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  Leszno będzie  świętować     
100-lecie powrotu do macierzy.

           W tym roku 2 września po raz         
    pierwszy zabrzmiał dzwonek szkolny,     
   oznajmiający wszem rozpoczęcie           
 kolejnego pracowitego roku szkolnego.
     
    Wszystkim Nauczycielom i Uczniom 
 życzymy udanego roku i wielu sukcesów.

.

.

Rozpoczął się 
kolejny rok 
szkolny. Jesteśmy
z Wami, aby
informować Was o
bieżących
wydarzeniach z
życia naszej szkoły.
Podpowiadamy,
angażujemy,
zapraszamy i
przypominamy o
wielu sprawach,
które dzieją się
wokół nas, a
zainteresują
wszystkich

   Aktywne
Obywatelskie             
 Leszno 2019

             Nauczycielom, pracownikom i           
       uczniom najserdeczniejsze życzenia

.

.

.

.

.

.
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Sprzątanie świata
Jak, co rok nadszedł dzień dla naszej Planety.
Klasy 5 sprzątały  boisko szkolne i teren wokół. 
To wyjątkowy, ale jakże potrzebny dzień dla
naszej Ziemi. Wszyscy na całym świecie
sprzątali "nasz dom".   Pamiętaj nie śmieć!
Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i
miejscem życia. Ona daje Ci życie!   
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Aktywne Obywatelskie Leszno 

Pełne czaru profesjonalne - Mażoretki 

.

          Uczestniczę w  dodatkowych zajęciach w           
     MAŻORETKI ORKIESTRY DĘTEJ MIASTA           
                              LESZNA                               
Pod patronatem MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W LESZNIE odbywają się próby i treningi.
Czekam na nie z wielką niecierpliwością.
Zamiast spędzać czas  przed komputerem, można
zapisać się na zajęcia MAŻORETEK. 
Poznać również nowych przyjaciół, spędzać aktywnie
i miło  czas. Efekty trenowania można pokazać przed
publicznością oraz na różnych uroczystościach, które
często uświetniają nasze występy. Przyjmujemy dzieci
w wielu od 4 lat. 
Chłopców i dziewczyny zapraszamy również na  inne
ciekawe zajęcia. 
       Serdecznie zapraszamy. Zapisy trwają cały rok!
                                                             Michalina 

.
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Moją pasję jazdy konnej realizuję
w Stajni DOBRARZECZ. Szkółka zajmuje się między
innymi jazdą konną i hipoterapią. Znajduje się tutaj
siedem koni o różnych imionach:   Kary,Czanka,
Wiruna, Siwa, Rudy, Antek i Szakla. Jeździć
zaczęłam osiem miesięcy temu i całkiem dobrze mi
idzie (tak mówią trenerzy).  Ostatnio zaczęłam
samodzielnie stępować, co uważam za duży sukces,
ponieważ nauka jazdy konno nie należy do
najłatwiejszych i wymaga poświęcenia i
odpowiedzialności.                 ZOSIA   

JAZDA KONNA MOJA PASJA 
MOJE ŻYCIE 

Teraz trochę o koniach i o jeździe konnej. Moje lekcje
realizuję w ''Stajni Dobrarzecz''. Jeżdżę już 3 lata.
Jestem na etapie skakania przez przeszkody.
Ostatnio przez 60 cm. Konie to miłe i uczuciowe
zwierzęta, czasami potrafią być bardzo kochane.    Na
jazdę konną nie trzeba markowego ubioru. Wystarczy,
że ubierzesz  długie spodnie i bluzkę np.  z krótkim
rękawem. Na zimę na bluzkę założyć trzeba kurtkę.
Buty postaraj się mieć wysokie, za kostkę. Na konia
pamiętaj żeby wsiąść w kasku, zwanym toczkiem.       
         MICHALINA                   

.
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                       MAGIA WYJĄTKOWYCH ZAJĘĆ                 
                                      W  MPEC  LESZNO
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                      Wyprawa klas 5 do MPEC-u
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

W piątek dnia 20 września wybraliśmy się wraz z
wychowawcą do MPEC-u w Lesznie. Spędziliśmy tam
kilka godzin, w czasie których poznaliśmy każdy etap
produkcji ciepła, przeprowadziliśmy kilka
eksperymentów np: przy pomocy pianki do golenia,
brokatu,kleju i słomki tworzyliśmy bańki.
W powietrzu szukaliśmy zanieczyszczeń.
Zaglądaliśmy do wielkich pieców na miał węglowy.

.

Przeprowadzane doświadczenia przeniosły nas w
bardzo interesujący świat nauki, który dla każdego
przyniósł zupełnie coś innego. Wiele pytań
"otrzymało" przekonujące, zaskakująca i jakże proste
odpowiedzi. Trzeba tylko poznać naukową stronę
tego, co dzieje się wokół nas oraz nie wolno bać się
zadawać wielu pytań, bo tylko one pozwalają
zaspokoić naszą ciekawość i znaleźć rozwiązanie na
wiele niewiadomych. Przekonaliśmy się, że balon nie
pęknie gdy przekłujemy go wykałaczką u góry i u dołu
w najciemniejszych miejscach, co ciekawe nie zejdzie
też z niego powietrze. Podjęliśmy też próbę określenia
czystości powietrza przy pomocy odkurzacza,ten
eksperyment mimo naszych starań nie powiódł
się.Pracownicy pełniący w tym dniu rolę
przewodników oprowadzili nas po sterowni,  to
pomieszczenie wyposażone w ogromną ilość
komputerów, przycisków i alarmów, które codziennie
sygnalizują awarie  z którymi pracownicy muszą sobie
poradzić.

Na koniec naszej wycieczki otrzymaliśmy drobne
upominki i pamiątki oraz w dobrych humorach,
zafascynowani ekscytującymi doświadczeniami
wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy pracownikom
Miejskiego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej, za
możliwość poznania ich miejsca pracy, za czas, który
nam poświęcili pomimo natłoku ich obowiązków, oraz
za wiedzę którą nam przekazali.
Dla ciekawskich. MPEC powstał w 1978 roku,w
ubiegłym roku  obchodził 40 rocznicę powstania.
Przypominamy sobie o nim przede wszystkim zimą,
ponieważ wtedy dostarcza dla nas ulubione przez
wszystkich CIEPŁO. Latem - ciepłą wodę. 

.
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 Z okazji minionego Święta Edukacji Narodowej w
naszej szkole recytowaliśmy wiersze. Tematami były:
szkoła, nauczanie i cudowna jesień. Adresaci to
przede wszystkim emerytowani nauczyciele naszej
szkoły, o których pamiętamy zawsze. To wydarzenie
stało się wspaniałym pretekstem, inspiracją do
prezentacji poezji pod nazwą: "Między kroplami
deszczu".

Atmosfera była cudowna.
Przeprowadziliśmy oczywiście
bardzo dużo prób przed
występem. Chcieliśmy pokazać się
z jak najlepszej strony i nie
zawieść naszych wspaniałych
Gości. Na ich twarzach było widać
wzruszenie i szczery uśmiech,
który był bardzo potrzebny
szczególnie nam, bo trema
odezwała się.

W programie recytowano (deklamowano) wiersze
tematyczne znanych klasycznych autorów. 
Zgromadzonych Gości wprowadzały w refleksyjny
nastrój elementy artystyczne, do których należały,
wspaniały artystyczny taniec z elementami akrobatyki,
w wykonaniu  Zuzanny Lisieckiej z klasy 6a oraz
wspaniały Krakowiak, zatańczony z przytupem przez
uczniów klasy 3b. 

Na stołach
pojawiły się 
dekoracje
w jesiennej 
 tonacji.
Smaczne
specjały, które
przygotowano
dla Słuchaczy.
Zapach kawy i
liści wciąż
unosił się w
sali.

 Z ostatniej chwili... Święto Edukacji
Narodowej pod parasolem poezji.

.

.

.

.
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     Dzisiaj opowiem wam o klubie piłkarskim do 
  którego należę.                                                            
Nazywa się Rydzyniak Rydzyna, jak sama nazwa      
wskazuje znajduje się w  Rydzynie.                            
Należymy do "drugiej ligi okręgowej młodziki",            
jesteśmy grupie "13".
 Gramy mecze z innymi klubami z Wielkopolski            
takich jak Krzemieniewo, Poniec, Osieczna, Lipno      
                            czy Leszno. 
 Sezon rozgrywek ligowych rozpoczyna się na
 początku wiosny a kończy na początku listopada.   
Treningi są dwa razy w tygodniu Bardzo fajnie tam
spędzam czas i nauczyłem się dużo rzeczy.                
 
           Zapraszam wszystkich chętnych do                    
                  zapisania się do klubu.

.

                              Zagrajmy w piłkę z 
                            Rydzyną    Rydzyniak 

    W czasie późnej jesieni i zimy trenujemy w           
ogromnej hali sportowej, którą można się pochwalić.
 Widoczna jest ona na zdjęciu powyżej.

,

.
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                          18 Leszczyńska drużyna                   
             harcerska działająca przy naszej Szkole.

.

.

Naszą drużynę tworzą harcerze z naszej szkoły, oraz
szkoły podstawowej nr.5.
W całym roku szkolnym jest 5 imprez harcerskich.
Oprócz spotkań organizacyjnych, lubimy także
spędzać czas aktywnie, a wtedy to czas na między
innymi: rajdy, biwaki czy obozy. Na naszych zbiórkach
bawimy się, gramy w gry terenowe, śpiewamy pieśni
harcerskie i patriotyczne oraz poznajemy historię
harcerstwa.
Ostatnio odbyliśmy wspólny wyjazd do Poznania do
teatru muzycznego na spektakl pod tytułem "Rodzina
Adamsów." Dzięki miłej atmosferze droga minęła
bardzo szybko.
Zabawy harcerskie to np.: bizony, trzy mustangi,
belgijka.
W tym roku odbyły się dwa rajdy, dwa biwaki i jeden
dwutygodniowy obóz. Reszta przed nami!
           Zapraszamy na nasze zbiórki w każdy
czwartek o godz.16:30.           
                                                                 Zosia .

.
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Niezwykłe popołudnie pełne magii filmów.
    Niezatarte wspomnienia i wzruszenie.

.

W wieczór październikowy działo się bardzo dużo
Odbyło się popołudnie filmowe. 
Filmy były interesujące ciekawe, wszyscy oglądali z
zaciekawieniem. 
Jeśli zastanawiacie się co robić w ponure listopadowe
popołudnie, to polecam ,,Był sobie Pies''. Ta historia
skruszy serce każdego. Polecam, oglądałem;-)       
                                                       

Filmy były ciekawe i interesujące. Wszystkim się
bardzo podobały. 
Atmosfera w "sali kinowej" była miła i sympatyczna.   
Zwłaszcza film o psie był bardzo wzruszający,
niejedna osoba miała "wilgotne oczy".
Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie
popołudnie lub wieczór.
W naszej szkole to już stały punkt każdej jesieni,
kiedy wspólnie możemy oglądać filmy, wymieniać się
opiniami oraz dzielić naszymi emocjami w innymi.

.
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             Dzień Wszystkich Świętych.           
                 Pamiętamy o zmarłych

.

1 Listopada obchodzimy Dzień
Wszystkich Świętych.
Tego dnia odwiedzamy cmentarze i
groby naszych bliskich, dziadków
rodziców, krewnych i przyjaciół.
Zanosimy kwiaty, zapalamy znicze.
Podczas Mszy Świętej
odbywającej się tego dnia na
cmentarzach, modlimy się za
wszystkich zmarłych.
Klasa 5a i 5b poszły zapalić znicze
przy  pomniku Powstańców
Wielkopolskich.
Również klasy 5 c i 5d także były
na cmentarzu parafialnym oraz
przed pomnikami ofiar, w ramach
wspólnej realizacji projektu "Szkoła
Pamięta".

                             MICHALINA .
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