


 ZIMA/WIOSNA 2022 

 REDAKCYJNA MYŚL… MIESIĘCY 

 Mija czas nieubłaganie, wciąż nam go mało, 

 a gdy kiedyś się zatrzyma… Czego będzie nam się chciało? 

 Nie czekajmy. 
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 OD REDAKCJI... 

 Drodzy Czytelnicy, 

 minęło  sporo  czasu  od  naszego  ostatniego  spotkania.  Chcielibyśmy 

 wytłumaczyć naszą nieobecność i nadrobić choć po części to zaniedbanie. 

 Nowy  rok  szkolny  okazał  się  bardzo  wymagający  dla  wszystkich  nas.  Obchody 

 nadania  szkole  imienia  całkowicie  nas  pochłonęły.  Tworzyliśmy  październikowy 

 numer,  jednak  nie  udało  nam  się  go  ukończyć,  brakowało  rąk  i  głów  do  pracy. 

 Przyznajemy,  że  troszkę  się  poddaliśmy.  W  listopadzie  przyszły  do  nas  choroby,  coraz 

 trudniej  było  przeskoczyć  pojawiające  się  na  naszej  redakcyjnej  drodze  kamienie. 

 Grudzień  był  czasem  nadrabiania  wszelkich  naukowych  zaległości,  przygotowywania 

 się  do  Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz  również  czasem  chorób.  W  styczniu  dopadło 

 nas  nauczanie  zdalne  i  krótki  wspólny  czas  przed  feriami.  Tak  minęły  prawie  cztery 

 miesiące. A tyle się wydarzyło! 

 Czy  będziemy  w  stanie  streścić  Wam  wszystko  w  jednym  numerze?  Postaramy 

 się!  Tym  razem  na  naszych  stronach  znajdziecie  podsumowanie  szkolnych  działań 

 -  swoistą  kronikę.  Mamy  nadzieję,  że  dotrzemy  do  Waszych  serc  i  nie  przejdziecie 

 obok  tego  numeru  obojętnie.  Już  w  kolejnym  mamy  zamiar  wrócić  do  standardowej 

 formy  gazetki.  Gdyby  tylko  znalazło  się  parę  osób,  które  zechciałyby  tworzyć 

 Ploteczki  razem  z  nami…  Może  poczuliście,  że  mowa  o  Was?  Zapraszamy! 

 Wiecie gdzie nas znaleźć. ;) 

 A teraz… Zapraszamy do lektury! :) 

 REDAKCJA 
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 ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII... 

 PAŹDZIERNIK 

 Miesiąc  być  może  ponury,  bo  jesienny,  ale  jakże  ob�ty  w  wydarzenia! 

 Międzynarodowy  Dzień  Muzyki,  Dzień  Edukacji  Narodowej,  Dzień  Papieski, 

 a  nawet  zmiana  czasu  z  letniego  na  zimowy.  W  naszej  społeczności  szkolnej 

 tymczasem… 

 FESTIWAL 

 W  Luboniu  co  roku  odbywa  się  Festiwalu  Polskiej  Piosenki  im.  Janusza 

 Kondratowicza.  Tym  razem  na  scenie  miała  okazję  wystąpić  nasza  uczennica  Natalia 

 Domek  z  kl.  6a.  Została  wytypowana  z  grona  młodych  lubońskich  piosenkarzy 

 w  eliminacjach,  które  odbyły  się  latem.  Podczas  koncertu  zaśpiewała  piosenkę 

 “Dłonie” Majki Jeżowskiej. Gratulujemy i czekamy na kolejne występy! :) 
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 WYCIECZKA 

 Klasa  8a  miała  okazję  wyjechać  na  wycieczkę  do  Trójmiasta.  Artefakty* 

 w  Muzeum  II  Wojny  Światowej,  Muzeum  Emigracji  w  Gdyni,  Westerplatte 

 -  uczniowie  odwiedzili  sporo  miejsc  związanych  z  historią,  byli  nawet  w  Teatrze 

 Szekspirowskim.  Piękna  pogoda  dała  im  możliwość  zwiedzania  nadmorskich  miast 

 i zapoznania się z rozwojem kultury naszego kraju. Jeden dzień, a tyle wrażeń! 

 *  «coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej 

 pracy w odróżnieniu od wytworów natury» 

 (SJP PWN,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/artefakt  , 

 dostęp: 16.03.2022) 
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 PASOWANIE NA UCZNIA 

 14  października  -  w  Dzień  Edukacji  Narodowej  -  odbyło  się  pasowanie 

 na  ucznia  czyli  o�cjalne  przyjęcie  każdego  ucznia  klasy  pierwszej  do  społeczności 

 szkolnej.  Uczniowie  zebrali  się  w  auli,  występowali  na  scenie,  pan  Dyrektor  kładł 

 na  ramieniu  wielki  ołówek,  a  pani  Wicedyrektor  wręczała  książkę  z  wierszem 

 o  patronie  szkoły,  ks.  Franciszku  Blachnickim,  który  napisała  pani  Małgosia 

 Czajkowska,  a  zilustrowała  pani  Karolina  Piątek.  Dzieciom,  rodzicom  i  nauczycielom 

 towarzyszyło sporo emocji! 

 NAGRODA 

 Nasza  uczennica  Ania  Idaszewska  z  kl.  6a 

 otrzymała  tytuł  Stypendysty  Miasta  Luboń  za 

 osiągnięcia  sportowe.  Ania  jest  świetną  tenisistką, 

 nie  poddaje  się  w  zdobywaniu  kolejnych  tytułów. 

 Wspieramy ją w walce o marzenia! :) 
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 “ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” 

 Akcja  “Zapal  znicz  pamięci”  przypadła  na  niedzielę  24  października,  a  nasi  uczniowie 

 i pracownicy wraz z bliskimi wzięli w niej udział w miejscach pamięci o�ar wojny. 

 Celem  akcji  jest  przypomnienie  losów  wszystkich  ludzi  zamordowanych  na  ziemiach 

 wcielonych do III Rzeszy podczas niemieckiej okupacji. 

 Całymi  rodzinami  odwiedziliśmy  Obóz  w  Żabikowie,  grób  w  lesie  w  Zakrzewie,  Fort 

 VII  w  Poznaniu  i  inne  miejsca.  Uczciliśmy  pamięć  wszystkich  którzy  zginęli 

 -  Polaków,  patriotów,  inteligentów.  Niech  w  naszych  sercach  pozostanie  pamięć 

 o zasłużonych ojczyźnie. 
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 DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 Klasy  7a,  7b  i  8a  wybrały  się  na  cmentarz  przed  uroczystością  Wszystkich  Świętych. 

 Uczniowie  sprzątali  zaniedbane  groby,  zapalali  znicze  i  modlili  się  wspólnie 

 za zmarłych. 

 BAL 

 W  klasach  1-3  odbyły  się  bale  wszystkich  świętych.  W  salach  pojawiło  się  wielu 

 świętych  i  błogosławionych,  przebranych  w  stroje  z  odległych  czasów.  Rozmowy 

 o  świętości,  prezentacje  życiorysów  wybranych  świętych  i  wykonywanie  prac 

 plastycznych  to  nie  jedyne  atrakcje.  Nie  zabrakło  tańca  na  parkiecie  i  pyszności 

 na stołach. Wspaniałe wprowadzenie do tej wyjątkowej corocznej uroczystości! 

 8 



 9 



 LISTOPAD 

 Święto  Niepodległości  uczciliśmy 

 przygotowując  przedstawienie  pod  hasłem 

 “Chwała  Bohaterom!”  .  O  część  słowną 

 zadbała  pani  Katarzyna  Spychała  wraz 

 z  kl.  6a,  natomiast  o  część  muzyczną  pani 

 Kasia  Górowiec  wraz  z  dwoma  zespołami 

 wokalnymi.  Obejrzeliśmy  bardzo  ciekawy 

 animowany  �lm  historyczny,  usłyszeliśmy 

 ważne  słowa  wierszy  i  prozy  oraz  piękne 

 utwory  patriotyczne.  Wzięliśmy  również 

 udział  w  akcji  “Szkoła  do  hymnu”  , 

 podczas  apelu  odśpiewaliśmy  wspólnie  “Mazurka  Dąbrowskiego”. 

 Po urocztystościach skosztowaliśmy poznańskich rogali świętomarcińskich. :) 
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 NASZ SZKOLNY OGRÓD 

 Szkolny  plac  zabaw  już  niedługo  będzie  otoczony  kwitnącymi  roślinami! 

 A to za sprawą panów ogrodników, którzy pomogli nam zasadzić cebulki kwiatów. 

 Każda  klasa  mogła  wziąć  udział  w  tej  akcji.  Jest  szansa,  że  uczniowie  pamiętają 

 dokładnie  miejsce,  w  którym  wyrośnie  ich  osobista  roślinka.  Przekonamy  się 

 niebawem! :) 
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 KONKURSY i ZAWODY! 

 Uczniowie  naszej  szkoły  przystąpili  do  konkursów  wojewódzkich  na  etapie  szkolnym. 

 Z  dumą  prezentujemy  dwie  osoby,  które  przeszły  do  kolejnego  etapu  -  konkurs  języka 

 polskiego  i  języka  hiszpańskiego  Krzysztof  Choiński  z  klasy  8a,  konkurs  historyczny 

 - Szymon Stachowiak z klasy 7a. Życzymy powodzenia na kolejnym etapie! 

 16  listopada  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Luboniu  odbył  się  Międzyszkolny 

 Konkurs  wiedzy  o  błogosławionym  Edmundzie  Bojanowskim.  Uczniowie 

 zaprezentowali wysoki poziom wiedzy - aż potrzebne było dogrywki! 

 Nasze  uczennice  Marysia  Ellmann  z  kl.  7a  i  Michalina  Rodziejczak  z  kl.  7b  zdobyły 

 III miejsca - w konkursie wiedzy i w części plastycznej. Serdecznie gratulujemy! :) 
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 19  listopada  nasi  najmłodsi  uczniowie  -  TYMBARKOWICZE  -  pierwszoklasiści 

 walczyli  o  spełnienie  piłkarskich  marzeń.  Otworzyli  sportową  historię  naszej  szkoły! 

 Chłopcy  strzelili  o  jedną  bramkę  więcej  niż  współuczestnicy  zabawy  z  SP1  i  dzięki 

 temu  zapewnili  sobie  wejście  do  kolejnego  etapu  rozgrywek  “Z  Podwórka  na  Stadion 

 o Puchar Tymbarku”! :) 
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 Po  emocjach  towarzyszącym  rozgrywkom  klas  pierwszych,  przyszedł  czas 

 na  chłopców  z  kl.  2  i  3.  Mecz  odbył  się  w  Mosinie.  Emocje  były  ogromne!  Odwaga 

 i  waleczność  rosły,  jednak  przegraliśmy  z  Mosiną  6:4  i  nie  awansowaliśmy  do  kolejnej 

 rundy.  Życzyliśmy  naszym  kolegom  powodzenia  i  wróciliśmy  do  szkoły  zadowoleni 

 z  siebie.  Bo  sport  uczy  życia! 

 :) 

 24  listopada  reprezentacja  szkolnej  drużyny  piłkarskiej  z  klas  4  i  5  pojechała 

 do  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Plewiskach.  Tam  rozegrała  pierwszy  etap  turnieju 

 “Z  Podwórka  na  Stadion  o  Puchar  Tymbarku”.  Choć  początki  były  trudne,  ostatnie 

 pięć  minut  pierwszej  połowy  meczu  należało  do  nas.  Bramkę  zdobył  Piotrek  i  Olek. 

 Po  przerwie  wstąpił  w  nas  nowy  duch  i  gole  strzelili:  Maks,  Nikodem  oraz  Olek. 

 Wygraliśmy  5:2  i  to  my 

 dostaliśmy  przepustkę  do 

 grudniowego �nału! 
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 Nasza  uczennica  Dorota  Kleczewska  z  kl.  7A 

 otrzymała  1  nagrodę  w  konkursie  plastycznym 

 Ośrodka  Kultury  w  Luboniu  "Mój  Przyjaciel  Miś" 

 Dorocie  bardzo  gratulujemy  stworzenia  tak  pięknej 

 pracy! :) 

 W  szkole  odbył  się  konkurs  plastyczny  "Jesienne  puzzle".  Wyróżnione  zostały 

 prace:  Gabrysi  Świderskiej  z  1b,  Ignacego  Wilka  z  3a  ,  Zuzi  Daszkiewicz  z  3a  i  Wojtka 

 Stankiewicza z 5b. 

 Popatrzcie jakie cudowne i różnorodne prace! 
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 ADWENT 

 W  czasie  Adwentu  wykonujemy  wieńce.  Powstają  one  z  gałązek  drzewa  iglastego 

 z  czterema  świecami,  które  zapala  się  kolejno  w  każdą  niedzielę.  Zapalenie  świec 

 oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Jezusa - ,,Światłości świata”. 

 Uczniowie  klas  pierwszych  wzięli  udział  w  warsztatach  tworzenia  wieńców 

 adwentowych,  które  przeprowadziła  pani  Małgorzata  Antkowiak  z  HORTIstacji. 

 Popatrzcie na te dzieła! :) 

 17 



 18 



 Klasa  1a  wyjechała  na  wycieczkę  do  Biskupina,  by  wziąć  udział  w  warsztatach 

 wigilijnych.  Najpierw  trzeba  było  przypomnieć  sobie  tradycje  świąteczne.  Zaraz 

 po  wigilijnej  pogadance  dzieci  zabrały  się  do  wałkowania  piernikowego  ciasta. 

 Upieczone  pierniczki  można  było  ozdobić  lukrem  -  wszystko  własnoręcznie. 

 Nie  zabrakło  czasu  na  stworzenie  kolorowych  ozdób  choinkowych  z  masy 

 porcelanowej,  a  nawet  żelowych  świeczek.  Na  koniec  wszyscy  mieli  okazję  usiąść  przy 

 stole  i  skosztować  tradycyjnych  potraw  -  gorący  barszczyku  czy  kotletów  rybnych. 

 Klasa wróciła zadowolona ze swoimi rękodziełami. :) 
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 GRUDZIEŃ 

 SZKOLNE PIECZENIE PIERNIKÓW 

 Wszystkie  klasy  w  naszej  szkole  miały  okazję  upiec  pierniki!  Było  to  wielkie 

 przedsięwzięcie.  Według  planu  zajmowaliśmy  świetlicę  szkolną  lub  nasze  sale 

 i  poświęcaliśmy  czas  na  wspólne  tworzenie  świątecznych  przysmaków.  Kto  potra�ł 

 powstrzymać  się  przed  zjedzeniem  pierników,  mógł  je  również  ozdobić.  Na  szczęście 

 większości się to udało! ;) Oto fotorelacja: 

 20 



 21 



 22 



 23 



 PIERWSZY ŚNIEG 

 Cóż  to  była  za  radość!  Nie  trzeba  komentarza.  Grudzień  i  gość  honorowy  -  ŚNIEG! 

 :D 
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 MIKOŁAJKI 

 6  grudnia  uczniowie  pojawili  się  w  szkole  w  mikołajowych  czapkach.  Wręczali  sobie 

 upominki,  zdobili  wcześniej  upieczone  pierniki  (te,  które  zostały  ;)  Na  przerwach 

 wybrzmiewały  świąteczne  melodie  -  dobrze,  że  jest  radiowęzeł!  Zobaczcie 

 jak wyglądał ten dzień! :) 
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 WIGILIE KLASOWE 

 Czas  przed  Świętami  Bożego  Narodzenia  zawsze  chcemy  spędzić  wyjątkowo  również 

 w  szkole.  W  tym  roku  nie  było  już  żadnych  ograniczeń  i  mogliśmy  zorganizować 

 wigilijne  spotkania  klasowe.  Mnóstwo  osób  zaangażowało  się  w  przygotowania 

 i  włożyło  w  nie  serce.  Oczekiwanie  to  czas  radości  -  wróćmy  zatem  wspomnieniami 

 do naszej szkolnej radości! :) 
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 STYCZEŃ 

 Nowy  Rok  rozpoczęliśmy  nauczaniem  zdalnym.  Z  naszych  uroczych  minek  można 

 chyba wywnioskować jak bardzo to lubimy. ;) 

 Z przymrużeniem oka… screen z naszych lekcji! 
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 KONKURSY - ciąg dalszy! 

 Dwóch  naszych  uczniów  przeszło  do  etapu  wojewódzkiego  Kuratoryjnych 

 Konkursów  Przedmiotowych.  Szymon  Stachowiak,  uczeń  klasy  7a  z  historii  oraz 

 Krzysztof  Choiński  z  klasy  ósmej  z  języka  hiszpańskiego.  Gratulacje!  Jesteśmy  dumni! 

 :) 
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 LUTY 

 Spotkaliśmy  się  wreszcie  na  żywo!  I  właśnie  teraz  przygotowujemy  dla  Was  półroczny 

 numer gazetki. Ale po kolei… 

 WALENTYNKI 

 14  lutego  najmłodsi  czyli  klasy  1-4  obchodzili 

 święto  przyjaciół  oraz  zakochanych  -  Walentynki. 

 Nieco  starsi  czyli  klasy  5-8  wrócili  do  murów 

 naszej  szkoły  dopiero  tydzień  później.  W  związku 

 z  tym  poczta  walentynkowa  została  otwarta 

 24  lutego.  Bardzo  dziękujemy  wszystkim,  którzy 

 bardzo się postarali i wykonali dla kogoś nawet najmniejszą kartkę walentynkową. 

 ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

 Zimowe  Igrzyska  Olimpijskie  odbywały 

 się  w  Pekinie  od  4  lutego  do  20  lutego 

 2022  roku.  Polska  zdobyła  1  brązowy 

 medal,  który  wywalczył  dla  nas  skoczek 

 narciarski  Dawid  Kubacki.  Zawodnicy 

 dawali  z  siebie  wszystko,  ale  jak  to  się 

 mówi  “nie  we  wszystkim  trzeba  być 

 najlepszym”. My też kibicowaliśmy! 

 Ula Florek 
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 BALE KARNAWAŁOWE… i TŁUSTY CZWARTEK 

 W lutym klasy 1-5 bawiły się na zorganizowanych przez siebie balach karnawałowych. 

 Każdy  uczeń  mógł  przebrać  się  za  swoją  ulubioną  postać,  właściwie  za  kogo 

 lub  co  chce!  ;)  Dużo  skocznej  muzyki,  tańca,  zabaw  (np.  gorące  krzesło!),  pokaz 

 strojów,  pyszne  przekąski  i  szaleństwo  bez  uwag  do  dziennika.  :D  Wszyscy  wspaniale 

 się  bawili  i  miło  spędzili  czas.  Bale  miały  jednak  wielką  wadę:  wszystkie  skończyły  się 

 za szybko! 

 W  tłusty  czwartek,  w  przerwach  między  lekcjami,  wszyscy  zajadali  się  pączkami. 

 Bo jak to - Tłusty Czwartek bez pączków? ;) 
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 KONKURS LITERACKI 

 W  styczniu  i  lutym  odbył  się  międzyszkolny  konkurs  literacki  ,,Jest  taki  dzień”. 

 Zadaniem  było  napisanie  wiersza  lub  opowiadania  o  zimie  czy  Świętach  Bożego 

 Narodzenia.  Chętnych  nie  było  mało!  I  się  udało!  1.  miejsce  zajęła  Zosia  Buksik 

 z  kl.  5b,  2.  miejsce  Julia  Kaczmarek  z  kl.  4b,  a  wyróżnienie  Gabrysia  Sosnowska  z 

 kl. 4b. Serdecznie gratulujemy! 

 Zosia Buksik 

 URODZINY KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO 

 28 lutego obchodziliśmy urodziny naszego patrona Franciszka Blachnickiego. 

 Na  parterze  zapaliliśmy  znicz  pod  jego  portretem.  Rano  odbyła  się  też  audycja,  dzięki 

 której  mogliśmy  przypomnieć  sobie  postać  ks.  Franciszka.  Spotkaliśmy  się  również 

 w kaplicy na modlitwie. 
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 SHOEBOX 

 Nasza  szkoła  włączyła  się  do  projektu 

 ShoeBox.  Zbieraliśmy  artykuły  higieniczne, 

 które  8  marca  przekazaliśmy  potrzebującym 

 kobietom  -  również  Ukrainkom. 

 Do  czynienia  dobra  zachęciła  nas 

 pani  Ela  Łuka,  która  jest  koordynatorką 

 akcji. Cieszymy się, gdy możemy pomagać! 

 UKRAINA 

 W nocy z 23 na 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. 

 Pomagajmy Uchodźcom, wspierajmy ich tak jak potra�my. 
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 MARZEC 

 ŚRODA POPIELCOWA 

 2  marca  w  szkolnej  auli  odbyła  się 

 Msza  Święta,  w  której  wzięła  udział 

 cała  społeczność  szkolna. 

 Rozpoczęliśmy  Wielki  Post  wspólną 

 modlitwą  i  posypaniem  głów 

 popiołem. 
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 DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN 

 Na  Dzień  i  Mężczyzn  odbyła  się  audycja  z  życzeniami.  8  marca  nasz  kochany 

 nauczyciel  wf-u.  p.  Marcin  zrobił  szkolnych  Kobietom  wielką  niespodziankę! 

 Na  drzwiach  dyżurki  narysował  kwiatka,  na  szybie  w  sali  gimstycznej  życzenia, 

 a  największy  szok  przeżyły  nasze  panie,  gdy  w  pokoju  nauczycielskim  na  każdej  szybie 

 odkryły piękne słowa skierowane do nich. 

 KOBIETY  -  jesteśmy 

 wyjątkowe! 

 MĘŻCZYŹNI - my też! ;) 
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 Jagoda Kłapkowska 
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 SPORT 

 W  dniu  8  marca  nasza 

 szkolna  drużyna  sportowa 

 zawitała  na  poznański 

 Golęcin,  by  rozegrać  mecze 

 piłkarskie  w  Turnieju 

 "Z  Podwórka  na  Stadion 

 o  Puchar  Tymbarku"  -  etap 

 powiatowy.  Zagraliśmy 

 dwa  mecze:  z  SP  Kobylnica 

 oraz  SP  Daszewice.  Oba  zakończyły  się  nasza  wygraną.  Dalej  awansowała  drużyna 

 z  SP  Daszewice.  Dla  naszych  chłopców  była  to  solidna  lekcja  pokory.  9  marca  nasi 

 najmłodsi szkolni piłkarze uczestniczyli w �nale poznańskiego turnieju. 

 Zremisowali jeden mecz, a w pozostałych dwóch pokazali wielką determinację! 

 To  nie  były  ostatnie  zawody  naszych  młodych,  radosnych  i  bardzo  zaangażowanych 

 sportowców.  Jeszcze  nas  zobaczycie  na  zielonych  murawach.  Nigdy  nie  warto 

 rezygnować  z  marzeń  tylko  dlatego,  że  osiągnięcie  ich  wymaga  czasu.  Czas  i  tak 

 zawsze upłynie. 

 Romek Ksiąg 
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 WYCIECZKI 

 Nasi  kinomani  z  klas  czwartych  wybrali  się  na  seans  pt.  “Wiki  i  jej  sekret”. 

 Wycieczek nigdy zbyt wiele! :) 
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 Klasa  1c  odwiedziła  Centrum  Kreatywnej  Inspiracji  "Niewidzialna  Ulica" 

 w  Poznaniu.  Na  początku  uczniowie  w  całkowitej  ciemności  zwiedzali  interaktywną 

 wystawę,  po  której  oprowadzały  ich  osoby  niewidome  lub  słabowidzące.  Eksponaty 

 można  było  poznać  tylko  za  pomocą  zmysłów:  dotyku  i  węchu.  Było  to  niesamowite 

 doświadczenie,  które  uwrażliwiło  wszystkich  uczestników  wycieczki  na  osoby 

 niewidome  i  wdzięczność  za  własny  wzrok.  Oprócz  zwiedzania  wystawy,  dzieci 

 zapoznały  się  też  z  funkcjonowaniem  osoby  niewidomej  w  codziennym  życiu, 

 oglądały  przedmioty  ułatwiającym  osobom  niewidomym  funkcjonowanie 

 i  zapoznały  się  z  językiem  Braille'a.  Na  koniec  odbyły  się  warsztaty  plastyczno 

 -  techniczne,  gdzie  powstały  obrazy  sensoryczne  z  wykorzystaniem  materiałów 

 o  różnej  fakturze,  które  można  "zobaczyć" 

 dotykiem.  Zdecydowanie  trzeba  odwiedzić 

 to miejsce, klasa 1c poleca! :) 
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 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 21  marca  wszyscy  powitaliśmy  wiosnę  jak  należy!  Klasy  1-3  przeszły  ulicami  Lubonia 

 w  kolorym  muzycznym  pochodzie,  natomiast  klasy  4-8  odtańczyły  na  boisku 

 “belgijkę”  i  “Macarenę”.  Największą  atrakcją  tego  dnia  były  zamienniki  plecaków 

 -  Pierwszy  Dzień  Wiosny  był  też  Dniem  bez  Plecaka.  Kreatywność  naszych  uczniów 

 nie zna granic… ;) 

 45 



 46 



 DZIEŃ PATRONA 

 24  marca  świętowaliśmy  Dzień  Patrona.  Był  to  dzień  urodzin  ks.  Franciszka 

 Blachnickiego.  Rozpoczęliśmy  go  Mszą  Świętą  w  szkolnej  auli.  Po  niej  oglądaliśmy 

 �lm  o  ks.  Blachnickim,  na  podstawie  którego  wykonywaliśmy  prace  plastyczne. 

 Braliśmy  też  udział  w  rajdzie,  który  przygotowała  dla  nas  pani  Magda  Brzóska  -  było 

 co  robić!  Sportowe  wygibasy,  wycieczka  po  Luboniu  połączona  z  miejscami 

 związanymi z życiorysem patrona. Intensywny i radosny był to dzień! 
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 KONKURS 

 Nasza  szkoła  wzięła  udział  w  konkursie 

 przedmiotowym  Edi  Pingwin.  Dwie  uczennice 

 zdobyły  nagrody  w  konkursie  języka 

 angielskiego,  a  są  to:  Róża  Wolska  z  kl.  5b 

 z  wyróżnieniem  oraz  Ania  Cragg  z  kl.  6a 

 z tytułem laureatki. Gratulujemy! :) 
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 URODZINY 

 31  marca  swoje  okrągłe  -  osiemnaste  ;)  -  urodziny  obchodziła  nasza  Pani  Dyżurka 

 Agata!  :)  Niespodzianki  czekały  na  nią  od  rana!  Oby  nie  zabrakło  jej  nigdy 

 cierpliwości  i  ciepła,  które 

 nam daje! :) 

 WYCIECZKA 

 Klasy  1c  i  4a  zakończyły  miesiąc  marzec  wycieczką  do  Biskupina.  Wykład  o  Świętach 

 Wielkiej  Nocy,  tradycjach  i  zwyczajach  był  bardzo  ciekawy!  Produkcja  masła 

 i  mazurków  fascynująca,  a  wykonanie  prac  plastycznych  urzekające.  Choć  był  to 

 mroźny dzień, energii nie brakowało, nawet w drodze powrotnej. Ach, te dzieci! :) 
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 KWIECIEŃ 

 I tak oto nadszedł kwiecień… 

 Miesiąc  kapryśnej  pogody,  wiosennych  zapachów,  oczekiwania  na  czas  Świąt  Wielkiej 

 Nocy. 

 Nasze kwietniowe historie opowiemy Wam w kolejnym numerze. 

 A teraz… 

 Życzymy Wam, byście przeżyli czas Wielkiego Tygodnia 

 w skupieniu i oczekiwaniu na Zbawienie. 

 Jezus wniesie w nasze serca nową, 

 tak bardzo nam potrzebną NADZIEJĘ 

 już niedługo! 
 Redakcja 
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 KĄCIK PLASTYCZNY 

 W  przeciągu  tych  kilku  miesięcy  w  naszej  szkole  powstało  mnóstwo  cudownych  prac 

 plastycznych  -  a  wszystkie  pod  okiem  pani  Karoliny  Piątek,  która  prowadzi  zajęcia 

 dodatkowe. Patrzcie i podziwiajcie! :) 
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 praca Zosi Buksik :) 
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 LISTA PRZEBOJÓW 

 Muzyka  zimowa,  już  odrobinę  wiosenna,  a  może  po  prostu  taka,  która  gra 

 nam  w  duszy  w  tym  momencie.  Kilka  utworów  z  przesłaniem,  o  miłości, 

 na rozluźnienie czy do tańca. :) 

 P!nk, Willow Sage Hart - “Cover Me In Sunshine" 

 Kwiat Jabłoni - "Niemożliwe" 

 Coldplay X Selena Gomez - "Let Somebody Go" 

 Haley Reinhart - "Can't Help Falling In Love" 

 Sławek Uniatowski - "Kocham Cię" 

 Natalia Szroeder, Ralph Kaminski - "Przypływy" 

 Małe TGD - "Jesteś" feat. Ala Tracz 

 Jon Batiste - "Freedom" 

 The Lumineers - "Ho Hey" 

 Pentatonix - "I Just Called To Say I Love You" 

 Coldplay - "A Sky Full Of Stars" 

 Enya - "Only Time" 

 Sanah i Kwiat Jabłoni „Szary świat” 
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https://www.youtube.com/watch?v=vGZhMIXH62M&ab_channel=PinkVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=wj5e-ur03f4&ab_channel=KwiatJab%C5%82oni
https://www.youtube.com/watch?v=CWCMGIG1Y54&ab_channel=Coldplay
https://www.youtube.com/watch?v=VqLU4wPzDVg&ab_channel=HaleyReinhart
https://www.youtube.com/watch?v=HJmSyHbU97o&ab_channel=Muzykaromantyczki
https://www.youtube.com/watch?v=Ks9adt1yiQk&ab_channel=NataliaSzroeder
https://www.youtube.com/watch?v=RYWqN2PY5wg&ab_channel=Ma%C5%82eTGD
https://www.youtube.com/watch?v=3YHVC1DcHmo&ab_channel=JonBatisteVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=zvCBSSwgtg4&ab_channel=TheLumineers
https://www.youtube.com/watch?v=m4VGPIZ_wwo&ab_channel=Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=VPRjCeoBqrI&ab_channel=Coldplay
https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI&ab_channel=enyatv
https://www.youtube.com/watch?v=hgoSlepPeq8&ab_channel=sanah


 Redakcja: 

 Zo�a Buksik kl. 5b 

 Urszula Florek kl. 5a 

 Dorota Kleczewska kl. 7a  - oprawa graficzna 

 Jagoda Kłapkowska kl. 4b 

 Roman Ksiąg kl. 5b 

 OPIEKUN:  Kasia Górowiec 

 Ania Smirnow  - korekta 

 Michał Dzieliński  - druk 

 Radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 
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