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Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU
SZKOLNEGO 2022/23
ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM
JAK NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W NAUCE,
MOTYWACJI I WYTRWAŁOŚCI
W DĄŻENIU DO WYZNACZONYCH CELÓW
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PROGRAM
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła od tego roku bierze udział w programie
Laboratorium Przyszłości, którego celem jest rozwijanie
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród naszych uczniów.
Dzięki programowi nasza szkoła została doposażona w
nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w
kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych.
Przez cały rok szkolny na łamach "Kaktusa" będziemy
przedstawiać co dzieję się w naszej szkole w ramach realizowania
nowego programu Laboratorium Przyszłości.
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15 WRZEŚNIA
DZIEŃ
KROPKI
.

Internet

.

SP Sieraków

.

SP Sieraków

"Międzynarodowy Dzień Kropki"
Dzień ten obchodzony jest na całym świecie 15
września.
Jest to święto, które ma na celu pobudzanie
kreatywności, pomysłowości, talentu.
W tym roku już po raz kolejny zawitał także do naszej
szkoły.
Kropki królowały wszędzie, było radośnie i kolorowo.
Rada Uczniowska przygotowała także konkurs
plastyczny związany z tym dniem, czekamy na wyniki.
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17 WRZEŚNIA
DZIEŃ SYBIRAKA
Inauguracja Światowego Dnia Sybiraka odbyła się w 2004 r. Rangę oficjalnego święta państwowego w
Polsce na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zyskał w 2013 r. W uchwale, którą przyjęto przez
aklamację, zapisano chęć upamiętnienia Polaków, którzy zginęli w odległych zakątkach Związku Sowieckiego,
ale również „tych, którym udało się powrócić do Ojczyzny, tych, którzy osiedli w różnych częściach świata, oraz
tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania, gdzie kultywowali polskość”.
W Sierakowie na cmentarzu odbyło się spotkanie przy grobach sierakowian, którzy podczas II wojny światowej
zostali wywiezieni na Syberię lub do Kazachstanu. Wydarzenie to od kilku lat skupia ludzi, którzy chcą pamiętać
o ważnych wydarzeniach z naszej historii. W spotkaniu uczestniczyli Sybiracy: Pan Adam Nowak i Pan Wiktor
Prokopowicz, rodziny Sybiraków, władze miasta, miłośnicy historii oraz uczniowie Zespołu Szkół i naszej szkoły
wraz z dyrektorami i nauczycielami. Była to piękna i bardzo wzruszająca lekcja historii.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowana tego bardzo ważnego wydarzenia, które jest dla
naszej młodzieży ciekawą lekcją historii.

.

SP Sieraków

.

SP Sieraków

www.gloswielkopolski.pl

Głos Wielkopolski | Numer 17 09/2022 | Strona 5

www.juniormedia.pl

Kaktus

12 września
Szkolne Biegi Przełajowe
im. Obrońców Westerplatte
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12 września nasi uczniowie jak co roku wzięli udział w Szkolnych
Biegach Przełajowych. Była to okazja do zdrowej rywalizacji, do
sprawdzenia swoich możliwości. Biegali wszyscy od najmłodszych
do najstarszych. Zwycięzcy będą nas reprezentować w
Powiatowych Biegach Przełajowych i za nich już dziś trzymamy
kciuki. Oto kilka cytatów, które może dodadzą im skrzydeł...
"Za każdym razem kiedy startuję mam cel – żeby
biec szybciej niż kiedykolwiek wcześniej."
Życzymy
powodzenia
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Jerzy Harasymowicz
Jesienna zaduma
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy z lasem,
Rano wstaję, poemat chwalę
Biorę się za słowa, jak za chleb
Rzeczywiście, tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony
Nic nie mam
Tylko z daszkiem nieba zamyślony
kaszkiet
Nie zważam
Na mody byle jakie
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie
Uczuć starym drapakiem
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony

CZAS
JESIENI

Jesienne rysunki przygotowały
uczennice klasy VIIIB
- Blanka Napierała
- Gabriela Sapor
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