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REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

Lato przynosi radość.

Może trwa tyle, ile każda inna pora roku.

A jednak…

Wypełnia wszystko słońcem.
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OD REDAKCJI...

Drodzy Czytelnicy,

przyszedł czas na wakacyjny numer “Ploteczek”. Odrobinę różni się on od

dotychczasowych wydań, zawiera głównie kronikę wydarzeń szkolnych i mnóstwo

zdjęć. Mam nadzieję, że nie pominiecie żadnej ze stron. :)

Chciałabym podziękować każdemu, kto przyczynił się do powstania gazetki

szkolnej. Tym, którzy byli od początku, tym, którzy pojawili się niedawno.

Pamiętam jak dziś pierwsze spotkanie w bibliotece szkolnej, w kąciku

radiowęzłowym, gdy to staraliśmy się wymyślić nazwę gazetki i ułożyć w kolejności

artykuły, na które było tak wiele pomysłów! Może zapał trochę przygasł

w międzyczasie, ale zawsze znajdował się ktoś, kto dopytywał o kolejny numer

i motywował do działania.

Ten dwuletni projekt pokazał nam wszystkim, ile pracy trzeba włożyć w nowe

dzieło, by powołać je do życia i jak bardzo trzeba się starać, pielęgnować je, by trwało.

Dziś kończę pracę z moją NAJCUDOWNIEJSZĄ REDAKCJĄ klas 4-8

i życzę wszystkim Wam, młodzi Dziennikarze, byście rozwijali się na płaszczyznach,

które sami wybierzecie, które sprawiają Wam radość. Bo warto poświęcić czas swojej

pasji.

DZIĘKUJĘ! :)

Kasia Banaszak
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NASI MŁODZI DZIENNIKARZE:

Zosia Buksik

Natalia Domek

Emilka Drajer

Lena Drajer

Marika Drajer

Zuzia Drajer

Marysia Ellmann

Ula Florek

Ola Górska

Blanka Jaworska

Michał Kiona

Dorota Kleczewska

Jagoda Kłapkowska

Oliwia Kowalska

Romek Ksiąg

Piotrek Mazur

Marianna Międlarz

Krzyś Mojzykiewicz

Magda Mojzykiewicz

Wiktor Pilarski

Maksym Radziński

Zuzia Śróda

Adam Ratajczak

Anastazja Ratajczak

Julka Tyrpin

Ania Wąsiewicz

Gabrysia Wilińska

Róża Wolska
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ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII...

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka rozpoczął się ciekawie... Na szkolnych gazetkach ściennych

uczniowie odkryli zdjęcia nauczycieli i pracowników szkoły z czasów ich dzieciństwa.

Zgadywali, kto jest kim, a nie było to wcale łatwe zadanie. ;) Świętowali w salach,

wybrali się na lody do pobliskiej "ŻARówki", oglądali �lm i wystąpili

w przedstawieniu pt. "Zrób coś dobrego dla małego i dużego". Grupa teatralna

spisała się na medal!

Spektakl można obejrzeć na naszej facebookowej stronie. :)

https://www.facebook.com/KatolickaSzkolaLubon/videos/3127293280819013
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WSPOMNIENIE gen. Henryka Kowalówki

2 czerwca uczniowie klas 7a, 7b i 8a wzięli udział w Mszy Świętej na terenie

byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie. Uczniowie lubońskich szkół wspominali

78. rocznicę zamordowania gen. Henryka Kowalówki, komendanta Okręgu Poznań

Armii Krajowej oraz jego żołnierzy.
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DZIEŃ RODZINY

11 czerwca w sobotę odbył się pierwszy w historii szkoły Dzień Rodziny.

Zebraliśmy się w ogrodzie Sióstr Służebniczek - naszych sąsiadek, w gronie rodzin

uczniów naszej szkoły oraz dzieci uczęszczających do przedszkola w budynku obok.

Na scenie wystąpili mali i duzi - prezentacjom nie było końca! Taniec, śpiew, kabaret,

a na twarzach gości wzruszenie, śmiech… Wokół mnóstwo stoisk z pysznym

jedzeniem serwowanym przez rodziców, miejsce na malowanie twarzy i tworzenie

plac plastycznych - wszystko to jednego dnia! Zapoczątkowaliśmy nową tradycję

w naszej szkole. :)

https://www.youtube.com/watch?v=sD-uI0I8E2E&ab_channel=DariuszPiotrowski
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DNI LUBONIA 2022

Dzień po wielkim wydarzeniu rodzinnym, czyli 12 czerwca, wokaliści z klas

4-6: Zuzia, Lena, Miłka, Tosia, Natalia, Maksym i Artur w towarzystwie tańczącej

Marianny wystąpili na estradzie podczas Dni Lubonia. Pod sceną grupa wsparcia nie

przestawała dopingować swoich koleżanek i kolegów. Artyści zaprezentowali się

wyśmienicie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
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SPEKTAKL kl. 4-6

“PS - Pozytywny Sygnał” - to spektakl grupy teatralnej klas 4-6, który

uczniowie wraz z panią Kasią Banaszak wystawili 15 czerwca. Uczniowie wcielili się

w role… uczniów ;) tworzących tajną grupę o nazwie PS. Grupa ta przejęła władzę

w szkole i zaangażowała pozostałych w zajęcia związane z ich zainteresowaniami.

Klasy zostały wymieszane, uczniowie zajęli się tym, co jest ich pasją, a nauczyciele

poprowadzili wszystkie warsztaty. Początkowo znalazły się osoby sceptycznie

nastawione do tego pomysłu, ale z czasem zauważyły, że dzieci czerpią w ten sposób

radość z nauki. Całe przedstawienie zostało okraszone humorem, nie zabrakło

strojów i scenogra�i, mogliśmy podziwiać nasze koleżanki i kolegów, którzy rozwijają

skrzydła na scenie. Byli fantastyczni!

https://fb.watch/eW5CgQiRb7/
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KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ “I can sing”

Druga edycja Konkursu Piosenki Angielskiej odbyła się 21 czerwca.

Cała społeczność szkolna zebrała się w auli, by wspierać swoje koleżanki i kolegów

podczas występów. Wszyscy bawili się wyśmienicie!

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Miejsce I oraz nagroda publiczności "Złoty Mikrofon" - FILIP IWAŃSKI kl.5b

Miejsce II - BRAJAN SZAJEK kl.8a

Miejsce III - FRANCISZEK RUMIŃSKI kl. 5b

SPŁYW KAJAKOWY

13 i 14 czerwca uczniowie klas starszych wybrali się na spływ kajakowy. Była to

bardzo wymagająca wyprawa! Przewodnikami zostali nasi W-Fiści, trasę zaplanował

pan Marcin Jóźwiak. Spływy odbywały się z Jaracza do Obornik Wielkopolskich

i połączone były z wizytą w parku linowym oraz ogniskiem na mecie.

Obie ekipy dały z siebie wszystko! :)
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SPEKTAKL kl. 7-8 - “Muzyczna eksplozja”

Muzyczna eksplozja to opowieść o bezgranicznym świecie dźwięków,

o gatunkach, kompozytorach i wokalistach, o przemianach i różnorodności tej

pięknej dziedziny, jaką jest muzyka.

Uczniowie kl. 7-8 z grupy teatralnej “ToCiAktorzy” wraz z panią Kasią

Banaszak przygotowywali się do występu kilka miesięcy. Był to dla nich najważniejszy

spektakl, dla ósmoklasistów ostatni w naszej szkole. Wszyscy zaangażowali się w pełni,

by stworzyć opowieść, podczas której widz płacze ze śmiechu, a muzyka porywa go

do tańca. Najbardziej znane utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej, taniec, humor,

genialna charakteryzacja - to wszystko pozwoliło młodym aktorom spełnić marzenia

sceniczne i wykreować obraz prawdziwego musicalu.

Spektakl został wystawiony aż trzy razy, 22 i 23 czerwca, również dla gości

z zewnątrz. Ale artystom wciąż mało. I dobrze! Bo przed nami kolejne projekty! :)

Duma rozpiera, gdy można obserwować, jak każdy Aktor rozwija się na naszej scenie.

Załączamy linki do części przedstawienia. Niestety, nie zarejestrowano

całości… Jeśli ktokolwiek ma jakieś materiały, bardzo prosimy o kontakt!

https://fb.watch/eW67NTKKYc/ https://fb.watch/eW68TvfHW0/
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POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ

W czwartek, 23 czerwca w godzinach przedpołudniowych odbyło się o�cjalne

pożegnanie naszej jedynej w swoim rodzaju klasy ósmej. W auli zebrali się uczniowie,

rodzice, nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klas starszych. Część pierwsza była

wypełniona przemówieniami i podziękowaniami Dyrekcji, Rodziców oraz samych

Uczniów. Część druga - pełna wzruszeń i radości - objęła prezentację

ze wspomnieniami wydarzeń szkolnych z udziałem klasy ósmej, zdjęcia z dzieciństwa

wraz z krótkimi opisami każdego z uczniów przygotowanymi przez rodziców oraz

Galą Złotych Blach - nagród, które będą wręczane co roku naszym ósmoklasistom.

Wręczonych zostało 13 złotych blach, uczniowie otrzymali przeróżne tytuły związane

z ich cechami charakteru czy zachowaniem w szkole: Papużki Nierozłączki,

Największa Przemiana, Artysta, Gentleman i wiele innych… Na zakończenie grupa

teatralna wystawiła po raz ostatni wspomniane wyżej przedstawienie, a zaraz po nim

klasa ósma podziękowała wychowawczyni, p. Katarzynie Spychale, za dwuletnią

opiekę: https://fb.watch/eW6i71rmBC/

Wzruszeniom nie było końca!
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BAL ÓSMOKLASISTY

Również 23 czerwca w godzinach wieczornych odbył się bal ósmoklasisty.

Tę wyjątkową uroczystość przygotowali rodzice, nauczyciele i uczniowie. Klasa 8a

wraz z koleżankami i kolegami z 7a rozpoczęła bal polonezem i walcem angielskim

przygotowanym przez panią Magdę Brzóskę. W sali gimnastycznej zabrzmiała

muzyka i tak się zaczęło…

https://fb.watch/eW6tW1V9We/ https://fb.watch/eW6veMFIV_/
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Zaraz po wspaniałej prezentacji tanecznej zgromadziliśmy się w auli, gdzie

czekały na nas pięknie udekorowane stoły, scena, pyszne jedzenie, fotobudka,

DJ i… parkiet do tańca. Zabawa była przednia, nie mogliśmy się rozstać jeszcze długo

po północy. Mamy mnóstwo wspomnień, piękne zdjęcia i radość, której nikt nam nie

zabierze! :)
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca spotkaliśmy się po to, by otrzymać świadectwa, dyplomy i ostatnie

uściski. ;)

Dzień rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. Świętej Barbary.

Przewodniczył jej ks. Jacek Zjawin. Nie zabrakło służby liturgicznej z naszej szkoły

oraz zespołu wokalnego. Po Mszy przeszliśmy do klas, gdzie pożegnaliśmy się

z naszymi wychowawcami. Pożegnania te trwały długo - szczególnie w przypadku

klasy ósmej, która za żadne skarby nie chciała opuścić szkoły. Wylaliśmy wiele łez tego

dnia, ale czuliśmy też spełnienie.

To był zarówno trudny, jak i piękny wspólny rok. <3
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#ENYA

Pod koniec czerwca dwóch uczniów naszej szkoły poleciało do Bilbao

na Forum #ENYA. Patryk Wolski i Michał Pogorzelski reprezentowali polską

młodzież i jej pomysły w kwestiach globalnego ocieplenia.

Dyskutowali o sprawiedliwości klimatycznej i prezentowali samodzielnie

nagrany �lm, poruszający temat zmian klimatu. Można go obejrzeć tutaj:

https://drive.google.com/.../1JpY_yNXG.../view…

Chłopcy! Jesteśmy z Was bardzo dumni! :)
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WAKACYJNA LISTA PRZEBOJÓW

Trwa piękny, słoneczny czas… wolności. ;) Czym byłyby wakacje bez dobrej

muzyki? Załączamy kilka hitów, które umilić mogą poranek i wieczór.

1. Męskie Granie Orkiestra 2022 - "Jest tylko teraz"

2. Coldplay - "Hypnotised"

3. Lana Del Rey - "Summertime Sadness"

4. Ed Sheeran - "Overpass Gra�ti"

5. Summer Nights (From “Grease”) - Olivia Newton John & John Travolta
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https://www.youtube.com/watch?v=jca0Zd-e-jI&ab_channel=MeskieGranie
https://www.youtube.com/watch?v=WXmTEyq5nXc&ab_channel=Coldplay
https://www.youtube.com/watch?v=qSNxylmTI1A&ab_channel=ClaudiaM
https://www.youtube.com/watch?v=0qTQR92UuUA&ab_channel=EdSheeran
https://www.youtube.com/watch?v=A_J2bcNx3Gw&ab_channel=JohnTravolta-Topic


PORTAL SIEWCA

Od niedawna działa nasz o�cjalny portal, gdzie znajdują się informacje

o fundacji, wiele ciekawych artykułów oraz �lmy, które zostały nagrane w naszej

szkole! Zachęcamy do zajrzenia poniżej:

Portal Siewca

Filmy:

Szkoła Siewcy w Luboniu – poznaj naszą historię!

Szkoła Siewcy – atmosfera tego miejsca to ewenement

Szkoła Siewcy w Luboniu – budzimy pasje!
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https://siewca.pl/dzieci/sluga-bozy-ks-franciszek-blachnicki-nasz-czlowiek-po-tamtej-stronie-wideo/?fbclid=IwAR3TRhAAO2hB9jcO90tnqQozXjnfIW7juV2tGi4u6MiIpRBiJvAt0w9Trq8
https://www.youtube.com/watch?v=JHzqj_HTrPM&t=5s&ab_channel=PortalSiewca
https://www.youtube.com/watch?v=3GtmXXe_fm0&ab_channel=PortalSiewca
https://www.youtube.com/watch?v=aLc9tx24NNQ&ab_channel=PortalSiewca


SPOTKANIA i WYJAZDY WAKACYJNE :)

SPOTKANIE kl. 1b - tajemnicze wielkopolskie “Malediwy” ;)
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GRUPA TEATRALNA ToCiAktorzy!
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WAKACJE NASZYCH UCZNIÓW
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