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REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

Nagle wszystko wokół zaczęło kwitnąć. Czy to już prawdziwa wiosna?

Spraw, aby zakwitło Twoje serce.
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OD REDAKCJI...

Kochani Czytelnicy,

witajcie w maju, miesiącu pełnym zieleni, kwitnących roślin, jasnego nieba

i pierwszych spotkań przy deserach lodowych. Ale też miesiącu maturzystów

i ośmioklasistów. Najnowszy numer gazetki powstawał w kameralnym gronie,

ale każdy członek redakcji dał z siebie wszystko, byście mogli otrzymać porządną

dawkę wiadomości z naszej szkoły!

Wielkimi krokami nadchodzi koniec roku szkolnego. Aż nie możemy w to

uwierzyć! Wydarzyło się tak wiele… I to wcale nie koniec.

Przed nami mnóstwo szkolnych atrakcji, które na pewno zostaną przez nas

udokumentowane. Tymczasem oddajemy w Wasze ręce miesięczny zapis naszej

historii wraz ze stronami pełnymi zdjęć, muzyki, z niespodziankami plastycznymi

oraz długo wyczekiwanym wywiadem z panią Agatką!

Zapraszamy na nasze kolorowe strony i życzymy miłej lektury! :)

REDAKCJA
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ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII...

KWIECIEŃ

KIERMASZ WIELKANOCNY

Kiermasz Wielkanocny odbył się 8 kwietnia. Na szkolnym korytarzu pojawiło

się dużo pyszności, a wszystko to dzięki naszym uczniom i ich rodzicom.

Kiermaszowa dekoracja dodała smaku całości. Całe wydarzenie zorganizowała

klasa 6a.

Nie zabrakło też sztuki - prace plastyczne uczniów szybko się sprzedały, tak

samo jak przysmaki zresztą!

Pieniądze przeznaczone będą na pomoc kolegom i koleżankom z Ukrainy oraz

na zakup materiałów plastycznych dla całej szkoły. :)
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MEMORIAŁ BRONISŁAWA SZWARCA

13 kwietnia grupa sportowców z naszej szkoły wzięła udział w biegach

przełajowych - Memoriale Bronisław Szwarca. Uczniowie z nauczycielami

wychowania �zycznego udali się na poznańską Maltę, by tam pokazać się z jak

najlepszej strony. Mamy w szkole silną drużynę, więc zadanie zostało wykonane

na piątkę! :)
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REKOLEKCJE SZKOLNE

W dniach 11-13 kwietnia odbyły się rekolekcje dla klas młodszych i starszych.

Klasy 1-3 spędziły ten czas w szkole, gdzie prowadziły dyskusje o losach Jezusa

i Mojżesza, wykonywały prace plastyczne - chusty Weroniki z twarzą Jezusa, a nawet

próbowały swoich sił w grach planszowych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jędrzej

Machalski. Wszyscy przeżyli też wspólnie drogę krzyżową.

Klasy starsze wyjechały do Zaniemyśla i spędziły czas w ośrodku Bojanowe

Gniazdo. Pierwszy dzień i noc należały do kl. 4-5, drugi natomiast do kl. 6-8.

Ks. Jędrzej był z nami podczas konferencji i mszy świętej oraz czuwania

ze spowiedzią. Spotkania klasowe prowadzili dla nas animatorzy. Tematem

przewodnim wyjazdu była historia narodu wybranego. W czasie wolnym biegaliśmy
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po placu zabaw, byliśmy na spacerze na Wyspie Edwarda, a wieczór spędziliśmy przy

ognisku.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy nauczycielom i opiekunom, którzy byli tam

z nami i nie zmrużyli w nocy oka tak jak my. ;)
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Ula Florek
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“ACH, TE KOTY” i “CALINECZKA”

25 kwietnia klasy siódme i ósma udały się na spektakl “Ach, te koty” do Teatru

Cortiqué Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Dzień później klasy 1b i 1c zawitały

do Teatru Animacji, by obejrzeć przedstawienie “Calineczka”. Niesamowite

wrażenia!
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TRÓJBÓJ i CZWÓRBÓJ

27 kwietnia nasi uczniowie pojechali do Puszczykowa, by wziąć udział

w trójboju lekkoatletycznym. Chłopcy zajęli drużynowo 7. miejsce, a dziewczynki

3. miejsce i jadą na ćwierć�nał do Szamotuł!

Indywidualnie: Olivia Kowalska - 3. miejsce w biegu na 60 m, Mikołaj Głów

- 1. miejsce w skoku w dal, 2. miejsce w biegu na 60 m i 3. miejsce w całym trójboju!

Gratulujemy! Duma nas rozpiera! :)
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28 kwietnia odbyły się zawody czwórboju - na stadionie przy ul. Rzecznej

w Luboniu. Tego dnia nasi uczniowie również odnieśli sukcesy. Ania Idaszewska

zajęła 2. miejsce w rzucie piłeczką palantową, Julka Tyrpin 3. miejsce w biegu na 60 m

oraz 3. miejsce w czwórboju, a Mateusz Bartkowiak 3. miejsce na 1000 m.

Mamy świetnych zawodników! :)
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„KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

28 kwietnia uczciliśmy pamięć Bohaterów Mordu Katyńskiego. Bierzemy

udział w projekcie, którego częścią jest posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI.

Dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą, a zaraz po niej byliśmy świadkami

poświęcenia dębu im. porucznika Wincentego Pujanka oraz odsłonięcia tablicy

pamiątkowej, które to znalazły miejsce zaraz przy drzwiach naszej szkoły.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchodziliśmy ważne święto, które w szkole uczciliśmy nieco później

ze względu na długi weekend. Klasa 5a we współpracy z 8a i 7a oraz pod opieką pani

Katarzyny Spychały przygotowała prezentację na temat ważnych wydarzeń

historycznych i świąt przypadających w maju. Wszyscy byli pod wrażeniem poziomu

występu!
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MAJ

SPORT i jeszcze raz SPORT!

10 maja uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych o nazwie Szkolna

Drużyna Lekkoatletyczna w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na stadionie przy

LO w Puszczykowie odbywała się rywalizacja w biegach na 100, 300, 600 i 1000

metrów, sztafetach 4x100 metrów, pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszczepem oraz

skoku w dal. Miłosz Kaszkowiak z kl. 8a zdobył brązowy medal w skoku w dal.

Gratulacje! :)
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PHO3NIX KIDS

10 maja w ramach akcji Pho3nix Kids uczniowie uczestniczyli w różnych

konkurencjach sportowych, grach i zabawach: sztafeta dziewczyn i chłopców, gry

zespołowe. W godzinach pracy świetlicy odbył się konkurs skoków przez linkę.

Dopingu mogłyby pozazdrościć nam najsłynniejsze drużyny piłkarskie! ;)

Efekty pracy uczniów i pana Andrzeja Łuki, który �lmował poczynania

sportowców można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=yPcczPU1IW4&ab_channel=IVstudio
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TEST TRZECIOKLASISTY

12 maja klasa 3a napisała swój pierwszy poważny egzamin - Test Kompetencji

Trzecioklasisty. Na początku uczniowie obejrzeli �lm relaksujący z Bratkiem,

rozgrzali dłonie i dotlenili mózgi, po czym przystąpili do pisania. Jesteśmy z Was

bardzo dumni! :)
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FINAŁ CZWÓRBOJU w SZAMOTUŁACH

13 maja - czwórbój lekkoatletyczny w Szamotułach to kontynuacja zmagań

sportowych w Luboniu. Ania Idaszewska i Julka Tyrpin rywalizowały

z zawodniczkami z Obornik, Międzychodu, Nowego Tomyśla i Grodziska.

Dziewczyny pokonały swoje rekordy życiowe! Należą im się ogromne gratulacje! :)

WYCIECZKA kl. 1a i 2a

16 maja klasy 1a i 2a spędziły czas na wycieczce. Pierwszym celem było

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Uczniowie poznali historię

zawodu strażaka, zobaczyli sprzęty, mogli wejść do wozu strażackiego, uruchomić

syrenę, a nawet zjechać po specjalnej rurze.

Drugim miejsce, które odwiedziły dzieci była Stara Chata w Kluczewie. Tam

wujcio Krzysio zaprezentował zwierzaki - można było skosztować nawet mleka

prosto od krowy! Uczniowie obserwowali pracę kowala i otrzymali prawdziwą

podkowę. Jechali na przyczepie ciągniętej przez traktor, a na koniec zjedli kiełbaski

z ogniska. Oj, to był dopiero dzień pełen wrażeń!
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TRÓJBÓJ - FINAŁ REJONOWY

20 maja nasi sportowcy udali się do

Szamotuł do Powiatowego Centrum

Lekkoatletycznego na �nał rejonowy

w trójboju lekkoatletycznym. Mikołaj Głów

dzielnie walczył w biegu na 60 m i skoku

w dal. Dziewczyny: Olivia Kowalska, Gabrysia

Sosnowska, Lena Rudnicka, Róża Wolska

i Tosia Wysocka wywalczyły srebrne medale!

Opiekę sprawowała pani Magda Brzóska.

Mamy w szkole samych mistrzów! ;)
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KIERMASZ

20 maja klasy siódme zorganizowały kiermasz z pysznościami. Dzieci wraz

z rodzicami przygotowały ciasta i ciasteczka, które udało się sprzedać błyskawicznie

i zebrać prawie dwa tysiące złotych! Pieniądze zostały przekazane Siostrom na pomoc

dla ukraińskich mieszkańców ich domu. :)
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EGZAMINY… klasa 8a

W dniach 24-26 maja nasza pierwsza klasa ósma pisała egzamin kończący

naukę w szkole podstawowej! Wielkie wydarzenie! Nadal czekamy na wyniki

i za bardzo się nie boimy, bo uczniowie wychodzili z sal uśmiechnięci, a po ostatnim

egzaminie udali się nawet na lody, by zostawić stres za sobą. Gratulujemy i już

tęsknimy… Ciekawe dokąd zawiedzie ich los… ;)
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SZLAKIEM PATRONA - wycieczka klas siódmych

W tym samym czasie klasy siódme wędrowały szlakiem ks. Franciszka

Blachnickiego. Czterodniowa wycieczka objęła:

● miejsce pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau - były obóz koncentracyjny

w Oświęcimiu, gdzie przebywał ks. Blachnicki;

● Centrum Ruchu Światło-Życie - Oaza ks. Blachnickiego w Krościenku;

● ruiny zamku Czorsztyn oraz zamek w Nidzicy;

● wędrówkę w góry - Trzy Korony;

● grób ks. Blachnickiego;

● Kraków.

Wyczerpująca wyprawa dała uczniom nowe spojrzenie na osobę naszego

patrona i pozwoliła na prawdziwą integrację pomiędzy klasami siódmymi.
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#ENYA 2022

Grupa uczniów naszej szkoły reprezentuje Polskę w projekcie #Enya2022.

Nasza szkoła została wybrana przez Rzecznika Praw Dziecka. Temat, który został

zgłębiony przez uczniów to sprawiedliwość klimatyczna, a zadaniem było

przygotowanie rekomendacji dla rządów krajów europejskich.

31 maja nasi przedstawiciele wyjechali do Warszawy, do Biura Rzecznika Praw

Dziecka, gdzie mieli okazję poznać Rzecznika, pana Mikołaja Pawlaka.

Wrócili zadowoleni i zmotywowani do dalszej pracy.
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CZY WIESZ, ŻE…

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

15 maja obchodzimy Dzień

Niezapominajki.

Te małe, błękitne kwiatki oznaczają

wierność, prawdziwą miłość oraz pamięć

o kimś. Występują w bardzo wielu

miejscach świata. Mogą mieć też inne

kolory, takie jak biały i różowy. W tym dniu nie zapomnijmy o Zo�ach mających

swoje święto. ;)

Zosia Buksik

ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

Święto to obchodzimy 16 maja,

a dotyczy bardzo ważnych osób w naszym

państwie. Strażnicy graniczni bronią

naszej granicy przed niebezpieczeństwami

zagrażającymi Rzeczypospolitej. Pracują

z psami specjalnie szkolonymi do wyszukiwania broni, narkotyków i innych

niebezpiecznych przedmiotów.

W przeszłości straż graniczna obchodziła swoje święto w dniu Narodowego

Święta Niepodległości 11 listopada. Do dzisiejszego dnia wręczane są w tym dniu

odznaczenia dla zasłużonych w służbie.

Romek Ksiąg
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MAJÓWKA

Majówka to czas odpoczynku dla uczniów i pracujących. Zwiastuje wakacje,

do których zostało już tylko siedem tygodni! Niektórzy preferują kanapę, telewizor

i chipsy, inny sport lub grilla w ogrodzie. I to jest strzał w dziesiątkę, bo grill obchodzi

swoje święto 2 maja. Szaszłyki, kiełbaski, chlebek… To jest to!

Mamy nadzieję, że odpoczęliście, bo w szkole będziemy widywać się do 24 czerwca! ;)

Zosia Buksik
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WYWIAD Z PANIĄ DYŻURKĄ AGATĄ

Pani Agatka. Wita nas z samego rana swoim

uśmiechem. Pomaga w każdej, nawet najtrudniejszej

sytuacji. Znajduje rozwiązanie, gdy żadne z nas nie ma

pojęcia co zrobić. Jest naszym “112” i Dobrym

Duszkiem. Zawsze w pogotowiu, w swojej dyżurce

pełnej skarbów niczym statek piracki.

Przeczytajcie, a dowiecie się więcej…

ZOSIA BUKSIK: Czy lubi Pani swoją pracę i uczniów?

PANI AGATA BOGUCKA: Tak, lubię swoją pracę, zwłaszcza uczniów. Dzięki

Wam jest tutaj tak miło.

ZB: Dziękujemy! W jakich godzinach Pani pracuje?

AB: Pracuję od 6.30 do 14.30, jak trzeba to oczywiście dłużej.

ZB: Czy ma Pani rodzeństwo?

AB: Mam starszego brata, Piotra.

ZB: Gdzie Pani mieszka?

AB: Mieszkam w Luboniu.

ZB: Co robi Pani w weekendy?

AB: W weekendy zazwyczaj odsypiam, nadrabiam zaległości, sprzątam, wyjeżdżam

czasami z rodziną, gramy razem w gry, prowadzimy poważniejsze rozmowy…

ZB: Czy Pani ma jakieś zwierzę w domu?

AB: W domu to dużo powiedziane. Mam kotkę, Wenus, która do domu wraca tylko

żeby się najeść i spać. ;)
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ZB: Jakie są Pani ulubione potrawy?

AB: Bardzo lubię zupę ogórkową, sałatki wszelkiego rodzaju, ostatnio zasmakowała

mi sałatka z paluszkami surimi.

ZB: W jaki sposób Pani się relaksuje?

AB: Myślę, że w dużej mierze relaks to dla mnie sen. Lubię też szyć, robię kartki

okolicznościowe i przy tym też się relaksuję.

ZB: Lubi Pani bardziej �lmy czy seriale?

AB: Filmy, zdecydowanie �lmy.

ZB: Kawa czy herbata?

AB: Kawa.

ZB: Jakie są Pani trzy ulubione piosenki?

AB: “Piąty bieg” Budki Su�era, “Hallelujah” Leonadra Cohena, a obecnie religijna

piosenka “Nic nie musisz mówić”.

ZB: Czy miała Pani kiedyś proste włosy?

AB: Miałam, gdy wychodziłam od fryzjera.

ZB: Czy zrobiła Pani coś szalonego w swoim życiu?

AB: Tak, oczywiście! Wyszłam za mąż. ;)

ZB: Czy ma Pani lęk wysokości?

AB: Raczej tak, ale staram się radzić sobie z nim.

ZB: Nocna sowa czy ranny ptaszek?

AB: Zdecydowanie nocna sowa. Mogę nie spać do rana, ale zawsze bardzo trudno mi

wstać.

ZB: Czego Pani się boi?

AB: Zawsze staram się pokonywać strach. Kiedyś bałam się myszy, a czy boję się ich

teraz to trzeba sprawdzić.
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ZB: Co Pani woli: lato czy zimę?

AB: I lato, i zima mają w sobie coś szczególnego, ale chyba lato, bo można jeździć na

rowerze.

ZB: Jaki jest Pani ulubiony kolor?

AB: Kiedyś był to niebieski, teraz jeszcze doszedł czerwony. Lubię oba te kolory.

ZB: Co najbardziej podoba się Pani w szkole?

AB: Relacje. Relacje między nami - pracownikami i między mną a uczniami. Bardzo

lubię z Wami rozmawiać i przebywać. :)

ZB: Czy zmieniłaby Pani coś w szkole?

AB: Myślę, że nie.

ZB: To bardzo miłe! My również! Dziękuję za wywiad!

AB: Również dziękuję! :)

Zosia Buksik
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KĄCIK PLASTYCZNY

W naszej szkole mamy mnóstwo artystów. W tym numerze pokażemy Wam

jak wygląda rzeczywistość na zajęciach plastycznych z panią Karoliną. W ostatnich

tygodniach wszystkim pierwszym klasom udało się ukończyć naprawdę ważną dla

nich pracę - czyli “Zwariowanego Konia” z kartonu. Konik jest zrobiony przez

najmniejsze dłonie w szkole, a jego wymiary są ogromne! Pracę można podziwiać na

korytarzu szkolnym.

Lena Drajer i Ula Florek
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LISTA PRZEBOJÓW

Promienie słońca wyzwalają w nas dobrą energię - dokładnie tak jak muzyka!

Posłuchajcie naszych ulubionych wiosennych hitów. :)

1. Sanah i Daria Zawiałow “Eldorado”

2. Harry Styles - “As It Was"

3. Dawid Kwiatkowski - "Idziesz ze mną"

4. Whitney Houston - "How Will I Know"

5. Kamil Bednarek i Dana Vynnytska - "Nad zieloną miedzą"

6. Bill Withers - "Just the Two of Us"

7. Sara James - "My Wave"

8. Kate Bush - "Running Up That Hill"

9. Birdy - "Surrender"

10.Kwiat Jabłoni - "Kto powie mi jak"
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https://www.youtube.com/watch?v=nN2eZos7HN0&ab_channel=sanah
https://www.youtube.com/watch?v=wa5gkHMqbls&ab_channel=HarryStyles-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=uC0fLOaQncU&ab_channel=DawidKwiatkowski
https://www.youtube.com/watch?v=m3-hY-hlhBg&ab_channel=whitneyhoustonVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=F6CY0LTn2AE&ab_channel=KamilBednarekOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=KYwA5k00p2I&ab_channel=BillWithers-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=DSjDfri2T04&ab_channel=SaraJames
https://www.youtube.com/watch?v=LDWqZwrrGEc&ab_channel=imaginary92
https://www.youtube.com/watch?v=bwNzGT-UX7c&ab_channel=Birdy
https://www.youtube.com/watch?v=CAT3VTnuw0I&ab_channel=KwiatJab%C5%82oni-Topic


REBUS

Nasza tradycja - rebusy! Przesyłajcie odpowiedzi na adres:

ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com.

Nagrody czekają! :)

DLA KLAS 1-3

DLA KLAS 4-8

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

OPIEKUN: Kasia Banaszak
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