


REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

“Niedługo wiosna się zaczyna, a kończy zima - to bardzo dobra nowina!

Wielki Post trwa od lutego,

a skończy się najważniejszego dnia roku liturgicznego!
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OD REDAKCJI…

Kochani Czytelnicy!

Marcowy numer już w Waszych rękach! To znaczy… W trakcie drukowania.

Powoli udaje nam się zorganizować cały ten proces, by przekazać Wam gazetkę

w wersji papierowej.

Dziękujemy za maile i miłe słowa - również te przekazywane przez kamerkę

oraz na korytarzu. Bardzo brakuje nam kontaktu z Wami, Waszych uśmiechniętych

twarzy i podskoków w drodze do sal lekcyjnych.

Nadszedł Wielki Post, pogoda zmienia się… jak w garncu - w końcu mamy

marzec. Cieszymy się słonecznymi promieniami i staramy się korzystać z pierwszych

oznaków wiosny - spacerujemy, spotykamy się na świeżym powietrzu, to nas ratuje!

Na naszych zielonych jak wiosna stronach przeczytacie m. in. o Wielkim

Poście, Dniu Kobiet, Dniu Matematyki i Liczby Pi, przypomnicie sobie wydarzenia

zeszłego miesiąca i dowiecie się co czeka nas w najbliższej przyszłości. Możecie też

posłuchać muzyki stworzonej na ten wyjątkowy postny czas. Nie zabraknie zagadek,

rebusów i naszych stałych konkursów.

Przesyłamy Wam wiosenne uśmiechy i zachęcamy do czytania!

Pozdrawiamy! :)

REDAKCJA
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NOWINKI Z NASZEJ SZKOŁY

<^> LUTY <^>

Luty to czas wielu wydarzeń w szkolnym kalendarzu. Środa Popielcowa, Wielki

Post, Walentynki, drzwi otwarte, przedstawienie klas 1-3 i… tylko 28 dni tego

miesiąca. Wśród uczniów krążyły żarty o tym, że do szkoły wracamy 29 lutego… ;)

DRZWI OTWARTE

W lutym odbyły się wirtualne drzwi otwarte. Na naszej facebookowej stronie

pojawiły się �lmiki prosto ze szkolnych sal i korytarzy - o ich przygotowanie zadbała

p. Kasia Duszyńska - bardzo dziękujemy! Czekamy na nowych Uczniów, którzy na

pewno są teraz w pełni zachęceni do rozpoczęcia nauki razem z nami w przyszłym

roku szkolnym!

WALENTYNKI

Dzień w roku, kiedy każdy

może powiedzieć drugiej osobie

jak jest dla niego ważna - bez

skrępowania. Tego dnia

obdarowujemy się także

upominkami, a najważniejszy jest

gest prosto z serca.

W szkole świętowaliśmy

dzień zakochanych, którego patronem jest św. Walenty. Zorganizowaliśmy pocztę -
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mogliśmy wrzucać kartki z miłymi słowami do specjalnej skrzynki. Zostały one

rozdane wszystkim adresatom. Starsze klasy również obchodziły walentynki - nie

zabrakło pomysłów na zdalne klasowe działania. Na zajęciach plastycznych powstało

nawet piękne dzieło z najważniejszym przesłaniem - “Bóg jest Miłością”.

Bardzo miło wspominamy ten czas.

PRZEDSTAWIENIE KLAS 1-3

Młodsza grupa teatralna wraz z panią Kasią Górowiec, panią Agnieszką

Zygmunt oraz panią Karoliną Piątek przygotowała przedstawienie pt. “Przyjaciel tuż

obok” - w temacie walentynek, tłustego czwartku oraz ostatków. Dzieci wcielały się

w przeróżne role - od pączka i chruścika, przez zwierzątka aż do kwiatów i oczywiście

ludzi. Nie zabrakło śpiewu oraz tańca. Gra aktorska zadziwiła młodszą publiczność,

która nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Niespodzianką była transmisja spektaklu dla klas 4-7.

Wszyscy dostrzegli, że nasi mali aktorzy włożyli w przedstawienie całe serca.

Było pięknie!
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ŚRODA POPIELCOWA

W Środę Popielcową w szkolnej kaplicy

odbyła się Msza Święta, której przewodniczył nasz

duszpasterz ks. dr Jacek Zjawin. Posypanie głów

dzieci popiołem odbyło się w salach lekcyjnych, do

których kapłan udał się w trakcie Eucharystii.

Starsi uczniowie wraz z rodzinami mogli połączyć

się z nami poprzez transmisję na żywo.

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post,

który jest czasem pokuty i nawrócenia.

Modlitwą, jałmużną i postem możemy zbliżyć się do Boga.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22

lutego przez harcerzy i skautów na całym świecie!

W klasie 3b mamy aż sześć zuchenek. Są to bardzo

dzielne dziewczyny. Opowiadały uczniom

o zdobywaniu sprawności, o tym jak wygląda

powitanie zuchów, wyjazdy itp. Na pewno chcą

już być harcerkami!

Bycie zuchem czy harcerzem to niezwykła

przygoda dla każdego dziecka. A mundurki…

wyglądają świetnie! :)
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SZKOLNE PROJEKTY

W naszej szkole dzieje się sporo - chcemy wyprzedzić pewne wydarzenia,

dlatego informujemy o tym, co już ma miejsce, a jest związane z niedaleką

przyszłością.

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi obchodzimy 14 marca i z tej okazji

zachęcamy uczniów klas 1-4 oraz 5-7 do udziału w ciekawym konkursie

matematyczno-plastycznym. Zadaniem jest wykonanie liczby Pi w 3D z gliny, bibuły,

gazety itp. lub stworzenie plakatu reklamującego tę liczbę. Jesteśmy ciekawi efektów!

Kolejnym konkursem jest “Oryginalny projekt rośliny wykonanej z �gur

geometrycznych”. Technika płaska dowolna, format A3. To konkurs

matematyczno-techniczno-plastyczny. :)

Wszystkich uczniów serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

WOLONTARIAT

Po ponad trzymiesięcznej “nakrętkowej” akcji,

Szkolny Wolontariat dokonał małego

podsumowania dotychczasowych zbiorów. Okazało

się, że wspólnymi siłami zebraliśmy prawie 100 kg!

Bardzo się cieszymy! Oczywiście, zbiórka się nie

kończy - potrwa aż do zakończenia roku szkolnego.

Zachęcamy do tego, by pomagać! W szkolnym holu

stoi karton, do którego można wrzucać nakrętki.

Wszystkim bardzo dziękujemy!
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UWAGA! UWAGA!

Szkolny Wolontariat, którego opiekunką jest pani Ania Owczarzak rozpoczął nową

zbiórkę dla Poznańskiego Schroniska dla Zwierząt. Przy wejściu zawiesiliśmy plakaty

o zbiórce, a w korytarzu szkoły stoi karton - możemy tam zostawiać nasze dary.

Zachęcamy do udziału!

Poniżej uwiecznione wspomnienia ze spotkań grupy wolontariatu. :)

Natalia Domek
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WYDARZENIA MIESIĄCA

<^> MARZEC <^>

WAŻNE:

1 MARCA - Narodowy Dzień Pamięci

Żołnierzy Wyklętych

8 MARCA - Dzień Kobiet

10 MARCA - Dzień Mężczyzny

14 MARCA - Dzień Matematyki,

Dzień Liczby Pi

17-19 MARCA - Rekolekcje wielkopostne

22 MARCA - Pierwszy Dzień Wiosny

MOŻEMY TEŻ ŚWIĘTOWAĆ:

3 MARCA - Międzynarodowy Dzień Pisarzy

12 MARCA - Światowy Dzień Drzemki w Pracy

21 MARCA - Międzynarodowy Dzień Poezji

22 MARCA - Światowy Dzień Wody

25 MARCA - Zwiastowanie Pańskie  (Dzień Świętości Życia)

27 MARCA - Międzynarodowy Dzień Teatru

28 MARCA - Niedziela Palmowa

(Zmiana czasu z zimowego na letni - w niedzielę wstajemy godzinę wcześniej!)

Natalia Domek
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WIELKI POST

Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową.

Kapłan podczas Mszy Świętej posypuje nasze głowy

popiołem na znak tego, że jesteśmy grzeszni. Wielki

Post to czas pojednania z Bogiem, czas modlitwy,

postu i jałmużny.

Modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem. Każda

rozmowa zbliża nas do Niego. Niezwykle ważne jest

to, żeby nie tylko mówić, ale też słuchać. Nasze serca i głowy powinny być otwarte na

rozmowę.

Post kojarzy nam się ze wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych, ale warto

myśleć o nim szerzej. Każdy z nas może mieć także osobiste postanowienie

wielkopostne, niezwiązane z jedzeniem.

Jałmużna to dar w różnej postaci dla potrzebującej osoby. Czasami dla osób

ubogich i nie tylko, najlepszym darem jest czas, odrobina miłości i myśl o drugim

człowieku.

W okresie czterdziestodniowego Wielkiego Postu w kościele odbywają się

dodatkowe nabożeństwa: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale odprawia się

w niedziele, a Drogę Krzyżową w piątki.

Czym dla Was jest Wielki Post? Co wnosi w Wasze życie? Może macie jakąś

tradycję i co roku przeżywacie go na swój wyjątkowy sposób? Jeśli chcecie nam o tym

powiedzieć, piszcie! :)

Owocnego czasu nawrócenia!

Natalia Domek, Julia Tyrpin
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W marcowym numerze naszej gazetki nie może zabraknąć artykułu, w którym

zaproponujemy Wam różne formy rekolekcji wielkopostnych. Być może niektórym

z nas, naszym bliskim, trudno będzie dotrzeć na rekolekcje do kościoła, by móc

uczestniczyć w nich na żywo. W dzisiejszych czasach mamy alternatywę, którą Wam

przedstawiamy.

Fundacja Tota Tua zaprasza na rekolekcje: ,,W drogę ZA JEZUSEM, krok

po kroku z Maryją u boku’’. Zaczynają się one w Środę Popielcową, a kończą 17

marca. Zapraszamy do oglądania rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży.

Odcinki są publikowane od poniedziałku do czwartku oraz w soboty. W piątki za to

udostępniane będą odcinki specjalne - Droga Krzyżowa dla Dzieci.

Możemy spędzać w ten sposób czas z Panem Bogiem. Poznajemy słowa

Ewangelii, uczymy się ciekawych rymowanek i robimy różne prace plastyczne.

Rekolekcje można oglądać o każdej porze, znajdziemy też powtórki odcinków.

Serdecznie zachęcamy!

Oto link:

https://www.dropbox.com/sh/dy4gixms4i13pou/AAB9ueW2dkTUZTKlbwsDWb

rTa?dl=0

Strona główna: http://www.oddanie33.pl/

Mamy też propozycję dla nieco starszych. Rekolekcje Dominikańskiego

Duszpasterstwa Akademickiego “Gniazdo” w Katowicach, które w roku 2013

wygłosił o. Stach Nowak OP.

“Znak i serce Jonasza”:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1lF3TfHG2Q&list=PLul3NxYyCFrl4EyEifj

oWaX4jnkWchXJY&index=1
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Najnowsze i ambitne. Być może skorzystają z nich dorośli - zachęcamy!

Caritas Laudato Si organizuje rekolekcje pod tytułem “TROSKA JEST BOSKA”

w stylu DIY ! Można znaleźć tu konspekt trzydniowych rekolekcji i korzystając

z materiałów, zorganizować je dla swojej wspólnoty/grupy/para�i [również online].

Można też przeżyć je indywidualnie w swoim domu.

DZIEŃ 1 - DOM, CZYLI JA

Zacznij od 20-minutowego rozważania video, które prowadzi br. Cordian Szwarc

OFM. Czym jest troska o nasz wspólny dom? Dom czyli ja. Moje ciało, które jest

święte i dane mi od Boga. Jak o nie dbam, co do mojego ciała wprowadzam, czym się

odżywiam, co piję?

Pobierz konspekt do pracy indywidualnej lub grupowej. Na końcu znajdziesz zadanie

domowe! Ten materiał może zająć Ci 25-60 minut, zależnie od tego jak wiele czasu

poświęcisz na poszczególne zadania.

Materiały: www.laudatosi.caritas.pl

Zrób eko quiz - gdyby zbadać Twoją osobowość pod względem ekologii, najbardziej

byś był podobny do...?

https://laudatosi.caritas.pl/aktualno... 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wykorzystajcie możliwości,

które spadają z Nieba!

Roman Ksiąg i Adam Ratajczak
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DZIEŃ KOBIET

Od wielu lat 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. Ale tak właściwie,

dlaczego świętujemy akurat wtedy? Na świecie święto to

obchodzono już od 1910 roku, jako wyraz szacunku dla

walczących o równouprawnienie kobiet.

W Polsce Dzień Kobiet stał się popularny dopiero

w czasach PRL-u, nabrał jednak zupełnie innego

znaczenia. Był to hołd dla kobiet pracujących.

W zakładach pracy panie, oprócz goździków i tulipanów,

obdarowywano ścierkami, mydłem i kawą. W 1993 roku święto straciło rangę

państwową.

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet świętowany jest na całym świecie

w kilkudziesięciu krajach. Wśród nich jest m.in. Albania, Białoruś, Brazylia, Cypr,

Francja, Rosja, Ukraina, czy Włochy. Rosjanie święto pań celebrują jako dzień wolny

od pracy, wznosząc toasty szampanem. We Włoszech obchody rozpoczynają się już

tydzień wcześniej i są wyjątkowo huczne. Z kolei na Białorusi kobiety z okazji 8 marca

dostają premię. W Wietnamie Dzień Kobiet obchodzony jest w ciągu roku aż

dwukrotnie – 8 marca i 20 października. Wielka Brytania stawia na edukację

organizując tego dnia wykłady i spotkania dedykowane prawom płci pięknej,

a w Chinach kobiety pracują tylko przez połowę dnia. Są też miejsca, takie jak na

przykład Iran, gdzie celebrowanie Dnia Kobiet jest surowo zabronione.

W Polsce Dzień Kobiet nadal jest hucznie obchodzony i z roku na rok wcale

nie traci popularności. :)

Ula Florek
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DZIEŃ MATEMATYKI oraz LICZBY PI

Dzięki dniu matematyki uczniowie mają szansę spojrzeć na ten przedmiot

z innej strony - biorąc udział w grach i zabawach

matematycznych. Matematyka może być

przyjemna i dawać radość! Święto zostało

ustanowione przez organizację "WORLD

EDUCATION GAMES" w 2007 roku. Od tego

czasu obchodzi się je co roku w marcu.

W pierwszym Światowym Dniu Matematyki wzięło udział aż 286 tysięcy

uczniów z 98 krajów świata. W 2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 milionów

młodych ludzi. W Polsce po raz pierwszy święto odbyło się 12 marca 2014 roku

z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wzięło w nim udział

ponad 100 szkół z całej Polski.

Dzień Liczby Pi to święto obchodzone co roku,

zapoczątkowane w amerykańskich kręgach

akademickich i szkolnych. Obchodzimy je 14

marca, a data została wybrana poprzez

skojarzenie z pierwszymi rozszerzeniami

dziesiętnymi liczby Pi - data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”. Liczba Pi

ma swój znak: “ ”. Jej przybliżona wartość to 3,14. Inaczej nazywamy ją “ludol�na” -π

na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył z dokładnością do 35 miejsc po

przecinku przybliżone wartości liczby.

Organizatorzy Dnia Matematyki co roku zapraszają uczniów do konkursów,

quizów i zagadek matematycznych. Spróbuj i Ty! ;) Zuzia Śróda
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MUZYKA WIELKIEGO POSTU

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wyjątkową muzyką. Pieśni wielkopostne,

zwane pasyjnymi, mają w sobie niezwykłą głębię. Dźwięki te niosą przesłanie

i opowiadają historię Jezusa, Jego Drogę na Golgotę.

Zachęcamy do posłuchania w spokoju, zagłębienia się zarówno w tekst jak

i muzykę. Prezentujemy utwory chóralne oraz uwielbieniowe.

1. UWIELBIAM TWOJE IMIĘ (A. Kaszowski, P. Pałka)

2. CONVERTE NOS (Taizé, D. Kusz) - wyk. Schola Ventuno

3. ZAWITAJ, UKRZYŻOWANY (Siedl. 1985, św. Efrem, ks. W. Kania, J.

Gałuszka) - wyk. zespół wokalny Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

4. JESUS, AMOR MEUS (J. Krogul. H. Kowalski) - wyk. Schola Ventuno

5. MAJESTY - Delirious?

6. PŁACZ JANA POD KRZYŻEM - Schola Adonai

7. JEGO MIŁOŚĆ - TGD

8. JEZUS, OBJAWIONE SERCE BOGA - Pinokio Brothers

9. OCALIŁEŚ MNIE - Schola Adonai

10. ZMIŁUJ SIĘ, PANIE - TGD

11. DROGA KRZYŻOWA malowana piaskiem

12.

Życzymy głębokich przeżyć podczas słuchania!

ZAGADKA:

Czy w którymś z teledysków odnajdujesz kogoś znajomego? Napisz do nas! ;)

Kasia Górowiec
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Postne… PYSZNE STRONY

WIELKOPOLSKIE PYRY

Z GZIKIEM :)

Składniki:

- ziemniaki

- biały ser

- masło

- śmietana/mleko

- pęczek dymki

- sól

- rzodkiewka (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Biały ser rozdrabniamy ze śmietaną lub

mlekiem, potem mieszamy z pokrojoną

cebulką i szczypiorkiem.

Do tego dania podajemy ziemniaki

ugotowane”w mundurkach”, a także

masło i sól. Można też zwyczajnie

ugotować obrane wcześniej ziemniaki.

Kiedy zrobimy jednak ziemniaki w tzw.

“mundurkach”, obieramy je z łupin,

nakładamy ser oraz odrobinę masła.

Smacznego!

KASZKA MANNA

Z OWOCAMI

Składniki :

- 1 szklanka mleka

- 2,5 łyżki kaszki

manny

- 1-2 łyżki ksylitolu lub cukru

trzcinowego

- ulubione świeże i suszone owoce,

np. banan, maliny, rodzynki, orzechy, itp.

- miód, syrop klonowy lub daktylowy, sok

Przygotowanie:

Do garnka wlewamy mleko,

podgrzewamy. Kiedy mleko będzie gorące,

dodajemy cukier, a następnie cienką

strużką wsypujemy kaszkę - cały czas

mieszając. Gotujemy jeszcze chwilkę, aż

kasza zgęstnieje.

Kaszę przekładamy do miseczki,

układamy owoce. Możemy polać miodem,

syropem klonowym/daktylowym lub też

dowolnym sokiem owocowym.
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Natalia Domek

SPACER Z PRZYRODĄ W TLE

Drodzy Czytelnicy! Nasz comiesięczny konkurs ma już lutowego zwycięzcę,

a właściwie zwyciężczynię. Jest nią Martyna Kryszto�ec z klasy 5! Gratulujemy

i zapraszamy po odbiór nagrody w szkole. :)

Ciesząc się razem z Martyną załączamy dwa zwycięskie zdjęcia. :)
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Chcesz wziąć udział w konkursie?

To takie proste! :)

1. Idziesz na spacer.

2. Robisz zdjęcie.

3. Wysyłasz → ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com… GOTOWE!

4. Czekasz na kolejne wydanie “Ploteczek”.

5. Czytasz naszą szkolną gazetkę.

6. Sprawdzasz listę zwycięzców.

7. Idziesz do szkoły, aby odebrać nagrodę!

Zachęcamy Was gorąco do

wzięcia udziału w konkursie!

Kto wie… Może to Twoje

zdjęcia znajdą się w następnym

wydaniu “Ploteczek z Szósteczki”?

Natalia Domek
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

W tym miesiącu prezentujemy

twórczość naszych młodszych kolegów –

artystów z klas 1-3. Mieli tyle szczęścia,

że ich piękne prace mogły powstać

w murach naszej szkoły. Wykonali oni

zakładki do książek techniką decoupage.

A co to tak właściwie decoupage?

Decoupage to technika

ozdabiania różnych, odpowiednio

przygotowanych powierzchni wzorami

z cienkiego papieru, można wykorzystać

do tego papierowe serwetki. Efekt ma

przypominać wzory malowane pędzlem.

Zobaczcie sami jakie gadżety powstały!

Nadal zachęcamy Was do

przesyłania prac plastycznych: rysunków, plakatów, rzeźb i innych ciekawych dzieł.

Skany lub zdjęcia można słać na adres ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com.

W treści maila podajcie jaką techniką wykonaliście pracę np. akwarele, szkic węglem.

Na zdjęciach nie zawsze wszystko dokładnie

widać. ;)

Ula Florek

19



TANIEC

Opowiemy Wam o… tańcu. Tyle osób z naszej szkoły zajmuje się tą dyscypliną!

Przedstawimy kilka stylów i zagłębimy się w ich historię. Przeprowadzimy Was przez

taniec jazzowy, nowoczesny oraz współczesny.

JAZZ

Jest to styl tańca zapoczątkowany

na przełomie XIX i XX wieku przez

afrykańskich niewolników. Gatunek ten

zawiera elementy baletu, modernu oraz

akrobatyki, więc w żaden sposób nie

ogranicza wyobraźni tancerza. Podstawą są dwa ważne elementy: rytm

i policentryzm. Korzenie tańca jazzowego sięgają końca XIX wieku, wtedy to właśnie

afrykańscy obywatele Ameryki zaczęli tworzyć jazz. Na deskach teatru ciągle

dominował balet, nie pozostawiając nowym gatunkom tańca szans na rozwijanie się.

Jak się okazało, ludzie z wielkim zachwytem przyjęli nowy gatunek tańca pozwalający

na większą swobodę ruchu i ekspresji, a także improwizacji. Wraz z upływem czasu

taniec rozszerzał swoją

popularność i rozwijał

się tworząc nowe

rozgałęzienia.
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TANIEC NOWOCZESNY

“Nowoczesny” czyli inaczej dobrze nam znany

“modern”, w skład którego wchodzą wszystkie style

poza tańcem klasycznym. Powstał w Ameryce w XX

wieku w wyniku zerwania z tradycją baletową

i poszukiwania nowych form i zasad ruchu tanecznego.

Przedstawicielami tańca nowoczesnego w Ameryce są:

Doris Humphrey, Charles Weidman i Martha Graham.

Największy rozkwit tańca nowoczesnego przypada na okres XX wieku. Wychodząc ze

sztucznie narzuconych schematów tańca klasycznego artyści chcieli pokazać, iż taniec

może być wolnością, swobodną ekspresją, połączeniem z naturą. Nie musi być lekki,

ładny ani przyjemny dla oka, ale musi wzbudzać ciekawość i zmuszać do myślenia.

Artyści pragną być indywidualnościami, zaznaczyć obecność na świecie swoją

postacią. Mają nieprzeciętną wrażliwość, którą chcą przekazać poprzez ruch.

Talent taneczny wiąże się z innymi

zdolnościami: muzycznymi, a w znacznej

mierze plastycznymi. Kształt, światło,

przestrzeń, natura są natchnieniem

i przyczyniają się do tworzenia

niezwykłych dzieł artystycznych.

21



TANIEC WSPÓŁCZESNY

Taniec oparty na idei baletu, pozbawiony jednak jego sztywnych zasad.

W szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ,

stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla

rodzaju tej opowieści. Taniec współczesny jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że

nie ma ograniczeń tak, jak w balecie, co do ustawienia ciała – tutaj tancerz ma

ogromną dowolność w kreowaniu ruchu, wykorzystywany jest ciężar ciała,

grawitacja, oddech, swing itp. W latach 70. XX wieku za sprawą Piny Bausch powstał

teatr tańca, opierający się na technice tańca współczesnego.

Możecie zobaczyć kilka zdjęć naszych szkolnych tancerek - niesamowita

lekkość i piękno! Zapewniamy, że… do tematu tańca jeszcze wrócimy! ;)

Marianna Międlarz
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SAMORZĄD SZKOLNY

“Być liderem - to nie jest łatwe zadanie, a ciężka praca.”

Słów kilka o Samorządzie Uczniowskim...

Kochani Uczniowie,

zależy nam na tym, aby już w tym roku szkolnym zaczął funkcjonować Samorząd

Uczniowski.

Pomysł uczniów klasy 7a został przyjęty z aprobatą przez Pana Dyrektora oraz

przez Grono Pedagogów. W szkołach, do których uczęszczaliście wcześniej, co roku

odbywały się wybory, wówczas głosowaliście na różnych kandydatów. Wybrane przez

Was osoby dumnie reprezentowały społeczność szkolną.

Ten rok szkolny uniemożliwił nam przeprowadzenie głosowania zgodnie

z przygotowywaną wcześniej procedurą wyborczą, niemniej mamy kandydatów

z klasy 7a, którzy chcieliby do czerwca 2021 r. i na początku przyszłego roku

szkolnego pełnić honorowe funkcje w SU.

Funkcję przewodniczącej samorządu chciałaby pełnić Anastazja Ratajczak.

Funkcję zastępcy przewodniczącej w obrębie klas IV- VII przejęłaby Marika Drajer.

Funkcję zastępcy przewodniczącej w obrębie klas I-III pełniłaby Emilia Drajer.

Opiekun Szkolnej Księgi Pamiątkowej - Krzysztof Choiński.

Wyjątkowo nie przeprowadzimy wyborów, a osoby rekomendowane przeze

mnie mogłyby zainicjować Waszą szkolną samorządność, dzięki której uczycie się

aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny, uczycie się także działać

w grupie i dla grupy, pomagacie sobie w szkole i w życiu, przede wszystkim

realizujecie wartości chrześcijańskie, którym pozostajemy wierni.
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Dołączamy wstępną wersję Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, licząc na Wasze

zaangażowanie i przesłanie pomysłów.

Opiekunami SU w tym roku byliby:

p. Katarzyna Spychała

p. Michał Dzieliński.

Słowniczek pojęć z tekstu na temat samorządu:

aprobować - uznać, że coś jest dobre, słuszne, godne poparcia

procedury - określone reguły postępowania w jakiejś sprawie

rekomendować - polecać

zainicjować - rozpocząć, zapoczątkować
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REGULAMIN  WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

propozycja

1. Samorząd wybierany jest na przełomie maja i czerwca każdego roku.

2. W wyborach biorą udział uczniowie klas II-VIII

3. Kandydatami na stanowiska/funkcje w Samorządzie są uczniowie klas IV-VIII.

4. Kandydatami mogą być tylko uczniowie, których zachowanie zostało

ocenione jako bardzo dobre lub wzorowe w pierwszym semestrze.

5. Klasa ósma wybiera po trzech kandydatów na funkcję przewodniczącego

szkoły, zastępcę odpowiedzialnego za klasy I-III i skarbnika.

6. Klasa siódma wybiera trzech kandydatów na zastępcę przewodniczącego

odpowiedzialnego za klasy IV- VIII.

7. Klasa czwarta i piąta proponują dwóch kandydatów na stanowisko sekretarza.

8. Kandydaci przygotowują swoje plakaty wyborcze, z którymi uczniowie szkoły

zapoznają się w tygodniu poprzedzającym wybory.

9. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w klasach.

10. Po zebraniu głosów komisja liczy głosy.

11. Ogłoszenie wyników odbywa się tego samego lub następnego dnia

w obecności uczniów i nauczycieli.

12. O�cjalne przekazanie władzy nowo wybranemu Samorządowi

Uczniowskiemu odbywa się na apelu.

13.Wyjątkowo w roku szkolnym 2021/2022 wybory do nowego samorządu

odbyłyby się na przełomie września i października.

Katarzyna Spychała
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ROZRYWKA

REBUSY DLA MŁODSZYCH → klasy 1-3
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REBUSY DLA STARSZYCH → klasy 4-7

Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi na adres:
ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com.

Czekamy na Wasze maile! :)
Romek Ksiąg
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MARCOWE MEMY
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REDAKCJA:

Natalia Domek kl. 5

Emilia Drajer kl. 7

Lena Drajer kl. 4a

Marika Drajer kl. 7

Zuzanna Drajer kl. 4a

Urszula Florek kl. 4a

Miłosz Kaszkowiak kl. 7

Michał Kiona kl. 6

Oliwia Kowalska kl. 4a

Dorota Kleczewska kl. 6

- oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 4b

Marianna Międlarz kl. 6

Adam Ratajczak kl. 4b

Anastazja Ratajczak kl. 7

Zuzanna Śróda kl. 6

Julia Tyrpin kl. 5

Gabriela Wilińska kl. 5

OPIEKUN: Kasia Górowiec

Piszcie do nas, czekamy na Wasze maile! :)

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

(: Do zobaczenia w kolejnym numerze! :)
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