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Zmiany, ach te zmiany.... czyli, co nas czeka za rok?

Okazuje się, że nasi szóstoklasiści będą pierwszym rocznikiem, który rozpocznie naukę w siódmej klasie szkoły
powszechnej? Czy te zmiany im się podobają? Sami zobaczcie.

"Cieszę się. Miałem
nadzieję, że nie pójdę
do gimnazjum. w
obecnej szkole znam
wszystkich, mam
kolegów".

 "Szkoda, że nie
pójdę do gimnazjum.
Miałbym bliżej do
szkoły, poznałbym
nowych ludzi". 

Opinii na temat
propozycji zmian w
systemie edukacji
jest wiele. Z sondy
korytarzowej wynika
jednak, że większość
szóstoklasistów nie
cieszy się ze zmian,
jakie obowiązywać
będą w przyszłym
roku szkolnym. 

Badanie
przeprowadziły Julia
Chabros i Emilia
Kotwica z kl. 6b Sprawdzianu szóstoklasisty w tym roku nie będzie!

Będzie za to prawdopodobnie egzamin na zakończenie
nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Bierzmy się
zatem do roboty! O wszystkich zmianach będziemy Was
informować na bieżąco!

.
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BEZPIECZNA PLUS?
A CO TO TAKIEGO?
NA PRZERWACH SIĘ
RUSZ! AKTYWNY
BĄDŹ KOLEGO!

O projekt zapytaliśmy jego
koordynatora, panią Marię Maternę.
Dowiedzieliśmy się, że  jest on
finansowany przez Urząd
Marszałkowski i nasze miasto.
Otrzymaliśmy już 10440 zł. Z tego
został zakupiony sprzęt sportowy
na aktywne przerwy i czwartki z
tańcem. Z tych środków
sfinansowany został również Rajd
Pieczonego Ziemniaka zakończony
piknikiem z ogniskiem. W
najbliższym czasie odbędą się
jeszcze przedstawienia dla klas
młodszych i zajęcia dla klas
starszych. "Projekt kończy się w
połowie grudnia, ale jeśli przyjmą
się taneczne czwartki i aktywne
przerwy, to będziemy go
kontynuować" - zapewnia pani
Maria.A my gorąco zachęcamy
wszystkich uczniów do aktywnego
spędzania przerw. Skakanki, piłki i
inne atrakcje czekają! A przecież
ruch to zdrowie! 

.

.

Rajd Pieczonego Ziemniaka odbył się 4. 
października. Mimo deszczowej nocy i
chłodnego poranka pogoda okazała się
łaskawa dla jego uczestników. W słońcu
maszerowaliśmy wyznaczonym szlakiem,
wykonując po drodze określone zadania
(zbieraliśmy patyki, ćwiczyliśmy udzielanie
pierwszej pomocy, strzelaliśmy do celu). Na
miejscu czekały już na nas kiełbaski, które
mogliśmy upiec na przygotowanych wcześniej
ogniskach i pyszne pieczone ziemniaki.
Dodatkową atrakcją były pokazy strażackie.
Ten dzień uważamy za wyjątkowo udany!

.

.

1.Ile osób liczy obecnie 56 DH Grom?
Aktualnie jest nas 21 osób
2.Jak to się stało, że została  Pani opiekunem drużyny harcerskiej? Skąd takie
zainteresowania?
Harcerstwo mam chyba w we krwi - odkąd pamiętam, należałam do harcerstwa (od 1976 r.)56
Drużyną Harcerską zaopiekowałam się, będąc wychowawczynią harcerzy, którzy już należeli do
drużyny. Okazało się, że ich drużynowa wyjechała i zostali bez opiekuna - długo nie musieli mnie
prosić i tak już zostało. 
3.Jak wyglądają Wasze spotkania?
Spotykamy się w każdą środę w harcówce od godz. 16.00 do 18.00 (czasem dłużej). Na
spotkaniach śpiewamy, uczymy się musztry harcerskiej, poznajemy historię harcerstwa i Polski,
ale też bawimy się w różne gry zręcznościowe, podchody, wymyślamy sobie gry terenowe. Zawsze
jest wesoło i radośnie - to są wspaniali młodzi ludzie, z których jestem bardzo dumna. Staramy się
tez pomagać każdemu, kto nas o to prosi. 
4.Czy każdy może zostać harcerzem? Jakimi cechami powinna wyróżniać się ta osoba?
Harcerzem może zostać każda osoba, która znajdzie czas na uczestniczenie w zbiórkach, rajdach,
nocowiskach. Harcerz/harcerka to osoba niosąca pomoc, starająca się być kulturalną i uczynną
osobą, godną naśladowania. Niektórym udaje się to w bardzo krótkim czasie. Jedno wiem na
pewno, że być harcerzem to nie wada i każdemu wypada nim zostać. Na słowie harcerza polegaj
jak na Zawiszy - to hasło przyświeca nam wszystkim, a dla harcerzy jest bardzo ważne, bo to
praca nad sobą. 
Z harcerskim pozdrowieniem przewodnik Mariola Tul - drużynowa 56 DH Grom im. Andrzeja
Małkowskiego

"Zostałem harcerzem, ponieważ stwierdziłem, że to może być ciekawa przygoda i
zdobędę umiejętności przydatne w życiu. Nie myliłem się". Tak o harcerstwie
mówi uczeń klasy 5d, Jan Gierłowski. A co sądzi o tym drużynowa, pani Mariola
Tul?

.
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    Jesienne wieczory 
         z Cynamonem

Fantasy?
Dlaczego nie?!
Polecamy!

Pomagajmy zwierzętom w
schroniskach! One na nas
liczą!

.

.

Eleanor, Kordelia i Brendan razem z
rodzicami przeprowadzają się do wielkiego
domu, który należał kiedyś do tajemniczego
pisarza, Denvera Kristoffa. Po
niezapowiedzianej wizycie jego córki,
niepokojącej staruszki, rodzeństwo trafia do
groźnego świata, w którym czyhają na nich
olbrzymy, piraci, Wichrowa Wiedźma i Król
Burz. Jaką tajemnicę kryje historia ich
własnej rodziny? Czy rodzeństwu uda się w
końcu odnaleźć drogę do domu?
Przekonajcie się sami.

Była sobie Malutka Czarownica, która miała
tylko sto dwadzieścia siedem lat, a to, jak na
czarownicę, jest naprawdę bardzo mało..."
Za mało, by być zaproszoną na tańce
dorosłych czarownic. Jednak Malutka
Czarownica nie zamierzała czekać na
zaproszenie. I od tego zaczęły się jej
kłopoty...Jakie? Sięgnijcie po książkę.

.

Dzień staje się coraz krótszy, a za
oknami rzadziej świeci słońce.
Przyszła do nas jesień. Naszą
ulubioną, jesienną zabawą jest
bieganie po suchych liściach.
Najczęściej chodzimy na spacer na
Olszynki i tam się ścigamy.
Cynamon bardzo szybko biega i
zawsze wygrywa zawody. Oboje nie
lubimy jednak deszczu. Gdy pada,
wieczory spędzamy w domu. Ja
rozwiązuję krzyżówki, czytam lub
gram na tablecie, a Cynek
niezmiennie śpi, zwinięty w kłębek
na moich nogach. Z takim
grzejącym jak kaloryfer pieskiem
nawet deszczowe, październikowe
wieczory mogą być przyjemne. Ida
Cisowska - Środecka 
z 6C

Z okazji Światowego Dnia
Zwierząt do końca
października
zorganizowana zostanie w
naszej szkole zbiórka
karmy, puszek i innych
przekąsek dla psów i kotów
ze skwierzyńskiego
stowarzyszenia ZWIERZAKI
NICZYJE.

Zebrane karmy, puszki prosimy
dostarczyć do klasy pani Marzeny
Jabłonki (kl. 3a) - gabinet C-21 lub
do klasy pani Zuzanny Golas-Tanaś
(kl. 2a) - gabinet C-12.
Dziękujemy!W tym roku szkolnym szczególnie

zachęcamy Was do sięgnięcia po
literaturę fantasy, która doskonale
rozwija naszą wyobraźnię. Tolkien,
znany autor tego typu książek, 
funkcję literatury fantasy określał
mianem „uzdrowienia”,
„odzyskania” rzeczy zwyczajnych,
które utraciły swoje piękno i
niezwykłość. Niewyjaśnione
zjawiska, fantastyczne istoty i
niecodzienne zdarzenia z
pewnością przypadną Wam do
gustu. W tym numerze gazetki
proponujemy Wam dwie pozycje,
które znajdziecie w naszej
bibliotece szkolnej. Miłej lektury!
Książki wybrała Julia Szałachowska

.
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Dziś Dzień
Nauczyciela!
Moi mili!
Wszyscy od rana są w
szkole szczęśliwi!
Uczniowie kwiatki i
słodkości kupują oraz z
radością wielką laurki
malują!
W tym dniu zmartwień
my wcale nie mamy, z
nauczycielem wesoło
sobie rozmawiamy. 
O złych ocenach

całkiem zapominamy i
tylko dobre chwile z
nim wspominamy. 
Na akademię do kina
idziemy! Bo talenty
kolegów obejrzeć tam
chcemy!
Wiele frajdy przy tym
mamy i z uśmiechem
na twarzy do szkoły
wracamy.
Ola Jasiukiewicz z 5C

Jagoda Mleczek

.
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