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         Witamy w pierwszym numerze naszej gazetki!
                                   To nasza redakcja.

Nasza Redakcja

Choć redakcja nasza skromna ,
to pomysłów ma bez liku.
Zapraszamy do lektury
wszystkich szkolnych czytelników.
Redaktor naczelny: Ewa Prajwowska
Redaktorzy:
Anna Czerwińska, Marcin Gólski,
Daria Hałas, Dorota Schoen, Julia Maryasz, Michalina
Wytrzyszczak,
Agnieszka Zakacz, Jerzy Sobkowski, Jan Krenz,
Lena Witkowska, Maciej Iwaszkiewicz,Anna Mielcarek
Zuzanna Świergiel

My!
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              Rozpoczynamy rok szkolny 2013/2014
                  pełen magicznych eksperymentów 

  Dnia 2 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2013/2014. 
  Tym razem wszyscy odświętnie ubrani zebraliśmy
się na boisku szkolnym.
   Najpierw zaczęła się część oficjalna,
wprowadziliśmy sztandar Szkoły i odśpiewaliśmy
hymn.
  Pani Dyrektor przywitała nas bardzo serdecznie po
wakacjach. 
  Grupka dziewczyn zaśpiewała magiczną piosenkę 
pt."Magic" grając na szkolnych instrumentach.
 Nagle boisko zalała lawina tęczowych baniek
mydlanych, a panie nauczycielki "wyczarowały" mgłę.
   Największą frajdę miały małe dzieci, które z
zachwytem patrzyły na to, co się wokół nich dzieje.
Część nawet udała się w pogoń za mydlanymi
bańkami.
  Bardzo podobały się nam atrakcje tego dnia. 
Mamy nadzieję, że cały rok będzie obfitował w szereg
niespodzianek.
    
                                     Julia Maryasz kl.VIa

VI a

POWITANIE SZKOŁY

Wakacje minęły,
Uleciały jak chmurki na niebie.
Dzieciaki plecaki wzięły
I biegną szkoło do ciebie
Z pytaniami:
-Czy tęskniłaś za nami?
-Czy brak ci było gwaru, hałasu?
-Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?
I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,
I dzieci do siebie zaprosiła.

Redakcja
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         Dzień Chłopaka

klasa VIa

  

     30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka.
Na początku dnia odbył się uroczysty apel, który
rozpoczął się serdecznymi życzeniami od wszystkich
dziewczyn. Później rozeszliśmy się do swoich sal.
Niektóre dziewczyny udekorowały klasę
najrozmaitszymi ozdobami. Jedni jedli pizzę, a inni
mieli normalne lekcje. 
   W klasie 6a chłopacy rywalizowali ze sobą w
różnych konkurencjach m.in.:
karaoke,
taniec na gazecie,
czytanie po angielsku
i wiele, wiele innych. Nie zabrakło również jedzenia
(niekoniecznie zdrowego).
Dziewczyny z klasy VI b zamówiły pizzę, która po
chwili zniknęła.  
Za to w klasie 3c zorganizowano eksperymenty, a
chłopacy dostali długopisy.   
 
                                             Lena Witkowska, kl.VI a

                   Mamy nowy samorząd  !

VIa

   W naszej szkole wybrano nowy samorząd na rok
2013/2014. 
  Podzielono go na dwie grupy: sejm i rząd. 
W skład tej pierwszej wchodzą przedstawiciele
wszystkich klas, a w skład rządu ci, którzy otrzymali
najwięcej głosów w całej szkole.
    Przewodniczącym samorządu uczniowskiego jest   
Marcin Gólski z klasy 6a, 
a wiceprzewodniczącą - Julia Maryasz.
Wraz z samorządem wybrano opiekuna.
Jest nim Pani Marzena Józefiak.

 

                     Daria Hałas, Dorota Schoen, kl. VIa

Anna Mielcarek

Redakcja
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Kl.VIa

    
       Tak obchodziliśmy
    Święto Niepodległości

            
             Świętujemy
 Dzień Edukacji
Narodowej

  Dnia 8 listopada cała społeczność szkolna
zgromadziła się na sali gimnastycznej. Wszystkie
klasy bez wyjątku zamilkły, gdy głos zabrali
prowadzący.  Przedstawili informacje o Święcie
Niepodległości. Nagle usłyszeliśmy pierwsze takty
"Roty". Cała szkoła stanęła na baczność i można było
zobaczyć wszystkich uczniów ubranych w stroje
galowe z przypiętymi kotylionami- znakami
patriotyzmu. 
  Skończyła się "Rota", usłyszeliśmy "Legiony" i znów
nastała cisza ,a gdy doszła  do naszych uszu melodia
przygrywki- wszyscy z powagą odśpiewali pieśń
upamiętniającą walki Legionów Polskich. 
  To właśnie dlatego zebraliśmy się tutaj, aby
uroczyście obchodzić Dzień Niepodległości.
 Dzień, w którym Polska w 1918 roku po 123 latach
odzyskała niepodległość, czyli wolność. 
To już 95 rocznica tej daty.
  Po zakończeniu apelu wszystkie klasy rozeszły się
do sal "z pieśnią na ustach". Dalej na twarzach
niektórych uczniów widać było dumę i powagę...
   
                           Julia Maryasz kl.VIa

6a

W dzień po Święcie Nauczycieli cała szkoła zebrała
się w sali gimnastycznej (tam zawsze spotykamy się,
aby obchodzić różne uroczystości). Chcieliśmy uczcić
Święto Nauczycieli, aby oni również czuli się
wyróżnieni.  
  Wszystko zaczęło się od przedstawienia 3-cich klas, 
które  zaprezentowały najpopularniejsze zachowania
uczniów podczas lekcji. Wszystkie dzieci pokazane  
na zajęciach lekcyjnych zostały nazwane grzybami z
różnymi przypisami. Tych uczniów-grzybów możecie
zobaczyć na str. nr 8.  
Następnie kółko gitarowe zagrało piosenki o
nauczycielach  a kilka dziewczynek z 3-cich klas
zatańczyło taniec do utworu Britney Spears „U, la la”.
Każdy Nauczyciel dostał kwiatka-bransoletkę. 
                                            Julia Maryasz kl. VIa

Redakcja
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       Tradycje Święta Zmarłych w odległych krajach  

Filipiny
   Święto zmarłych na Filipinach jest znane jako Undas. Tak jak w Polsce obchodzi się je 1 listopada. Wtedy
Filipińczycy odwiedzają groby swoich bliskich i składają na nich m.in. zapalone świece i potrawy. Niektórzy groby
dekorują balonami. 
   Wiele rodzin spędza na cmentarzu cały dzień, a nawet całą noc. Popularną formą obrzędów stały się
„pangangaluluwa’’ co oznacza grupę ludzi, która wędruje od domu do domu grając i śpiewając. Reprezentują
zmarłych prosząc o jałmużną i modlitwę w ich intencji.

Ekwador
     Podczas święta zmarłych w Ekwadorze zasiada się przy stole pełnym tradycyjnych potraw m.in. chleb
gagua(najczęściej w kształcie dzieci).
   Wśród niektórych  społeczeństw zachowała się tradycja gromadzenie się przy grobach zmarłych. Przynoszą i
kładą na grobach ich ulubione potrawy. 
Gdy uważają, że zmarli już się nim nasycili sami zaczynają je jeść. 
W niektórych regionach żywi zapraszają zmarłych do gry w kości. W zależności od wyrzuconego numeru,
odgaduje się potrzeby lub zarzuty zmarłego.

Japonia
   W Japonii obchodzi się święto zmarłych trzy dni. Znane jest jako O-bon. W każdym regionie obchodzi się je
kiedy indziej, ale zawsze od połowy lipca do sierpnia. W wielu miastach odbywają się festiwale połączone z 
tańcami Bondori. W domach są budowane ołtarze, a na nich czekają podarunki dla zmarłych. W ostatni dzień
tego święta Japończycy wystawiają okuribi, czyli ,,ogień pożegnalny”, a w niektórych regionach puszcza się łódki
z lampionami.
                                                                                                                         Antoni Smolski, klasa 5a
   

we

Święto Zmarłych w różnych krajach

w

Julia



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 11/2013 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Ławickich Uczniów

                   
                      Święto pełne smakołyków 
                                      z dyni

Halloween
 
  Halloween to (według Wikipedi): „zwyczaj związany z
maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych,
obchodzony w wielu krajach nocą 31października,
czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia
do Halloween są często widoczne w kulturze
popularnej, głównie amerykańskiej.” A czym jest dla
nas, uczniów?
  Przede wszystkim to cukierki, nocne eskapady,
straszne kostiumy, strraszne historie i strrraszne
stwory: wampiry, duchy, zombie...  Skąd się to
wszystko wzięło? Prawdopodobnie stąd, że kiedyś
celtyccy druidzi głosili, że 31 października to dzień,
kiedy światy żywych i zmarłych się przenikają.
  Halloween w obecnym kształcie jest obchodzone w
USA, w latach 20. W Polsce pojawiło się dopiero pod
koniec XX wieku. Smutne, prawda? Nie było chodzenia
po domach, okrutnych masek i przede wszystkim...
świetnej zabawy!

                                   Marcin Gólski ,kl. VIa

Halloween w naszej szkole.
  30 października w szkole obchodziliśmy Święto dyni
tzn. Halloween.
Już od rana po naszej szkole kręciły się potwory-
wampiry, duchy, dynie, czarownice a także wiele
innych potworków. Apel rozpoczęły panie uczące
języka angielskiego; mówiły po angielsku nazwy
potworków i osoba która, była za takiego przebrana
musiała wstać. Potem wystąpiły dziewczyny z
klasy VIa. Przedstawiły nam krótką scenkę o duchu
Kluchu. Następnie mogliśmy zacząć jeść. Każda klasa
wcześniej  przygotowała dania z dyni i wzajemnie się
częstowaliśmy sokami, ciastami, ciasteczkami,
konfiturami .... 
Był to bardzo fajny dzień. 
                                            Anna Czerwińska, kl.6a 

IVa

VI a

Redakcja

Redakcja

http://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa?dziernika
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  Nasi szkolni stróże prawa   Jesteśmy eko-logiczni

     Książki są wśród nas

     Od poniedziałku (04.11.br.)  na terenie szkoły działa
Eko -Policja.  Nasi stróże prawa noszą kamizelki oraz
hełmy policji angielskiej.    Ich zadaniem jest zbieranie
śmieci z korytarzy i boiska oraz pilnowanie , abyśmy
śmieci wrzucali do odpowiednich pojemników. 
 Osoba, która nie będzie tego przestrzegała, będzie
musiała umyć wszystkie śmietniki w szkole.
Eko Policją to klasy I i II.
                                 Daria Hałas i Dorota Schoen
                                                                  kl.VIa

  Od niemal początków naszej szkoły segregujemy w
niej śmieci,dbamy o przyrodę sadząc drzewa, na
dzień nauczyciela kwiaty . 
  Mamy specjalne kosze na śmieci. Wiemy ,że
należy segregować odpady i wrzucamy śmieci do
różnych pojemników. Jesteśmy eko-odpowiedzialni.
  Raz do roku sprzątamy teren naszej szkoły. Coraz
więcej uczniów czynnie angażuje się w tę akcję i  
pracuje, aby nasz świat był lepszy .

                                                  Jurek Sobkowski
kl.VIa

  Niedawno w naszej szkole powstały małe biblioteczki,
do których uczniowie mogą dokładać własne książki.
Są ich tam różne rodzaje: od komiksów do opowiadań.
Jest to bardzo dobry sposób na zachęcenie dzieci do
czytania, gdyż uczniowie mogą zainteresować się
tytułem i sięgnąć po jedną z książek na półce.

                             Maciej Iwaszkiewicz VIa
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VIa

       Wyrosły wśród nas pewne ciekawe grzyby-   
                                      -zgadnij jakie?

VIaRedakcja Redakcja
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           Jurek Sobkowski

          Wiersz o szkole

          Moja szkoła jest bardzo fajna
          Czasami bywa również tajna
          Tworzą się grupy, paczki i kluby
          Stanowią duży powód do chluby
          Bardzo chronimy nasze sekrety
          Nie jest to jednak łatwe niestety
          Nauczyciele się domyślają
          Ale po sobie poznać nie dają
         Szkoła jest może jednak i fajna
         Chociaż zwykle jest za "zwyczajna"
         Jesteśmy żądni przygód i sławy
         Nie tylko ciągle szkolnej ławy
         Lecz nie narzekam, pewnie to wiecie
         Bo lepszej szkoły nie ma na świecie!
         Gdybym ja do tej "budy" nie chodził
         Zapewne bym już "na psy" schodził!

           
                Radosna twórczość ławickich uczniów

  M  A  Ł  A     D  Z  I  E  W  C  Z  Y  N  K  A

Mała dziewczynka

  o czarnych oczach

  i bystrym spojrzeniu,

  z małą śmieszną kitką 

  na czubku głowy,

  zawładnęła mą duszą

  i zabrała ten kawałek serca,

  który był wolny od miłości.

                     Pani  Violetta Buczyńska-Nowacka
                              wychowawczyni kl.II b

Wycieczka do Gąsawy. 
To była długa podróż. Gdy zajechaliśmy do Gąsawy to
zjedliśmy śniadanko. Potem pojechaliśmy na pole
ziemniaczane i zbieraliśmy ziemniaki na ognisko.
Następnie w gospodarstwie wyrabialiśmy ciasto na
bułki. Robiliśmy z ziemniaków ludziki i ptaszki z gliny.
Bardzo mi się tam podobało, a na koniec kupiłem
skrzynię skarbów.

 Marcin Boś 2b

Wiersz dla nauczycieli od uczniów

Podziękować chcemy
i nauczycielom uśmiechy ślemy
Dziękujemy za ten trud
i dobrych ocen w bród
Dziękujemy za miłe słowo
i za to, ze lekcje prowadzicie kolorowo!
Dobre słowo powiemy
i jeszcze raz dziękujemy!
Lecz przeprosić musimy
 ponieważ choć was lubimy,
to czasem rozrabiamy
i Was nie słuchamy.
Raz zadania nie zrobiliśmy
a czasem narzekaliśmy
Wiec przepraszamy i dziękujemy
i na Wasz dzień kwiaty kupujemy!
  
                                         Ania Czerwińska , kl.VI a
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,W najbliższym czasie:

20.11.2013 - Dzień Swetra.
                 W ten dzień kaloryfery będą włączone 
                 na minimum. Ubierz się ciepło!!!

25.11.2013 - Dzień Misia.
                 Każdy MUSI przynieść swojego pluszaka!

28.11.2013 - Dyskoteka andrzejkowa.
         Jeśli chcesz, możesz na nią przyjść ,zapłać 2 zł
                 swojemu przewodniczącemu.

06.12.2013- Mikołajki podaruj komuś drobny 
                      upominek.

                                                         Jan Krenz, VIa

.
    
Uśmiechnij się:

Przychodzi królik do kawiarni. Zamawia herbatę i
ciasto. Na chwilkę wychodzi, a gdy wraca widzi, że
ktoś zjadł mu jego ciastko.
-Kto zjadł moje ciastko?!!!!- woła zły królik
- Ja.- wstaje miś
- Dlaczego nie wypiłeś herbatki?- odpowiada królik 
 
                                                 Daria Hałas,kl.VIa
 
 

,


	Mamy nowy samorząd  !

