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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA
W grudniu w naszej szkole odbyły się liczne akcje charytatywne. Dziękujemy wszystkim za pomoc i
wsparcie oraz okazanie wielkiego serca dla wszystkich potrzebujących.
Wzięliśmy udział w wielu akcjach, między innymi ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy „Szlachetna
paczka”. Darczyńców i prezentów było tak wiele, że obdarowaliśmy nimi aż dwie rodziny wielodzietne z
naszego miasta. Zbieraliśmy także prezenty d l a wychowanków Domu Dziecka w Książenicach.
Zorganizowana została akcja zbierania słodyczy dla dzieci z oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w
Ostrowie Wielkopolskim, a także zbiórka produktów żywnościowych dla rodzin najuboższych z terenu
miasta i powiatu ostrowskiego. Społeczność uczniowska włączyła się również w akcję zbiórki upominków dla
mężczyzna z Domu im. św. Brata Alberta. Nie był nam także obojętny los naszych milusińskich. Uczniowie ze
Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali bazarek, na którym sprzedawali własnoręcznie wykonane ozdoby
świąteczne. Kwota uzyskana ze sprzedaży zasiliła konto Schroniska Fundacji Tara. Nasi wolontariusze
przeprowadzili też zbiórkę karmy i innych artykułów dla zwierząt dla Międzygminnego Schroniska w
Wysocku Wielkim.

Szlachetna Szkolny
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NASZE PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
Czas przygotowań do świąt było widać w naszej szkole na każdym kroku. Razem w nauczycielami i
rodzicami podjęliśmy liczne działania, które przybliżyły nas do upragnionego Bożego Narodzenia.
Spędzaliśmy aktywnie przerwy w bibliotece szkolnej. Tam tworzyliśmy ze starych, zniszczonych książek
piękne, zimowe choinki lub ozdobne jeżyki.
Jak co roku braliśmy udział w warsztatach plastycznych dla uczniów i rodziców, które zostały zorganizowane w
świetlicy szkolnej. Nasze ozdoby świąteczne, wykonane również podczas tych warsztatów, wzbogaciły stoisko
kiermaszu bożonarodzeniowego.

Przygotowywaliśmy się także do świątecznego
„Koncertu kolęd”, podczas którego
zaprezentowaliśmy swoje zdolności muzyczne.

Nasze Book
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Grudniowie warsztaty z rodzicami
Najmłodsi uczniowie wspólnie z wychowawcami i rodzicami robili wszystko, by nieco
wcześniej poczuć klimat zbliżających się świąt. 
W grudniu w trzech klasach odbyły się warsztaty, podczas których królowały prace plastyczne. Dzieci z klasy 3,
2a i 1b samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców wykonywały tradycyjne ozdoby choinkowe, ozdoby z
masy porcelanowej, lepiły wspólny łańcuch, który został powieszony na choince szkolnej. Uczniowie także
wspólnie piekli i dekorowali pierniczki. W przypadku klasy 2a dzieci upiekły pyszne pierniki w ZSU, razem ze
swoimi starszymi kolegami i koleżankami z technikum.

Tradycyjny Lepimy

Wyczekiwane Pieczemy

łańcuch ozdoby

niespodzianki... pierniki
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Dekoracje

        WIEMY JAK WAŻNE JEST BEZPIECZEŃSTWO
Pod koniec grudnia uczniowie klas 1-3 utrwalali wiedzę na temat bezpiecznego
zachowania się na drogach i ulicach. 
Nasi młodsi koledzy i koleżanki uczestniczyli w zajęciach, podczas których przypominali sobie informacje o
zasadach poruszania się pieszych, przechodzeniu przez jezdnię, konieczności noszenia elementów
odblaskowych. W kolejnych dniach mieli możliwość spotkania z przedstawicielami  Straży Miejskiej, którzy
przeprowadzili z dziećmi warsztaty. Uczniowie aktywnie ćwiczyli poruszanie się po drodze i chodniku.
Wsłuchiwali się także w odgłosy nadjeżdżających pojazdów.

Bezpieczeństwo Autochodziki

KOLEJNE SPOTKANIE W
RAMACH PROJEKTU:

„CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE
ZAWODY”

Uczniowie drugiej klasy dowiedzieli się
czym zajmuje się florysta, a także mogli
zobaczyć jak pracuje i jakich narzędzi
używa. 
W związku ze zbliżającymi się świętami
Bożego Narodzenia, pani Karolina Wrzeszcz
pokazała, jak wykonać przepiękne kolorowe
stroiki. Uczniowie wykonywali także swoje
ozdoby świąteczne pod czujnym okiem
fachowca.

świąteczne

na drodze w szkole
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GRUDNIOWE SUKCESY
NASZYCH UCZNIÓW
Gratulujemy Bartoszowi Cierniakowi z
klasy 6, który  zajął II miejsce w Konkursie
Plastycznym „Śladami środków unijnych w
Ostrowie Wielkopolskim – stworzenie trasy
rowerowej”.

Konkurs

Najciekawsza

c
Święta

Julia Kaczmarek z klasy 5b zajęła II miejsce
w Powiatowym Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie. Konkurs organizowała
Komenda Powiatowa Policji.

Laura Pałasz z klasy 6 zajęła I miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
"Wolontariat w Niepodległej", a jej koleżanka
Oliwia Idziorek III miejsce.

Gratulacje otrzymuje 

Filip Wrzeszcz z klasy 2b, który
został laureatem  Bibliotecznego
Konkursu Plastycznego na ozdobę
choinkową.

III miejsce w Powiatowym Konkursie
Plastycznym „Mędrcy świata” zajął 
Wojciech Bunk, uczeń klasy 2a. Praca
Laury Pałasz z klasy 7 została wyróżniona
w tym konkursie.

plastyczny

ozdoba

c
tuż, tuż...
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Nasze Nauka gry

Nasza Zdjęcia

LEKCJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE…
Gra na instrumentach angażuje wszystkie zmysły, a gra na instrumentach
klawiszowych w jednakowym stopniu stymuluje rozwój prawej i lewej półkuli mózgu.
Bez ich sprawnej koordynacji nie da się wręcz wykonać prawidłowo żadnego utworu
muzycznego.
Systematyczne granie pomaga w prawidłowym myśleniu analitycznym, wnioskowaniu, daje
możliwość wyciszenia się… Muzyka klasyczna może mieć pozytywny wpływ na nasze
zdrowie fizyczne i psychiczne. Jednak gra na instrumentach klawiszowych nie jest wcale
łatwa. Mogli się o tym przekonać uczniowie klasy 7. W grudniu na lekcji muzyki wszyscy
uczniowie mieli możliwość pierwszy raz „zagrać” na instrumencie klawiszowym. 

Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, ludzi, wydarzeń to
główne zadania fotografii. 
Wykonywanie zdjęć w dzisiejszych czasach nie stanowi żadnego problemu, każdy
przecież posiada komórkę.  
Dawniej jednak ich wykonywanie było bardziej wymagające, ale dawało
wiele satysfakcji. Prowadziło do wyrobienia smaku artystycznego i
poczucia piękna. Z tym właśnie tradycyjnym sposobem robienia zdjęć
mogli zapoznać się uczniowie klasy 7 na jednej z lekcji plastyki.

mózg na keyboardzie

twórczość :) archiwalne
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MINISIATKÓWKA
Pod koniec grudnia odbył się Szkolny Turniej Siatkówki. Do sportowych zmagań zgłosiło się sześć drużyn z klas
5, 6 i 7. Zwyciężyli chłopcy z klasy 6 – Michał, Wojtek i Patryk. II miejsce zajęli siódmoklasiści – Mikołaj, Eryk i
Jakub, a na III miejscu uplasowali się chłopcy z klasy 5: Wiktor, Łukasz i Jakub. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!

Dawno temu, gdy antyczną Grecją władali
olimpijscy bogowie…
Uczniowie z klas 5a i 5 b, przez dwa miesiące
przygotowywali się do prezentacji wybranych przez
siebie mitów greckich. Po omówieniu, na lekcjach
języka polskiego, ciekawych opowieści o bogach,
herosach, tytanach i ludziach, uczniowie mogli
wreszcie zaprezentować efekty swojej pracy. W
grudniu do świata starożytnej Grecji przeniosły nas
takie postacie mitologiczne, jak:  Zeus, Prometeusz,
Hades, Demeter, Kora, Syzyf, Orfeusz i Eurydyka,
Dedal i Ikar.

Mit o

PrzyczynyMit o

Turniej

Dedalu i Ikarze

wojny trojańskiejSyzyfie

siatkówki
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Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Warsztatach Dziennikarskich
organizowanych przez SP 1. Tegoroczne hasło warsztatów brzmiało „Powstańcy
wielkopolscy przykładem bohaterów walczących o niepodległość w naszym regionie”.

a
Przedstawiamy część wywiadu, który został w całości udostępniony na stronie

internetowej SP 1.

Wywiad z członkami Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego: Grażyną Karolak,
Edmundem Radziszewskim i Marianem Franciszkiem Nowakiem przeprowadzony
11.12.2018r.

O dziennikarskim patriotyzmie

MŁODZI DZIENNIKARZE Z SP 13: Wiemy, że jest Pan wielkim pasjonatem historii. Kto miał wpływ na
Pana zainteresowania?

M.F.N. - Moją pierwszą nauczycielką była Babcia, to ona zainteresowała mnie historią I i II wojny światowej.
Pamiętam, jak opowiadała o pewnym traumatycznym wydarzeniu, kiedy Niemcy wkroczyli skoro świt do jej
domu. Była to tzw. „łapanka” na roboty do Niemiec. Mój dziadek kazał schować się mojej cioci (wówczas 17–
letniej dziewczynie) pod pierzynę babci. Niemcy przeszukujący dom nie widzieli jej albo nie chcieli widzieć,
zabrali tylko do aresztu dziadka, którego później trzeba było wykupić. Od tamtego momentu zacząłem słuchać jej
z większą uwagą, bardzo mnie to interesowało. Tych opowieści było mnóstwo, zwłaszcza z czasów I i II wojny
światowej, ponieważ moja Babcia urodziła się w 1900 roku, bardzo dobrze znała j. rosyjski i niemiecki.

SP 7: Co może dać nam wiedza o naszych przodkach, niekoniecznie bohaterach?
G. K. Nie każdy musi być bohaterem. Mnie daje poczucie tego, kim jestem, skąd się wywodzę. Bardzo dużo
dokumentów odzyskałam po mamie. Znalazłam wśród nich list od wuja ze strony ojca. Był on kucharzem na
„Batorym”, dlatego rzadko się z nim spotykaliśmy. W liście pisał o rodzinie i pracy. Zapytał w nim także: „Jak
Grażynka sobie radzi na studiach?”. Bardzo mnie to wzruszyło. Różne może być zatem rozumienie słowa
„bohater”.

„Ox” SP 11: Jak zaczęła się Pana przygoda z genealogią?
E. R. - Gdy miałem 15 lat, straciłem ojca. Na pogrzeb przyjechała rodzina, której dotąd nie znałem i nie miałem z
nią kontaktu. W ten sposób nasze kontakty się odnowiły. Okazało się, że przez lata rodzina bardzo się
przemieszczała, a duży wpływ miała też na to wojna. Potem spotkałem na swojej drodze wspaniałego księdza,
który zachęcił mnie do poszukiwania swoich korzeni i tak zacząłem studiować księgi parafialne. Rozpocząłem od
XX wieku, a dotarłem nawet do XVIII. Nie było wtedy takiej techniki, jak teraz. Wszystko spisywałem ręcznie, a
dokumenty często były pisane po łacinie. Obecnie jest łatwiejszy dostęp do dokumentów. Tak więc wszystko
zaczęło się od tego, że zacząłem szukać historii mojej rodziny, z którą nie miałem kontaktów.

a
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