 
Obok nich
mamy czas na
zabawę,
rozwijanie
własnych pasji
oraz uzdolnień,

w których szkoła
jest  partnerem.
Każdy znajdzie
dla siebie
miejsce na
zajęciach
dodatkowych,
których u nas w
szkole na
szczęście nie
brakuje,

dzięki
nauczycielom,
którzy jak
magnes
przyciągają nas
do siebie.
Proponują
bogatą ofertę,
którą
uzupełniają
własnymi

pomysłami,         
a tych im nie
brakuje. 
Jest sporo
wyzwań, ale
każde przynosi z
sobą wiele
satysfakcji.

x

          W czwartej klasie nie jest źle. 
             Wszystko tu zaczyna się!

Właściwie z sercem
na ramieniu
poszedłem do szkoły
pierwszego dnia w
nowej rzeczywistości
czwartoklasisty. 
Szkoła ta sama,
koleżanki i koledzy
znani od trzech lat.
Pojawiała się jednak
nowa pani
wychowawczyni.
Wtedy jeszcze nie
znałem jej, nawet nie
wiedziałem jak
wygląda.Zaskoczenie
jednak było bardzo
miłe, bo wiele w niej
ciepła i życzliwości.

Przekonałem się, że
można na niej
polegać i zawsze jest
po naszej stronie.
Czasami trochę aż za
bardzo, bo traktuje
nas jak dzieci, a my
jesteśmy przecież
"młodą młodzieżą".
Wiedziałem, że będzie
inaczej i bałem się
trochę. Dzisiaj już
wiem, że strach ma
wielkie oczy, bo nie
jest tak, jak inni
mówią. 
Jest jak wyobrażałem
sobie, czyli...
normalnie.

Czas płynie bardzo
szybko. 
Zaledwie zaczęliśmy
czwartą klasę, a tu
półmetek. 
Do wszystkiego
można się
przyzwyczaić. Wiele
nowych i ciekawych
przedmiotów. Zabawa
zamieniła się w
doświadczenia           
  i eksperymenty.
Przerwy nadal są
czasem na relaks i

nierzadko
zwariowane pomysły,
bo przecież każdy
wiek w szkole ma
swoje prawa. 
W klasie czwartej i
naszej szkole jest
super, i nie wiem czy
chciałbym znowu
wrócić do tego, co
było... choć czasami
wspominam ten czas
z uśmiechem i
odrobiną żalu.

x

x
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Olaf

Olaf

Mnie jesień także
kojarzy się z
grzybami i wielu z
nas wybiera się wraz
z rodzicami na
grzybobranie.
Natomiast jeśli
czujesz, że dopadają

cię jesienne smutki,
nie daj się im, zacznij
być bardziej aktywny.
Uprawiaj sport i
chodź często na
spacery, poczytaj
ulubioną książkę lub 
odwiedź przyjaciela.

Skorzystaj z
miejskiego
przewodnika imprez
kulturalnych.

Olaf Olaf Olaf

Jesienne   
  skarby
Żołędzie, kasztany,
jarzębina oraz
zasuszone, kolorowe
liście zmieniają się w
rękach dzieci, w
najróżniejsze
domowe stworki.
Jesień to też czas na
owoce sadu, czyli
jabłka. Witryny
sklepów przybierają
kolor złota, czerwieni
i brązu, zdobią je
kształtne dynie i
piękne liście.

       JESIENNY SPACER       23 września
rozpoczęła się
kalendarzowa jesień.
Do tej pory pogoda
nas rozpieszczała,
można było wybrać
się na jesienny
spacer,
zaobserwować jej
pierwsze oznaki.
Choć jesień często
kojarzy nam się ze
zmienną pogodą,
krótszymi dniami, a
co za tym idzie i
naszym smutkiem.
Warto w jesieni
poszukać piękna, bo
ono w niej jest.
Rozglądajmy

się dookoła z szeroko
otwartymi oczami, a
na pewno zobaczymy
ile piękna kryje się
pod tym szarym
płaszczem.
Jesień, jak każda pora
roku ma swoje uroki.
Jest wprowadzeniem
do zimy i
wspomnieniem lata.
Cieplejsze ubrania
sprawiają nam sporo
kłopotów z
zakładaniem, ale w
dni, kiedy za oknem
spada temperatura,
są potrzebne i
nieodzowne dla
zachowania zdrowia.Olaf Bartman

Olaf Bartman

Olaf Bartman Olaf Bartman Olaf Bartman
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