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25 lat minęło... jak jeden dzień!

NASZA
REDAKCJA:

genialny występ

Działo się!
Ten dzień był wyjątkowy dla uczniów i pracowników naszej

szkoły! ;)

Dnia 10 października 2014r. obchodziliśmy 25. rocznicę nadania
naszej szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Po mszy świętej
udaliśmy się na boisko, gdzie wszyscy wzięliśmy udział w
uroczystym apelu. Nie zabrakło hymnu Kornelowców,
przemówienia dyrektora i zaproszonych gości. Uroczystość w sali
gimnastycznej poprowadzili: Koziołek Matołek, Małpka Fiki-Miki,
Jacek i Placek, Panna z mokrą głową oraz Adaś Cisowski w
towarzystwie  profesora Gąsowskiego. 
Były tańce, piosenki, wspaniała gra aktorska, różnorodne stroje
oraz niespodzianki. Całości dopełnił bowiem niesamowity występ
zespołu z Ukrainy. Wszystkich zgromadzonych zaskoczył także 
występ pracowników szkoły - ten otrzymał największy aplauz. Na
takie występy czekamy! Dziękujemy za wszystkie atrakcje!

 O TYCH SŁOWACH     
NASZEGO PATRONA
WARTO PAMIĘTAĆ!

"Mądrym być to wielka
sztuka, ale dobrym
jeszcze większa!"
"Choćbyś miał w duszy
tysiąc zgryzot, a w
sercu morze łez, znajdź
jednak na jego dnie
uśmiech." 
"Nauka jest żelazną
miotłą, co wymiata z
umysłów ludzkich
wszystkie plewy."
"Serce ludzkie jest pełne
tajemnic."

Uczniowie klas 4B i 4C:
Julia Chabros, Ida
Cisowska- Środecka,
Martyna Czentorycka,
Emilia Kotwica, Agata
Łyskawińska, Aicha
Marmontowicz, Jagoda
Mleczek, Hubert
Pluskota, Oliwia
Runge,  Paulina
Śniowska, Nikola
Szewczyk, Olimpia
Tuszyńska, Weronika
Urbanek, Paulina
Żywicka.
opiekun: Beata
Wierzbicka

MjM
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KASZTANOBRANIE 
TO DLA NAS WYZWANIE ;)

kasztanobranie

jeśli nie możesz mnie przygarnąć, to
spraw chociaż, żebym nie był głodny
i chory..., proszę!

- Chodźmy na lekcje, bo się spóźnimy
–powiedziała Kamila, stojąc przy
ogłoszeniach szkolnych.
- Poczekaj, zobacz tylko jaki trudny
konkurs! – oznajmiła z niepokojem Marysia.
Kamila spojrzała na tablicę ogłoszeń.
- Tak, ten geograficzny… trzeba znać
wszystkie kraje Europy i ich stolice , a także
kierunki geograficzne i liczbę mieszkańców
Polski – stwierdziła - Ale już chodź, proszę!
- No dobrze, dobrze - wyjąkała Marysia.
Na lekcji przyjaciółki zauważyły jakąś
dziewczynkę siedzącą w ostatniej ławce.
Wszystko się wyjaśniło, gdy pani poprosiła
ją, aby podeszła do biurka.
- Drogie dzieci, w waszej klasie będzie nowa
koleżanka. Ma na imię Kasia. Na pewno ją
polubicie.
Początki były jednak dla dziewczynki
trudniejsze, niż sama przewidziała. Była
wyśmiewana przez klasę, wytykana palcami.
Kamila i Marysia zdecydowały się ją
pocieszyć.
W jaki sposób dziewczynki pomogły nowej
koleżance? Dowiesz się o tym, czytając
kolejny numer naszej gazetki!
Weronika Urbanek, 4B

"Nowa koleżanka"
opowiadanie w odcinkach

nakarmprzygarnij mnie

przytul

Pomóżmy
skwierzyńskiemu
stowarzyszeniu
"Zwierzaki niczyje"
przetrwać zimę.
Zbierzmy: koce,
ręczniki, pościel,
kołdry, podkłady,
legowiska, karmę
dla psów i kotów,
zabawki dla
szczeniaczków.
Każdy człowiek,
który znajdzie
porzucone,
pokrzywdzone
zwierzę, ma
obowiązek

udzielenia mu
pomocy,
nakarmienia go
i powiadomienia
organów za to
odpowiedzialnych.
W Skwierzynie jest
to Urząd Miasta i
Gminy, policja, w
dni wolne zaś
Powiatowy Lekarz
Weterynarii w
Międzyrzeczu.
Ważne telefony:
112,  957216535,
957412238

Była piękna, jesienna
pogoda. Jak w każdy
dzień, zabrałam
swojego psa na długi,
jesienny spacer. Tym
razem miał on być
wyjątkowy, gdyż
miałam konkretny cel
wycieczki. Jesienią w
naszej szkole
organizowana

jest zbiórka
kasztanów. Zabrałam
więc Cynamona na
znaną wszystkim
"kasztanówkę".
Spuściłam pieska ze
smyczy i razem
biegaliśmy między
drzewami i
skakaliśmy w
usypane z liści

górki. Mimo szalonej
zabawy, zebrałam
dwie reklamówki
pełne kasztanów.
Dodatkowo w
październiku można
przynosić karmy i
koce dla zwierząt ze
skwierzyńskiego
stowarzyszenia
"Zwierzaki niczyje".

Co roku nasza klasa
bierze udział w tej
niezwykle ważnej
akcji. Trzeba
pomagać biednym,
bezdomnym
zwierzętom!  Ida
C.–Ś.

P.Ś.

P.Ś.P. Ś.

P.Ś.
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CO DWA PLACE, TO NIE JEDEN

M.C., A.M.

Kim chciała Pani zostać, kiedy była w naszym wieku?
Gdy miałam 12 – 13 lat, bardzo chciałam zostać nauczycielką języka
rosyjskiego.
Jaki przedmiot w szkole lubiła Pani najbardziej?
W szkole podstawowej i średniej najbardziej lubiłam język rosyjski. Do dziś
interesuje mnie historia, szczególnie historia II wojny światowej. Bardzo
ciekawiła mnie również geografia i chemia – choć do moich najmocniejszych
stron te przedmioty nie należały.
W sekretariacie jest wiele urządzeń, które Pani obsługuje.
Praca sekretarki z pewnością nie byłaby możliwa (w dzisiejszych czasach
oczywiście) bez umiejętności posługiwania się komputerem i sprzętów z nim
związanych (drukarka, skaner, projektor). Konieczna  jest również
umiejętność obsługiwania faxu i kserokopiarki.
Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie?
Mój ogólny staż pracy to 25 lat, z tego w zawodzie sekretarki pracuję 12. rok.
Wcześniej pracowałam jako kasjerka w banku oraz pracownik biurowy.
W sekretariacie panuje często duży tłok. Każdy czegoś chce, o coś prosi.
Jakie sprawy pomaga Pani załatwić?
Najczęściej są to sprawy związane z edukacją dzieci: zapisanie lub
wypisanie dziecka ze szkoły, wydaję uczniom naszej szkoły legitymacje
szkolne i przedłużam ich ważność. Zajmuję się również sprawami
związanymi z ubezpieczeniem dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków, prowadzę wiele rejestrów dotyczących uczniów, zaopatrzeniem
szkoły w materiały biurowe i eksploatacyjne (tusze i tonery), świadectwa,
dzienniki i inne druki szkolne. A tak na co dzień – mnóstwo telefonów,
korespondencji przychodzącej i wychodzącej i mnóstwo innych rzeczy mniej
lub bardziej ważnych.
Jak spędza Pani wolne chwile?
Lubię czytać, obejrzeć dobry film, wybrać się do teatru, spotkać z rodziną i
znajomymi. Uwielbiam też spędzać czas na zakupach - jak to kobieta:)
Dziękujemy za rozmowę.
Martyna i Aicha z 4B

                      WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ PODOLSKĄ - MANIĄ, 
                               SEKRETARKĄ NASZEJ SZKOŁY

Dzięki naszym przedszkolakom, ich umiejętnemu myciu zębów i
pobiciu rekordu Guinnessa będziemy mieć znowu nowy plac zabaw.
Jury Akademii Aquafresh spośród 751 prac nadesłanych z całej Polski
wybrało nasz film z relacji Pastusiowego Rekordu Guinnessa.
Wygraliśmy plac zabaw firmy Lars Laj wartości 18 000 zł! 
Przypomnijmy jednak kilka ważnych zasad obowiązujących w tego typu
miejscach, gdyż świetna zabawa nie zawsze znaczy bezpieczna!
Z jednej huśtawki może korzystać tylko jedna osoba. Jeśli jest
używana, nie podchodźmy do niej! Na drabinkach, ślizgawkach, torze
przeszkód i innych elementach placu nie przepychajmy się,
pierwszeństwo mają zawsze młodsze dzieci! Pamiętajmy, że plac
zabaw jest dla nas rozrywką, nie niszczmy go!nasz nowy nabytek

wywiad z panią Anią

mjm
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O szkole słów kilka w
... poezji!

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem
ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi
przejdzie

POGŁÓWKUJ! Sekretarka mówi do
szefa:
- Zima przyszła!
- Nie mam teraz
czasu, powiedz jej
żeby przyszła jutro! A
najlepiej niech
wcześniej zadzwoni,
to umówisz ją na
konkretną godzinę.

Nasza szkoła podstawowa,
jest po prostu odlotowa.
W klasach jeden - trzy,

są zabawy, są i gry.
W klasach czwartych, piątych,

szóstych,
jest dużo odpowiedzi ustnych.

O kondycje ciągle dbamy,
Bo na zajęcia z WF uczęszczamy.

Są wycieczki i szkoły zielone,
czasem kino i zabawy szalone.

Dlatego nasza szkoła,
jest po prostu wesoła.

Olimpia Tuszyńska, 4B

Moja szkoła jest kochana,
spędzam tutaj dzień od rana,

a mego nauczyciela,
mam za przyjaciela,

co zawsze mi pomoże,
zawsze o każdej porze.

Julia Chabros, 4B

Siedzą dwaj
uczniowie:
- Wiesz, czasem
ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi
przejdzie

krzyżówka szkolna

w-f górą!

Oto zagadka jest książkowa!
Dziesięć liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim - teka;
Książka tam na ciebie czeka,
coraz inna, coraz nowa.

Po jednych - chodzicie,
Drugie - są w zeszycie.
A na termometrze
trzecie zobaczycie.

W tym malutkim domku
małe są pokoje.
W nich szkolne przybory
zawsze trzymam swoje.

Z nim jest błoto,kurz bez niego.
Co to jest?
Powiedz kolego?

Oliwia Runge

H.P.


