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W dniach 7 – 10.12 uczniowie z klas 2 i 3 brali udział w
Ogólnopolskim konkursie Stypendiada Wczesnoszkolna,
organizowanym przez firmę edukacyjną „Orzeł”. Ze względu na
pandemię konkurs odbywał się w formie online. Składał się z 4
części: konkurs czytelniczy „Abecadło”, konkurs ortograficzny
„Ortografek”, konkurs matematyczny „Plusik”, konkurs plastyczny
„Plastuś”, w którym uczniowie mogli wykonać następujące prace:
pocztówkę mikołajkową, walentynkę, zaproszenie urodzinowe i
znaczek pocztowy. Łącznie do wszystkich konkursów zapisało się
67 uczniów. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki!

www.gloswielkopolski.pl
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Na początku grudnia w naszej szkole odbył się

Szkolny Konkurs wiedzy o Prymasie Stefanie Wyszyńskim
i Jasnej Górze dla klas 6-8.

Celem konkursu było
1.Poznanie życia i działalności Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
2.Uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i Ojczyzny.
3.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które pozytywnie zapisały się w historii Polski
4. Poznanie historii najważniejszego polskiego sanktuarium na Jasnej Górze.

Uczniowie pisali konkurs online oto lista zwycięzców:
Julia Korytkowska kl. VIII A
Mateusz Sztenger kl. VIII A
Nadia Żołnierek kl. VIII A
Blanka Białek kl. VIII B
Wiktoria Jarnuczak kl. VIIII B
Lena Kawiorska kl. VIII B
Wiktoria Paś kl. VIII B
Monika Rój kl. VIII B
Joanna Pawelczak kl. VIII B
Marcin Donaj Kl. VIII C
Katarzyna Królska kl. VIII C
Weronika Smolibocka kl. VIIIC
Adam Grześkowiak kl. VI F
Arkadiusz Jerzy kl. VI F
Angelika Hofa kl. VI F
Max Gumula kl. VI E
Przemysław Judkowiak kl. VI E
Olaf Raczkiewicz kl. VI E
Szymon Wojciechowski kl. VI E

Autor Zuzanna Dziechcierewicz
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ZIMOWA POEZJA

Zimowa noc
Julian Tuwim
Świat w uroczystym śpi skupieniu.
Śnieg drobnym pyłem srebra prószy.
Słuchajmy w ciszy i milczeniu
Mistycznych pieśni naszej duszy.
Kładzie się długa noc zimowa
Na lśniące bielą pól kobierce.
Noc szepce nam tajemne słowa,
Że mamy jedno wspólne serce.
Módlmy się... Cisza uroczysta,
Jak rozmodlony tłum w kościele...
Miłości mej symfonia czysta
Po polach w dal się śniegiem ściele...
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Zimowy, biały sen

Zima

Leopold Staff

Maria Konopnicka
Nasza zima biała,
Chustą się odziała,
Idzie, idzie do nas w gości,
W srebrnych blaskach cała!
Włożyła na czoło,
Księżycowe koło,
Lecą z płaszcza gwiazdy złote,
Gdy potrząśnie połą.
Z lodu berło trzyma,
Tchu, ni głosu niema,
Idzie, idzie, smutna, cicha,
Ta królowa zima!
Idzie martwą nogą,
Wyiskrzoną drogą,
Postanęły rzeki modre,
Do morza nie mogą.
Gdzie stąpi, gdzie stanie,
Słychać narzekanie:
— Oj biedne my kwiaty, trawy
Co się z nami stanie! —
Przed nią tuman leci,
Straszy małe dzieci...
A my dalej do komina:
Nie puścim waszeci!

W mój park, ubielon śnieżnym zimy kwieciem,
Przyjdziesz wśród ciszy nocy księżycowej
I wtedy z wielkich płatów sniegu spleciem
Wieńce na nasze zamyślone głowy;
A gdy mi duszę miłością wzbogacisz,
Pójdziemy błądzić gdzieś wśród sennych zacisz,
Gdzieś w oszronione srebrzyście zatoki,
Gdzie w lodach płoną tęczowe światełka,
Gdzie sercem spokój owłada głęboki,
Gdzie dusza nigdy płaczem smutku nie łka.
Wiem, że niepróżno biegnę w dal oczyma,
Bo ty musisz, jasna i świetlana.
A przyjdziesz zimą, boś niepokalana,
A taka czysta i biała jak zima.
Po mlecznej drodze gwieździstego miału,
Który mróz rozsiał diamentów iskrzycą
Po śnieżnej równi rozrzutną prawicą,
Przyjdziesz z oddali, cicho i pomału.
Aleją białą, ośnieżoną bieży
Jodeł, zielenią młodych, rząd podwójny:
Każdej gałęzi wachlarz wonny, świeży
Obarczon w śniegów osiadłych puch bujny:
Czekają jodły dziewicze i młode,
Miłości mojej dzierżąc kwiaty białe,
By za twą czystość, za twoją urodę
Siać je od stóp twych w hołdzie, na twą chwałę.
Mróz, biały ojciec zimy, starzec siwy,
Skrada się w sioła przez śniegowe niwy,
Podchodzi milczkiem pod uśpione chaty
I w przecudowne, fantastyczne kwiaty
Maluje okien szyby srebrnym szronem...
A ludzie rano okiem zdziwionem
Spojrzą na szyby, gdzie kwiaty zaklęte
Srebrzą się szczęścia mego słowa święte...

