


PAŹDZIERNIK 2021

REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

Spojrzysz w niebo, mgliście bywa. Spojrzysz w prawo - tam już liście.
Opadają z lekkością, przemijają. Odurzają… Kolorami.
Marznie Twoja dłoń i nos. Imbir rozgrzewa od środka.

Może Ciebie to nie spotka, może będziesz zdrów.
Dbaj o siebie, dbaj o swoje wnętrze.
Październik ma swój urok. Uwierz!
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OD REDAKCJI...

Dzień dobry!

Październik wita nas mgłą i deszczem… Czasami przed chmury przebija się

słońce. Niektóre dni są promienne, a liście złocą nam się pod stopami. Co niesie ten

miesiąc? Czym jest dla nas jesień?

Zazwyczaj w tym czasie dopada nas chandra, przeziębienie… Potrzebujemy

kocyka i ciepłej herbaty z imbirem. A tu tyle obowiązków! Trzeba znaleźć sposób na

październik. Mamy nadzieję, że nasza gazetka pomoże Wam choć odrobinę

w pokonywaniu jesiennych nastrojów.

Wydanie drugie to podsumowanie wydarzeń ostatniego miesiąca, kącik

plastyczny, dobra muzyka i inne formy rozrywki.

Staramy się dotrzeć do Was na czas, ale prosimy o cierpliwość i przymknięcie

oczu na opóźnienia. Możemy za to zaprosić Was do biblioteki, gdzie znajdziecie

wrześniowy numer w wersji papierowej. Częstujcie się! ;) Będzie nam bardzo miło,

gdy “Ploteczki” dzięki Wam pójdą w świat.

Tymczasem życzymy Wam miłej lektury i zachęcamy do jesiennego ruchu,

spotkań z przyjaciółmi oraz zadbania o swoje uszy i nos - czapki obowiązkowe! ;)

Pozdrawiamy!

REDAKCJA
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ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII...

IMIENINY PANA DYREKTORA

Wracamy do minionego miesiąca. 21 września to dzień imienin Pana

Dyrektora. Z tej okazji cała społeczność szkolna zaraz po audycji oznajmiającej ten

wielki dzień, zebrała się na boisku. Pan Dyrektor już wiedział co się święci i przyszedł

do nas z wielkim koszem pełnym cukierków. Odśpiewaliśmy gromkie “Sto lat”,

po czym przedstawiciele klas złożyli życzenia i wręczyli własnoręcznie przygotowane

kartki. Wszyscy zostali uraczeni słodkościami i z uśmiechami na twarzach wrócili

do obowiązków.
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AKCJE INTEGRACJE

Wrześniową tradycją w naszej szkole są wyjazdy integracyjne. 17 września klasy

1-3 wyjechały do ośrodka w Marzymięcie, gdzie czekało na nie mnóstwo atrakcji,

łącznie ze wspaniałymi alpakami. Zwierzaki były tak przyjazne, że dzieciom nie

chciało się ich opuszczać. Uczniowie pokonywali wymagające trasy w parku

linowym, karmili zwierzaki i szukali skarbów! Kilka dni później to samo miejsce

odwiedziły klasy czwarte i piąte. Starsi uczniowie z kl. 6-8 udali się za to do Centrum

Tenisowego Sobota w Rokietnicy. Tam grali w tenisa, oczywiście, ale nie tylko.

Był badminton, squash, a nawet kręgle! Trenerzy dali uczniom i nauczycielom niezły

wycisk!

Wspomnienia z wyjazdów wszyscy mamy fantastyczne, można potwierdzić to

zerkając na zdjęcia. ;)
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WYJŚCIE DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO

Rodzice uczniów klasy 8 a zorganizowali razem z wychowawcą p. Kasią

nietuzinkową lekcję w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Zajęcia odbyły się

10.09. w godzinach wieczornych - od 20.00 do 22.00. Uczniowie poszerzyli wiedzę

na temat pradziejów ziem polskich, wzięli udział w konkursach i warsztatach.

Na pewno zapamiętają ten czas - sami w muzeum (prawie) nocą! :)
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

W ramach akcji “Sprzątanie świata” klasa 7a wyruszyła na pomoc przyrodzie

i przez godzinę zebrała niemałą ilość śmieci! Ciekawe rzeczy da się znaleźć w pobliżu

szkoły. Dobrze, że uczniowie zawsze w gotowości! :)
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DZIEŃ CHŁOPCA

W czwartek 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca.

Co to za święto? Obchodzone jest w wielu krajach na całym świecie, ale daty

świętowania są różne. Dzień Chłopca został ustanowiony 19 listopada 1999 roku

z inicjatywy ONZ czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Istnieje również Dzień Mężczyzny. Jest to zupełnie inne święto, które obchodzimy

tuż po Dniu Kobiet - 10 marca. Dzień Chłopca jest poświęcony promowaniu

wartości jakie chłopcy wznoszą dla świata.

W naszej szkole obchodziliśmy go bardzo hucznie - wiele klas zamówiło pizzę,

dziewczyny przygotowały ciasta i inne smakołyki. $b zorganizowała wycieczkę

do Stacji Grawitacji w Poznaniu. Była też audycja z życzeniami. Chłopcy mogli

posłuchać piosenki z dedykacją dla nich.

Uczciliśmy ten dzień godnie. Ciekawe co czeka nas 8 marca? ;)
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PAŹDZIERNIK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.

Muzyka może bawić, porywać do tańca, wzruszać,

paraliżować, dotykać najczulszych strun.

Muzyka jest wszędzie. Trzeba tylko słuchać.

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzimy 1 października. To święto jest

okazją do organizowania różnych koncertów oraz muzycznych festiwali,

m.in. w �lharmoniach, salach koncertowych, ale też w plenerze. W naszej szkole

dzień ten rozpoczęliśmy audycją - w klasach i na korytarzach podczas przerw

mogliśmy usłyszeć stare i całkiem nowe hity! Zaplanowane jest też przedstawienie klas

7 i 8, na które z niecierpliwością czekamy!

Zosia Buksik, Róża Wolska, kl. 5b
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ANIOŁA STRÓŻA MAM – nigdy nie jestem sam

„Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.”

Słowami tej modlitwy wielu z nas rozpoczyna każdy dzień. Może się ona

wydawać dziecinna i kojarzyć z małymi dziećmi, jednak warto, aby wiara w istnienie

Aniołów Stróżów towarzyszyła nam przez całe życie. Aniołowie są duchami

stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomagania ludziom. Anioł Stróż jest

uosobieniem Boskiej Opatrzności w stosunku do każdego człowieka z osobna. To on

zanosi nasze modlitwy do Boga i wstawia się za nami. Każdy z nas ma swojego

„osobistego” Anioła Stróża, który się nami

opiekuje oraz chroni od zła i

niebezpieczeństw.

Wiarę w szczególną obecność aniołów

w życiu każdego człowieka Kościół wyraża

w liturgicznym wspomnieniu Aniołów

Stróżów – 2 października. W Katechizmie

Kościoła Katolickiego czytamy: „Życie

ludzkie od początku aż do śmierci jest

otoczone opieką i wstawiennictwem

aniołów. Każdy wierny ma u swego boku
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anioła, jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”. Św. Jan Bosko powiada,

że pragnienie Anioła Stróża, żeby nam pomagać jest o wiele większe, aniżeli my tego

pragniemy.

W naszej szkole również obchodziliśmy Dzień Anioła Stróża. Świętowaliśmy już

w piątek 1 października. Na korytarzach i w klasach królowała biel. W szkole

obowiązywała zasada: “przebrany - nieodpytywany”. Była to dobra okazja,

by wspólnie cieszyć się obecnością i niezastąpioną pomocą Niebieskich Przyjaciół.

Cały czas czuwali oni nad nami podczas prób i przygotowań do wielkiego dnia jakim

było przyjęcie przez naszą szkołę imienia Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Niech to święto uświadamia nam, że Aniołowie Stróżowie istnieją i opiekują się

nami, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla najmłodszych.

Ula Florek kl. 5a
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DZIEŃ NAUCZYCIELA - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela w naszej szkole rozpoczął się radosną audycją, w której

złożyliśmy naszym nauczycielom nietuzinkowe życzenia przypominając za co ich

cenimy. Zaśpiewaliśmy “Sto lat” i udaliśmy się do klas. Przez cały dzień panowała

wesoła atmosfera, dało się zauważyć uśmiechy i dobre humory naszych profesorów. ;)

DZIEŃ PAPIESKI

16 października obchodziliśmy Dzień Papieski. Został on ustanowiony tego

właśnie dnia 2005 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ku czci największego

autorytetu XX wieku - Człowieka, który uczył nas solidarności, odwagi i pokory,

Jana Pawła II.

W naszej szkole świętowaliśmy go w inny sposób niż rok temu. W tym roku

miała miejsce audycja o życiu Jana Pawła II, w której udział wzięli uczniowie klas 4-6:

Adam, Romek, Natalia, Łucja, Zuzia i Maksym.

Przybliżmy raz jeszcze postać Papieża Polaka.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miał brata

Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła 16 godzin po narodzeniu. Do Karola najczęściej

zwracano się “Lolek”. Gdy chłopiec miał 9 lat, zmarła jego mama, Emilia. Trzy lata

później odszedł jego brat.

15



Lolek bardzo lubił grać w piłkę nożną. Świetnie się uczył. Zdał maturę z oceną

celującą i wybrał studia polonistyczne.

Gdy miał 20 lat, po długiej chorobie zmarł jego ojciec, Karol. Wojna odebrała

młodemu Wojtyle możliwość kontynuowania nauki.

W dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 1946 roku, Karol został księdzem,

a 4 lipca 1958 roku biskupem. W 1967 roku mianowano go kardynałem.

Po niespodziewanej śmierci Jana Pawła I rozpoczęło się konklawe, w którym wzięło

udział 111 kardynałów. Karol Wojtyła został ogłoszony papieżem po zdobyciu

99 głosów na 111. Wybrał dla siebie imię Jan Paweł II.

2 czerwca 1979 roku wyruszył na pierwszą pielgrzymkę do Polski

i wypowiedział znane słowa ,,Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!’’. Papież dał nadzieję Polakom, by walczyli

o wolność.

13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie

o godzinie 17.19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca

Mehmeta Alego. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej Ali Ağca mierzył w jego głowę,

jednak Jan Paweł II schylił się wtedy do małej dziewczynki i wziął ją na ręce. Kula

przeleciała koło jego serca, dochodził do pełni sił bardzo długo. Gdy wyzdrowiał,

udał się do więzienia, przeprowadził rozmowę z zamachowcem i wybaczył mu.

Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Wspominamy go

z wielką miłością i szacunkiem również w naszej szkole.

Maksym Radziński, kl. 6a
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POŚWIĘCENIE SZKOŁY

5 października odbyła się

wielka uroczystość. Od początku

roku szkolnego przygotowywaliśmy

się do nadania imienia

Czcigodnego Sługi Bożego

ks. Franciszka Blachnickiego

nasze szkole. Zgłębialiśmy jego

życiorys, rozmawialiśmy o nim na lekcjach, pisaliśmy artykuły. Aż nastał ten ważny

dzień.

Najpierw odbyło się poświęcenie całego budynku szkoły przez arcybiskupa

Stanisław Gądeckiego, następnie udaliśmy się na Mszę Świętą, by zaraz po niej zebrać

się w auli. Tam raz jeszcze została nam przybliżona sylwetka ks. Blachnickiego, nasi

goście mieli okazję powiedzieć do wszystkich parę słów, a na sam koniec uroczystości

grupa teatralna kl. 4-6 wystąpiła w przedstawieniu przygotowanym specjalnie na tę

okazję. Wieczorem odbyło się spotkanie autorskie z panem Tomaszem Terlikowskim,

autorem książki o naszym Patronie. Oto fotorelacja:
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KĄCIK PLASTYCZNY

Być może nasi najmłodsi uczniowie jeszcze nie wiedzą, ale to miejsce w gazetce

w całości oddajemy do dyspozycji naszym szkolnym artystom. Dziękujemy wszystkim

uczniom, którzy w zeszłym roku wysyłali do nas prace. Zachęcamy do dalszej

aktywności!

W tym wydaniu będzie królować jesień, a mianowicie prace uczniów klasy 1A.

W swoich dziełach wykorzystali pisaki, kredki oraz dużo pięknych jesiennych liści.

Na kartkach stworzone zostały lwy oraz jeże. Ote te przepiękne arcydzieła.

Nasza szkoła kryje w sobie wiele dusz artystycznych, więc jeśli chcecie pokazać

swój talent, nadsyłajcie do nas prace na adres: ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

Ula Florek kl.5a
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JESIENNA LISTA PRZEBOJÓW

Nadciągnęła do nas, starszy wiatrem i deszczem, czasami przymila się pięknymi

kolorami… Cała jesień. Znajdźmy na nią muzyczny sposób! :)

Co nam jesienią w duszy gra? Oto zbiór przebojów, które pozwalają nam się

rozluźnić i sprawiają, że dni stają się bardziej pozytywne. Posłuchajcie! :)

Ray Dalton - Don't Make Me Miss You

Denis Lloyd - Nevermind

Alan Walker x Jamie Miller - Running out of Roses

Ella Henderson & Tom Grennan - Let's go home together

Majestic x Boney M.- Rasputin

Czerwony Tulipan - Jesienna zaduma

Coldplay X BTS - My Universe

Coldplay - Higher Power

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Zosia Buksik, Róża Wolska, kl. 5b
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https://www.youtube.com/watch?v=kzDd5yLBdk0
https://www.youtube.com/watch?v=mfPvjVc_tS8
https://www.youtube.com/watch?v=OOevL4Nxs_E
https://www.youtube.com/watch?v=Nkk2y2CIjyk
https://www.youtube.com/watch?v=a3vAOck10yc
https://www.youtube.com/watch?v=uBR40d7Ztjo
https://www.youtube.com/watch?v=bZYPI4mYwhw
https://www.youtube.com/watch?v=gXgf5smLEgQ
https://www.youtube.com/watch?v=adLGHcj_fmA


REBUS

Rebus rozwiązywać czas zacząć! Przesyłajcie odpowiedzi na adres:

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

Nagrody czekają! :)

DLA KLAS 1-3

Romek Ksiąg kl. 5b
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Redakcja:

Zosia Buksik kl. 5b

Lena Drajer kl. 5a

Urszula Florek kl. 5a

Dorota Kleczewska kl. 7a - oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 5b

Adam Ratajczak kl. 5b

Róża Wolska kl. 5b

Maksym Radziński kl. 6a

OPIEKUN: Kasia Górowiec

Ania Smirnow - korekta

Michał Dzieliński - druk
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