
Kaktus
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
im.mjr.Henryka
Sucharskiego
ul.Poznańska 25
64-410, Sieraków
Numer 7 11/18

INTERNET

A.BromberA.Bromber

.

..



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 7 11/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKaktus

KONKURS POWIATOWY
12 października br. o godz. 14:00 w sali
Sierakowskiego Ośrodka Kultury odbył się XIII
Powiatowy Konkurs Recytatorski "W hołdzie Janowi
Pawłowi II - Strofy o Niepodległej" zorganizowany
przez Szkołę Podstawową w Sierakowie. W konkursie
wzięło udział 21 uczestników z 19 szkół z powiatu
międzychodzkiego i okolic. Recytacje oceniała
komisja, której przewodniczył pan Piotr Machalica -
aktor. Nagrodzeni zostali:
w kategorii kl. I-III
1 miejsce Hanna Redgosz SP nr. 2 Wronki
2 miejsce Emilia Piłat SP Kwilcz
3 miejsce Mateusz Stańko SP Sieraków
w kategorii kl. IV-VIII
1 miejsce Antoni Flajszer SP Sieraków
2 miejsce  Bartosz Dobrowolski SP nr. 2 Międzychód
3 miejsce Zofia Gorzkowska SP nr 3 Wronki
w kategorii Gimnazjum
1 miejsce Agata Piłat -Gim. Kwilcz
2 miejsce Zofia Dominiczak -SP nr 3 Wronki
w kategorii klasy ponadgimnazjalne
1 miejsce Aleksandra Motylińska LO Sieraków
2 miejsce Emilia Kasprzak Technikum Sieraków
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              Rajd Niepodległościowy

Dnia 9 listopada 2018 roku w Sierakowie odbył się
,,Rajd Niepodległościowy" dla uczniów Szkoły
Podstawowej. Podczas rajdu uczniowie chodzili po
terenie miasta i wykonywali różne zadania.  Za każde
zadanie można było zdobyć punkty. Dotyczyło to w
szczególności uczniów klas starszych. Młodsze klasy
rano brały udział w Apelu o Niepodległości, następnie
razem ze swoimi wychowawcami  chodzili ulicami
naszego miasta poznając ciekawe miejsca i robiąc
sobie przy nich pomysłowe zdjęcia.  Ja jako uczeń
klasy VII z moimi kolegami chodziliśmy po lesie i
zbieraliśmy punkty, które były ukryte w różnych
miejscach. Po skończonej zabawie udaliśmy się  na
sierakowską  przystań, gdzie można było spotkać się
z resztą uczniów i zjeść ciepłą zupę. Pod koniec
naszego spotkania poszczególnym klasom zostały
wręczone dyplomy.  Po wręczeniu dyplomów
wróciliśmy do szkoły a później rozeszliśmy się do
domów.
                                      Autor Mikołaj Nowak kl. VIIA
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                Wieczornica 

              Póki My Żyjemy
           

W dniu  11 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej
w Sierakowie odbyła się  Wieczornica. W tym roku, ze
względu na szczególną okazję, 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości Wieczornica odbyła się 
pod hasłem ,,Póki My Żyjemy".  Był  to niezwykły
wieczór, podczas którego mieszkańcy naszej gminy
uczcili to wspaniałe wydarzenie. Trzeba podkreślić, że
w celebrowanie tak szczególnego święta włączyło się
bardzo dużo osób i to na dodatek we wszystkich
kategoriach wiekowych, od małych dzieci do seniorów.
Było to bardzo wzruszające doświadczenie. Między
innymi również ze względu na zaproszonych gości.
Takie momenty pozwalają łączyć pokolenia. Dzieci 
mogą dużo się w ten sposób dowiedzieć, nauczyć a to
z pewnością będzie procentowało  na przyszłość tym,
że i oni za parę czy parędziesiąt lat przekażą dobre
nawyki następnym pokoleniom.  Dzięki temu możemy
mieć pewność, że nasi przodkowie nie  zrobili nic na
darmo. Musimy dbać o to co mamy teraz, pielęgnować
naszą Ojczyznę. Podczas tego wieczoru nie zabrakło
również występów artystycznych, propagujących 
patriotyzm. Odśpiewane pieśni, wyrecytowane wiersze
na długo pozostaną jeszcze w naszej pamięci. 
  

                          Autor Mikołaj Nowak kl. VIIA
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INTERNET

M. Kmieciak

                                                                
                                                                   Gra Miejska
                                                           Kultura do Niepodległej

24.11.2018 w Sierakowie odbyła się gra miejska pt. Kultura do Niepodległej, w której brali udział uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sierakowie oraz Lutomiu. Gra rozpoczęła się w budynku sierakowskiej szkoły gdzie wszyscy
zostali powitani przez dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich, dyrektora Szkoły oraz władze naszego miasta i
wspólnie odśpiewali hymn Polski. Wzięło w niej udział 17 drużyn, które chodząc ulicami naszego miasta
poznawały jego historię wykonując różne ciekawe zadania. Takie sobotnie spotkanie młodzieży doskonale
łączyło zabawę z edukacją  i przyniosło wszystkim wiele satysfakcji.
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          Wywiad z pierwszoklasistami!

1.Stresowaliście się przed pasowaniem? Jeśli tak
dlaczego? 
Tak, ponieważ było tam dużo osób i każdy nam robił
zdjęcia.
2.Cieszycie się że jesteście w pierwszej klasie? 
Tak, choć trzeba się tutaj dużo uczyć i brakuje nam
zabawek z przedszkola.
3.Lubicie swoją wychowawczynię? 
Taak, jest bardzo miła i zawsze się do nas uśmiecha.
4.Jak wam się podobał pierwszy miesiąc nauki w
szkole? 
  Bardzo nam się podobał, w szkole uczymy się liczyć
i pisać.
5.Co dodalibyście do swojej klasy? 
Więcej szafek, zwierzątko i małe łóżka.
                           
                                              Autor P. Pucek kl. VIIA
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