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Najlepsze
mikołajki!

6 grudnia 2016r. tradycyjnie z okazji
mikołajek nasza cała szkoła pojechała
do teatru im. Wojciecha
Bogusławskiego do Kalisza na
spektakl pt. „Diabełek Pawełek”.
Sztuka opowiadała o Diabełku
Pawełku, który nie chciał być
diabełkiem tylko aniołkiem. Chciał
wszystko zrobić tylko po to, żeby być
aniołkiem, bo zło mu nie
odpowiadało. Spektakl odbył się z
wykorzystaniem nowoczesnych
animacji, min. Mappingu 3D. Na
końcu przedstawienia zawołaliśmy
głośno Mikołaja, po czym do nas
przyszedł i rozdał miniprezenciki z 
przepysznym ciasteczkiem w środku.
Wyjazd do teatru wszystkim się
bardzo podobał i mamy nadzieję, że
za rok też pojedziemy do teatru na
mikołajki.
J. Sz.
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14 grudnia 2016 do naszej szkoły
zawitało dwóch koszykarzy klubu
BM Stal - Aaron Johnson 
( rozgrywający) i Marc Antonio
Carter ( rzucający). Towarzyszył im
menager, który był absolwentem
naszej szkoły.
  Na początku mogliśmy gościom
zadawać pytania, np. Ile mają
centymetrów wzrostu? Lub
zapytać o coś z ich życia
osobistego. Po wesołej rozmowie,
niektórzy z nas mogli potrenować z
zawodowcami koszykówkę.
Dostaliśmy niezły wycisk.
Oczywiście nie wypuściliśmy
naszych gości bez zdobycia od
nich autografów.
 To było niesamowite spotkanie i
mamy nadzieję, że  jeszcze się
powtórzy.                             J. Sz

KOSZYKARSKIE  EMOCJE
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MegaMisja
w szkolnej świetlicy

Nasza świetlica szkolna znalazła się wśród 300 wybranych
spośród 725 świetlic z całej Polski zgłoszonych do
programu MegaMisja, czyli cyfrowej edukacji w świetlicy
szkolnej. . Program MegaMisja, zaproponowany przez
Fundację Orange, to cykl zajęć trwający 10 miesięcy i
obejmujący rok szkolny 2016/2017. Podczas nich, dzieci w
świetlicy poznają bohaterów programu - Julkę, Kubę i
Psotnika oraz cyfrowe laboratorium, w którym rozgrywają
się różne cyfrowe misje. Dowiedzą się także, m.in.: jak
unikać niebezpieczeństw i dbać o swoją anonimowość w
sieci, jak kulturalnie się w niej zachowywać oraz jak
odróżniać treści wiarygodne od niewiarygodnych. Za
wykonanie kolejnych zadań można otrzymać  nagrody,
m.in. sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne,
gry, zabawki. 
Do tej pory wykonaliśmy już 16 zadań z programu
MegaMisja. W nagrodę wylosowaliśmy już zestaw
kreatywny, wysokiej jakości tablet oraz 16 ciekawych
książek i 5 popularnych gier edukacyjnych.
Warto być w MegaMisji!    
                                                                                                   
                                                                                    E.W
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KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniach 7 – 9 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, na
którym można było kupić min. świeczki, kartki z życzeniami czy bombki. Należy
 zaznaczyć, że wszystkie produkty były robione przez uczniów naszej szkoły.
Dochód ze sprzedaży będzie także przeznaczony na szkołę w Afryce, którą
„zaadoptowaliśmy”. Cała szkoła się zaangażowała, by zebrać pieniądze na ten
szczytny cel. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz pomożemy innym szkołom, nawet
jeśli nie są one w Polsce.
                                                                                                                                                             J. Sz.

E.W.
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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ ŚNIEGOWSKĄ

Olga: Na jakich gra Pani instrumentach? Kiedy zaczęła Pani na nich
grać? Proszę rozwinąć tę myśl.
P. Agnieszka Śniegowska : Pierwszym instrumentem była dla mnie
gitara (pozdrawiam wszystkich szkolnych gitarzystów) zaczęłam uczyć
się na niej jak miałam 12 lat, czyli dość późno. Następnie zaczęłam grać
na flecie poprzecznym i na pianinie. Na flecie poprzecznym i pianinie
zaczęłam się uczyć w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Kole
kiedy miałam 14 lat.
Liwia: Czy chodziła Pani do szkoły muzycznej i gdzie Pani studiowała?
P. Agnieszka: Chodziłam do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w
kole i studiowałam edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej o
specjalności: muzyka estradowa na wydziale pedagogiczno-
artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. To był cudowny czas. Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi.
Julia: Co Pani lubi najbardziej w swojej pracy? Proszę o uzasadnienie
swojej odpowiedzi.
P. Agnieszka: Najbardziej lubię kontakt z moimi uczniami. Lubię
spędzać z nimi czas przygotowując różne występy. Lubię kiedy razem
muzykujemy na zajęciach. Lubię próby, lekcje muzyki i spotkania na
przerwach. Naprawdę lubię swoją pracę.
Olga: Mogłaby Pani opowiedzieć coś o swoim zespole muzycznym?
P. Agnieszka: Gramy razem trzeci rok. Jest to mój trzeci zespół o tym
charakterze. Jest stworzony pod kątem obsługi imprez tanecznych, a
więc naszym zadaniem jest sprawić, by jakiś ważny dzień (głównie są
to wesela) mógł być świętowany w atmosferze dobrej zabawy. Skład
obejmuje 5 osób i instrumenty takie jak: perkusja, gitara basowa, gitara
prowadząca, instrument klawiszowy, saksofon i flet poprzeczny.
Bardzo lubię czas spędzony z moim zespołem zarówno muzycznie jak i
prywatnie, zawsze dobrze razem się bawimy.
Liwia: Kiedy zaczęła Panią ciekawić muzyka? Opowie nam Pani o tym?
P. Agnieszka: Muzyka zaczęła mnie ciekawić dość późno, a zaczęło się
od tego, że bardzo polubiłam śpiewać. Myślę, że był to czas ostatnich
klas szkoły podstawowej. Zaczęłam wtedy dużo występować, brałam
także udział w różnych projektach, no i zaczęłam się uczyć grać na
gitarze, chociaż nie myślałam chyba, że kiedyś moje życie tak bardzo
zwiąże się z muzyką. Mam też dużo innych zainteresowań. W muzyce
piękne jest dla mnie to, że potrafi poruszać serce, inspirować albo
sprawiać, że ludzie przez wspólne muzykowanie, śpiewanie bądź taniec
stają się sobie bliżsi.
Julia: Czy zdradzi nam Pani coś z życia prywatnego? Np.  Jakie ma
Pani hobby oprócz śpiewania?
P. Agnieszka: Mieszkam w Kaliszu z przyjaciółmi ze studiów, których
bardzo lubię. Moją pasją jest Bóg i chrześcijaństwo to jest centrum
mojego życia , mam wspaniałych rodziców i młodszego brata. Kocham
góry i rowerowe wyprawy.
  Wywiad przeprowadziły:
Julia Sztukowska ( J. SZ)
Liwia Mańkowska
Olga Michura
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WYWIAD Z KSIĘDZEM MICHAŁEM BĘDZIESZAKIEM

Olga: Jak długo pełni ksiądz swoją posługę?
Ksiądz Michał Będzieszak: Księdzem jestem już 10 lat. Chciałem być nim odkąd sięgam pamięcią, ale był taki czas, że
chciałem być nauczycielem albo kierowcą – w wieku 5 lat.
Liwia: W jakim kościele ksiądz wcześniej pracował?
Ksiądz Michał: Na samym początku pracowałem 3 lata w parafii w Kobylej Górze, a później przez 7 lat w Kaliskiej Parafii
Świętego Gotarda. Od maja pracuję tutaj jako wikariusz w Parafii M.B. Częstochowskiej.
Julia: Ma ksiądz jakieś hobby?
Ksiądz Michał: Bardzo interesuje mnie astronomia, zwłaszcza istnienie innych układów planetarnych poza słonecznym.
Lubię też poczytać książki, 
a w wolnych chwilach lubię odwiedzić moich dobrych przyjaciół albo moich rodziców, bo teraz mam znacznie bliżej do
rodzinnego domu.
Olga: Zdradzi ksiądz coś o sobie?
Ksiądz Michał: Mimo, że jestem 10 lat księdzem to dopiero pierwszy raz uczę 
w szkole podstawowej, bo wcześniej byłem katechetą w gimnazjum 
i technikum. Nie lubię grać w piłkę nożną , szybciej bym odnalazł się w szkolnym kole kulinarnym m.  : )
Pytały: Julia Sztukowska ( J.Sz.), Liwia Mańkowska, Olga Michura                                                                                   
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Warto przeczytać!
Gabrysia i Iga polecają : )

  „Kroniki Archeo”, to bestsellerowa seria autorstwa
Agnieszki Stelmaszyk.
 Seria opowiada o rodzeństwie - Ani i Bartku Ostrowskich
oraz ich przyjaciołach - Mary Jane, Jimie i Martinie
Gardnerach. Dzieci wspólnie przeżywają przygody,
szukając skarbów, mimo  że narażają się na
różne niebezpieczeństwa. 
W skład serii wchodzą tomy,  takie jak:
 "Tajemnica Klejnotu Nefertiti", "Skarb Atlantów",  "Sekret
Wielkiego Mistrza", "Klątwa Złotego Smoka",  "Zagadka
Diamentowej Doliny",   "Zaginiony klucz do Asgardu",
 "Przepowiednia Synów Słońca",  "Szyfr Jazona",
 "Dziennik Podróżnika",  "Komnata Szeptów".
 Książki są bardzo ciekawie napisane, ładnie zilustrowane
 i godne polecenia. Szczerze zachęcam do ich
przeczytania.
                                                                Gabrysia Sójka

"Historia małej marzycielki"

Jedną z moich ulubionych książek jest powieść pt. „Ania
 z Zielonego Wzgórza”. Autorką tej książki jest Lucy Maud
Montgomery.
 Cykl powieści o Ani liczy osiem tomów oraz dwa zbiory
luźno powiązanych opowiadań. Przeczytałam już trzy
pierwsze tomy: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Ania z
Avonlea” i „Ania na uniwersytecie”.
Tematem utworu jest historia 11– letniej dziewczynki,
która straciła rodziców i została przysłana do rodzeństwa
Maryli 
i Mateusza Cuthbertów przez pomyłkę zamiast chłopca,
który miał pomagać Mateuszowi. Tytułowa bohaterka jest
wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, jej bujna
wyobraźnia pozwala przetrwać trudne chwile. Koleje losu
Ani pokazują, że naturalna radość życia oraz umiejętność
dzielenia się nią z innymi pomaga w pokonywaniu
wszelkich przeciwności.
Jeśli Cię zaciekawiłam to serdecznie zapraszam do
przeczytania dalszych losów Ani : ).
 Moim zdaniem jest to przepiękna książka, która przekona
Cię, że warto marzyć!
                                                                      Iga Bolach

G. S.

I. B.
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Ciekawostki Psotnika Zima w obiektywie Dominiki

Ciekawostki Psotnika zamieściliśmy dzięki uprzejmości
Fundacji Orange i programowi MegaMisja, w którym bierze
udział nasza świetlica. 

E.W.

MegaMisja


	Zimą też się działo!
	W tym numerze między innymi:
	Polecamy wywiady z ... : )
	Mikołajki w teatrze
	nauczycielką muzyki, panią Agnieszką Śniegowską
	Koszykarskie emocje
	nauczycielem religii, księdzem Michałem Będzieszakiem
	Megaświetlica
	Kiermasz bożonarodzeniowy
	Najlepsze mikołajki!
	6 grudnia 2016r. tradycyjnie z okazji mikołajek nasza cała szkoła pojechała do teatru im. Wojciecha Bogusławskiego do Kalisza na spektakl pt. „Diabełek Pawełek”. Sztuka opowiadała o Diabełku Pawełku, który nie chciał być diabełkiem tylko aniołkiem. Chciał wszystko zrobić tylko po to, żeby być aniołkiem, bo zło mu nie odpowiadało. Spektakl odbył się z wykorzystaniem nowoczesnych animacji, min. Mappingu 3D. Na końcu przedstawienia zawołaliśmy głośno Mikołaja, po czym do nas przyszedł i rozdał miniprezenciki z  przepysznym ciasteczkiem w środku. Wyjazd do teatru wszystkim się bardzo podobał i mamy nadzieję, że za rok też pojedziemy do teatru na mikołajki.
	J. Sz.


	KOSZYKARSKIE  EMOCJE
	14 grudnia 2016 do naszej szkoły zawitało dwóch koszykarzy klubu BM Stal - Aaron Johnson  ( rozgrywający) i Marc Antonio Carter ( rzucający). Towarzyszył im menager, który był absolwentem naszej szkoły.
	Na początku mogliśmy gościom zadawać pytania, np. Ile mają centymetrów wzrostu? Lub zapytać o coś z ich życia osobistego. Po wesołej rozmowie, niektórzy z nas mogli potrenować z zawodowcami koszykówkę. Dostaliśmy niezły wycisk. Oczywiście nie wypuściliśmy naszych gości bez zdobycia od nich autografów.  To było niesamowite spotkanie i mamy nadzieję, że  jeszcze się powtórzy.                             J. Sz
	MegaMisja
	w szkolnej świetlicy
	Nasza świetlica szkolna znalazła się wśród 300 wybranych spośród 725 świetlic z całej Polski zgłoszonych do programu MegaMisja, czyli cyfrowej edukacji w świetlicy szkolnej. . Program MegaMisja, zaproponowany przez Fundację Orange, to cykl zajęć trwający 10 miesięcy i obejmujący rok szkolny 2016/2017. Podczas nich, dzieci w świetlicy poznają bohaterów programu - Julkę, Kubę i Psotnika oraz cyfrowe laboratorium, w którym rozgrywają się różne cyfrowe misje. Dowiedzą się także, m.in.: jak unikać niebezpieczeństw i dbać o swoją anonimowość w sieci, jak kulturalnie się w niej zachowywać oraz jak odróżniać treści wiarygodne od niewiarygodnych. Za wykonanie kolejnych zadań można otrzymać  nagrody, m.in. sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, gry, zabawki.  Do tej pory wykonaliśmy już 16 zadań z programu MegaMisja. W nagrodę wylosowaliśmy już zestaw kreatywny, wysokiej jakości tablet oraz 16 ciekawych książek i 5 popularnych gier edukacyjnych. Warto być w MegaMisji!                                                                                                                                                                                             E.W

	KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
	W dniach 7 – 9 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, na którym można było kupić min. świeczki, kartki z życzeniami czy bombki. Należy  zaznaczyć, że wszystkie produkty były robione przez uczniów naszej szkoły. Dochód ze sprzedaży będzie także przeznaczony na szkołę w Afryce, którą „zaadoptowaliśmy”. Cała szkoła się zaangażowała, by zebrać pieniądze na ten szczytny cel. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz pomożemy innym szkołom, nawet jeśli nie są one w Polsce.                                                                                                                                                              J. Sz.

	WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ ŚNIEGOWSKĄ
	WYWIAD Z KSIĘDZEM MICHAŁEM BĘDZIESZAKIEM
	Olga: Jak długo pełni ksiądz swoją posługę? Ksiądz Michał Będzieszak: Księdzem jestem już 10 lat. Chciałem być nim odkąd sięgam pamięcią, ale był taki czas, że chciałem być nauczycielem albo kierowcą – w wieku 5 lat. Liwia: W jakim kościele ksiądz wcześniej pracował? Ksiądz Michał: Na samym początku pracowałem 3 lata w parafii w Kobylej Górze, a później przez 7 lat w Kaliskiej Parafii Świętego Gotarda. Od maja pracuję tutaj jako wikariusz w Parafii M.B. Częstochowskiej. Julia: Ma ksiądz jakieś hobby? Ksiądz Michał: Bardzo interesuje mnie astronomia, zwłaszcza istnienie innych układów planetarnych poza słonecznym. Lubię też poczytać książki,  a w wolnych chwilach lubię odwiedzić moich dobrych przyjaciół albo moich rodziców, bo teraz mam znacznie bliżej do rodzinnego domu. Olga: Zdradzi ksiądz coś o sobie? Ksiądz Michał: Mimo, że jestem 10 lat księdzem to dopiero pierwszy raz uczę  w szkole podstawowej, bo wcześniej byłem katechetą w gimnazjum  i technikum. Nie lubię grać w piłkę nożną , szybciej bym odnalazł się w szkolnym kole kulinarnym m.  : ) Pytały: Julia Sztukowska ( J.Sz.), Liwia Mańkowska, Olga Michura

	Warto przeczytać!
	Gabrysia i Iga polecają : )
	„Kroniki Archeo”, to bestsellerowa seria autorstwa Agnieszki Stelmaszyk.
	Seria opowiada o rodzeństwie - Ani i Bartku Ostrowskich oraz ich przyjaciołach - Mary Jane, Jimie i Martinie Gardnerach. Dzieci wspólnie przeżywają przygody, szukając skarbów, mimo  że narażają się na różne niebezpieczeństwa.  W skład serii wchodzą tomy,  takie jak:  "Tajemnica Klejnotu Nefertiti", "Skarb Atlantów",  "Sekret Wielkiego Mistrza", "Klątwa Złotego Smoka",  "Zagadka Diamentowej Doliny",   "Zaginiony klucz do Asgardu",  "Przepowiednia Synów Słońca",  "Szyfr Jazona",  "Dziennik Podróżnika",  "Komnata Szeptów".  Książki są bardzo ciekawie napisane, ładnie zilustrowane  i godne polecenia. Szczerze zachęcam do ich przeczytania.
	Gabrysia Sójka
	"Historia małej marzycielki"
	Jedną z moich ulubionych książek jest powieść pt. „Ania  z Zielonego Wzgórza”. Autorką tej książki jest Lucy Maud Montgomery.
	Cykl powieści o Ani liczy osiem tomów oraz dwa zbiory luźno powiązanych opowiadań. Przeczytałam już trzy pierwsze tomy: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Ania z Avonlea” i „Ania na uniwersytecie”. Tematem utworu jest historia 11– letniej dziewczynki, która straciła rodziców i została przysłana do rodzeństwa Maryli  i Mateusza Cuthbertów przez pomyłkę zamiast chłopca, który miał pomagać Mateuszowi. Tytułowa bohaterka jest wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, jej bujna wyobraźnia pozwala przetrwać trudne chwile. Koleje losu Ani pokazują, że naturalna radość życia oraz umiejętność dzielenia się nią z innymi pomaga w pokonywaniu wszelkich przeciwności. Jeśli Cię zaciekawiłam to serdecznie zapraszam do przeczytania dalszych losów Ani : ).
	Moim zdaniem jest to przepiękna książka, która przekona Cię, że warto marzyć!                                                                       Iga Bolach


	Ciekawostki Psotnika
	Zima w obiektywie Dominiki
	Ciekawostki Psotnika zamieściliśmy dzięki uprzejmości Fundacji Orange i programowi MegaMisja, w którym bierze udział nasza świetlica.


