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            SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM 
   W dniu 6 grudnia uczniowie klas pierwszych gościli wyjątkową osobę.
Odwiedził nas górnik Pan Krzysztof Gacek pracownik PGNiGG SA Oddziału
 w Zielonej Górze.
  Pan Krzysztof zaciekawił wszystkich tym, co robi i dokładnie zaprezentował tajniki
górnictwa naftowego. Podzielił się z nami swoją niezwykłą pasją. Uczniowie obejrzeli
prezentację i filmiki nagrane podczas akcji górniczych. Pan Krzysztof Gacek zapewnił
wszystkich, że nie jest to praca łatwa i bezpieczna, ale może przynieść naprawdę wielką
satysfakcję i sukcesy.
Górnik – to brzmi dumnie. Do takiego wniosku można dojść po tej niecodziennej lekcji.
Dziękujemy panu Krzysztofowi za tę niezwykłą wizytę!

*

Z.D

Początek akcji, w której pomagamy Lenie
 uczennicy naszej szkoły :

stworzenie filmiku opowiadającego o Lenie,
7.11.2019 r. sprzedaż rogali marcińskich w szkolnym sklepiku,
10.11.2019 r. zbiórka pieniędzy w kościele w Sierakowie,
20.11.2019 r. sprzedaż kalendarzy na wywiadówkach szkolnych,
sprzedaż wstążeczek patriotycznych
14.12. 2019r. Jarmark Bożonarodzeniowy 

                                                                                           Autor Filip Franaszczyk  kl. 8a

A.B

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 11 12/2019 | Strona 6  
www.juniormedia.plKaktus



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 11 12/2019 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Kaktus

Projekt 
       Adopcja na odległość
  OTWARTE OCZY I SERCA

Projekt "Adopcja na odległość. Otwarte oczy i serca." już po raz 12 został zorganizowany w naszej szkole.
Kolejny raz uczniowie mogli pomóc kolegom z Ugandy z ośrodka CALM. W tygodniu misyjnym w szkole działo
się bardzo dużo:
1.  wystawa pt. "Podaruj im serce."
2.  afrykański sklepik
3.  sprzedaż afrykańskich muffinek
4.  lekcje religii o misjach w Ugandzie
5.  konkurs wiedzy o Ugandzie dla kl.7-8
6.  zbiórka pieniędzy w kościele
7.  pisanie listów do chłopców z Namugongo
Każdy z nas w tym tygodniu miał okazję do dzielenia się dobrem i niesienia bezinteresownej pomocy.

Filip Franaszczyk

Filip Frnaszczyk

.

.
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Krótka historia
(nie)wesołych świąt

Znicze postawione? To do sklepu. Setki Milionów
pseudo ozdóbek świątecznych oraz czekoladek z
tandetnym wzorkiem i nie 2, nie 3 tylko 10 razy drożej
już teraz w listopadzie. Kalendarz adwentowy, a po co
to komu skoro i tak zjesz wszystko pierwszego dnia.
Zawsze. I nie próbuj zaprzeczać! Zapraszamy do
pana Ziemby na terapie placebo związaną z co
rocznymi listopadowymi piosenkami świątecznymi. 

Oto 2 sposoby jak zepsuć każde święta jednym
zdaniem:
a)  Świętego Mikołaja nie ma.
b)  A teraz porozmawiajmy o polityce.

Choinka według większości badanych, nikomu nie
potrzebny kawał drewna najczęściej zasłaniający
telewizor. I nie wiadomo kiedy ją wyrzucić. Tylko nie
zapomnij wejść łokciem wujkowi do zupy tylko po to,
żeby zrobić miejsce dla zgubionego wędrowca, a
nawet jeśli "Co pan w Wigilię, masz pan 5zł i dziękuj
bardzo. Do widzenia." Rodzina ze strony siostry matki
ojca albo ze strony kuzynki siostry dziadka, jedno jest
pewne, nie znacie się, a oni chcą się najeść.
Fenomen karpia, przez 335 dni wszyscy o nim
zapominają, żeby teraz tylko stać w kilometrowych
kolejkach albo demonstrować swoje niezadowolenie
na mrozie wraz z innymi.

Autor Filip Franaszczyk

,

.
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   W dniu 6 grudnia uczniowie klas pierwszych gościli wyjątkową osobę.
 Odwiedził nas górnik Pan Krzysztof Gacek pracownik PGNiGG SA Oddziału w Zielonej 
 Górze.
   Pan Krzysztof zaciekawił wszystkich tym, co robi i dokładnie zaprezentował tajniki 
 górnictwa naftowego. Podzielił się z nami swoją niezwykłą pasją. Uczniowie obejrzeli 
 prezentację i filmiki nagrane podczas akcji górniczych. Pan Krzysztof Gacek zapewnił 
 wszystkich, że nie jest to praca łatwa i bezpieczna, ale może przynieść naprawdę wielką 
 satysfakcję i sukcesy.
   Górnik – to brzmi dumnie. Do takiego wniosku można dojść po tej niecodziennej lekcji.

 Dziękujemy panu Krzysztofowi za tę niezwykłą wizytę!

WW

SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM 

A.B
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                               WYNIKI KONKURSU
                 "KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

 
         MIEJSCE 1

Amelia Siedlerska - klasa 2a 

          MIEJSCE 2   
Aleksander Zieliński - klasa 1b
Natalia Jerzy - klasa 3c

 
          MIEJSCE 3

Paulina Nowak - klasa 1d
Kinga Kuczyńska - klasa 1c

   GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH
SUKCESÓW 

r

                            WYRÓŻNIENIA:

Stanisław Chrobrowski - klasa 1b
Jeremiasz Rusinek - klasa 1c
Kajetan Michalak - klasa 2a
Alan Kaczmarek - klasa 2b
Gabryś Barkowski - klasa 2c
Ryszard Kosberg - klasa 2c
Gabrysia Cebulska - klasa 2d
Marianna Trajnowska - klasa 3d

.

.

.

A. Siedlerska

PRACE KONKURSOWE KLAS 1-3

UCZESTNICY KONKURSU
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