
Szkolne Wieści
100 lat niepodegłości - niezywkłe święto narodowe

11 listopada był bardzo ważnym dniem dla wszystkich
Polaków. To właśnie tego dnia, w 1918 roku, Polska
odzyskała swoją niepodległość.

Od tamtych wydarzeń minęło już okrągłe sto lat, więc w
tym roku jeszcze mocniej niż zwykle świętowaliśmy
zdarzenia z przeszłości. Na terenie całego kraju odbywały
się apele, wystawy i specjalne lekcje historii z okazji tego
dnia.
Również u nas w szkole pamiętaliśmy o święcie. Np. w

klasie 8b środowa godzina wychowawcza była poświęcona
w całości tej ważnej rocznicy. Natomiast w piątek 9
listopada nowe koło teatralne pod przewodnictwem pani
Luisy Płomińskiej zorganizowało niezwykłe przedstawienie,
w którym nie padło ani jedno słowo. Było to połącznenie
pantominy i tańca. Aktorzy w obrazowy sposób przedstawili
zabory i odrodzenie Polski.
Natomiast klasy 1 -3 30 listopada obejrzą spektakl teatru
Krokodyl o polskich legendach.
My, poznaniacy, obchodziliśmy 11 listopada dwa święta.

Pierwsze z nich to Narodowe Święto Niepodległości, a
drugie to Święto Św. Marcina. Znakiem rozpoznawczym
tego dnia są przepyszne rogale marcińskie. Na ulicach
Poznania odbywa się parada, a na koniec można obejrzeć
pokaz świateł. Jedliście w tym roku rogale?
Marcin Klonowski

Mój szkolny kolega ze szkoły w Indiach
24.1 0 w naszej Szkole odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Mój

szkolny kolega ze Szkoły Beatrix w Indiach”.
W uroczystości wzięli udział laureaci i wyróżnieni wraz z opiekunami oraz 50

uczniów wraz z opiekunami ze szkół w Łomnicy, Chrośnicy i Nowym Tomyślu.
Nie zabrakło przedstawicieli patronów wydarzenia, czyli Arcybiskupa Archidiecezji
Poznańskiej - ks. Dawida Stelmacha, Departamentu Pomocy Humanitarnej KPRM-
Pana Cezariusza Dobrowolskiego oraz Misjonarzy Werbistów, których
reprezentowali: o. Andrzej Danilewicz SVD, prowincjalny sekretarz ds. misj i, o.
Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna i o. Jan Wróblewski
SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie.
Na początku uroczystości goście zostali przywitani na sposób hinduski, czyli

każdy z nich otrzymał wieniec z kwiatów, który został im wręczony przez członków
Misyjnego Koła Wolontariatu działającego w naszej Szkole. Następnie pani
Honorata Dzida, organizatorka konkursu przybliżyła wszystkim jego ideę. Po niej o
mieście Puri w Indiach i Szkole Beatrix, dziele o. Mariana Żelazka, opowiedział o.
Andrzeja Danilewicz SVD.
Następnie wszyscy obejrzeli krótki film nagrany przez Antoninę Weber, byłą

nauczycielkę naszej szkoły, która w tym roku szkolnym wyjechała na wolontariat
do Francji. Jej praca jest wcieleniem w życie słów o. Mariana: „Nie jest trudno być
dobrym, wystarczy tylko chcieć”.

Po filmie, pięknym uświetnieniem uroczystości był krótki koncert muzyczny w
wykonaniu Mateusza Cofty, członka Archidiecezjalnej Komisj i Misyjnej , z dziećmi.
Po koncercie laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymały nagrody i

dyplomy, które wręczyła pani Dyrektor Beata Owczarzak. Odrębne dyplomy z
upominkami wręczył Pan Cezariusz Dobrowolski, przedstawiciel Departamentu
Pomocy Humanitarnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na zakończenie uczestników uroczystości czekał poczęstunek z kuchni

hinduskiej , przygotowany specjalnie przez kucharzy z Nepalu oraz różnego rodzaju
przysmaki w stylu hinduskim, przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły.
Uroczystość zarejestrowana została także przez TVP3 Poznań i relacja z niej

pojawiła się w Teleskopie 25.1 0.
Konkurs „Mój szkolny kolega ze Szkoły Beatrix w Indiach” cieszył się naprawdę

dużym zainteresowaniem. Napłynęło 610 prac z 30 szkół całej Polski, nawet z
Pruszcza Gdańskiego czy wsi Krzywaczka w Małopolsce.
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom postaci o. Mariana Żelazka SVD w

przypadającą w tym roku 100. rocznicę Jego urodzin. Konkurs miał być również
okazją, by dzieci poznały Indie i problemy, z jakimi borykają się ich hinduscy
rówieśnicy, a także zagadnienie odrzucenia rówieśniczego.
Honorata Dzida

Kategoria I - klasy I-III
Miejsce 1 - Kacper Banaszak (SP
im. Powstańców Wielkopolskich w
Chwałkowie Kościelnym)
Miejsce 2 - Anastazja Frańska (SP
Arka w Nowym Tomyślu)
Miejsce 3 - Olga Nowak (SP im.
Jana Pawła II w Sycnie)
Kategoria II - klasy IV-VI
Miejsce 1 - Weronika Wojciech (SP
nr 9 w Lesznie)
Miejsce 2 - Aleksander Mytkowski
(SP nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w
Poznaniu)
Miejsce 3 - Julia Galik (SP nr 18
im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu)
Kategoria III - klasy VII-VIII
Miejsce 1 - Wiktoria Boniak
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Chrustowie)
Miejsce 2 - Zuzanna Paradowska
(SP nr 3 w Poznaniu)
Miejsce 3 - Maciej Kiełpiński
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Chrośnicy)

Wyróżnienia klasy I-III:
Marta Nowakowska ( SP3 Poznań)
Nadia Borowik (SP3 Poznań)
Ignacy Koralewski ( SP2 im. Wojska
Polskiego w Obornikach)
Wyróżnienia klasy IV-VI:
Weronika Samolej (Zespół Szkół im.
o. Mariana w Chludowie)
Gabriela Żak ( SP3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w
Kościanie)

Wyniki konkursu

Wiktor Kapciński (Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w
Chwałkowie Kościelnym)
Wyróżnienia klasy VII-VIII
Daria Kapusta ( Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Chrośnicy)
Marika Baszko (Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Chrośnicy)

Poza powszechnie znaną rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości, w tym roku
obchodzimy jubileusz uzyskania praw
wyborczych dla kobiet. Z tej okazji na jednej z
przerw odbył się krótki happening, podczas
którego dwie uczennice z klasy 7a, przebrane za
sufrażystki, opowiedziały odrobinę o swoim
nurcie.
Jeszcze na początku XX w. kobiety na całym

świecie nie posiadały prawa głosu w polityce. Z
tego powodu w Anglii i USA narodził się nurt
nazywany sufrażyzmem. Celem sufrażystek
było uzyskanie praw wyborczych,
sprawiedliwych wypłat czy przyjmowania na
męskie stanowiska pracy w manufakturach. Za
czynny udział w protestach i innych formach
nieposłuszeństwa społecznego, często lądowały
w więzieniach. Dzięki nim od 1919 roku kobiety
od 18 roku życia mogą głosować w wyborach.
Jesteśmy im wdzięczne za ich poświęcenia.
Magdalena Brożek

100-lecie praw kobiet

Na zdjęciu w strojach stylizowanych na początek XX wieku: Magalena Brożek i
Aleksansdra Nowicka, które przygotowały happening, p. Katarzyna Raczyńska i p.
Joanna Wianecka, autorki i koordynatorki projeku całorocznego "Nie bój się marzyć!
Wonder Woman" oraz p. wicedyrektor Katarzyna Ostrowska.
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20.11.2018

W Poznaniu zapłonął olimpijski znicz. Przez dwa
tygodnie o medale walczyło około 1500 młodych
sportowców. Ratajskie Igrzyska Olimpijskie otworzył
oficjalnie Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta
Poznania. Nasi uczniowie spisali się na nich fantastycznie.
1 4 września 14 reprezentantów naszej szkoły wzięło udział
w zawodach biegowych na nietypowym dystansie 1 mili.
Szkołę reprezentowali: Lucjan Szeszuła (5 miejsce), Jakub
Rydlewski, Maciej Dźwigała, OlafCichecki, Magdalena
Brożek, Angelika Drop (6 miejsce), Paweł Michalak (7
miejsce), Karolina Szymańska (4 miejsce), Zuzanna ,
Marcin Klonowski, Hubert Pogonowski. Warto podkreślić,
że wśród dziewczyn Zuzanna Zawiasińska zajęła 1
miejsce, wśród chłopców 1 miejsce wywalczył Marcin
Pięta, a Dawid Czajka 2 miejsce.
W dniu 18 września reprezentacja naszej szkoły wzięła

udział w turnieju piłki nożnej . Szkołę naszą
reprezentowali: Antoni Petryk, Adrian Chraplewski, Oskar
Antkiewicz, Dominik Kałek, Witold Szeszuła, Mateusz
Rolski, Piotr Kregielski, Hubert Wrotoń, Filip Kycler,
Kacper Sawicki. Ostatecznie chłopcy zajęli 5 miejsce,
zabrakło szczęścia na lepszy wynik.
20 września odbył się turniej unihokeja. Mecze odbyły

sie na wyrównanym, dobrym poziomie. Pierwszy mecz z
SP 19 wygraliśmy 1 :0 po ciężkim boju. Drugi mecz z SP
14 też nie należał do łatwych, ale ostatecznie również
wygrała SP 3 - 2:0. Półfinały okazały się dla naszej
drużyny przychylne i awansowaliśmy do finałów, gdzie
czekała już dobrze dysponowana drużyna z SP 20. Finał
ciężki, ale zwycięski. SP3 – SP 20 2:1 . Reprezentacja SP
3 Poznań: Jakub Pawlak, Marc Harman, Hubert
Pogonowski
Igor Piotrowski, Dawid Czajka, Jakub Rydlewski, Marcin
Pięta, Lucjan Szeszuła
Maciej Dźwigała, Łukasz Kaleta.
21 września reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w

zawodach w skoku w dal. Wśród dziewcząt III miejsce
zajęła Karolina Szymańska, a wśród chłopców
bezkonkurencyjny okazał się Marcin Pięta.
24 września w ramach Ratajskich Igrzysk Olimpijskich

odbyły się też zawody w biegu na 60 m. Można
powiedzieć, że ta dyscyplina została zdominowana przez
naszą szkołę, a na pewno w kategorii chłopców. Wśród
dziewcząt III miejsce zajęła Karolina Szymańska, a wśród
chłopców I miejsce zdobył Dawid Czajka, a za nim na II
pozycji Marcin Pięta. www

Sportowe sukcesy

GRATULUJEMY!!! :) :) :)

W numerze:
- wieści z Trójki
- wyniki konkursów
- zdjęcia z Waszych wyjść i
wycieczek
- recenzje
- ciekawostki
- wywiady z nowymi
nauczycielami
- prezenty dla czytelników: buźki
z okazji Dnia Życzliwości oraz
naklejki



Wieści z klas młodszych

Strażackie sygnały
17 września uczniowie klas I-III uczestniczyli w pierwszym koncercie z cyklu:„MUZYCZNY

ROZKŁAD JAZDY ,czyli Pan Lupa i przyjaciele w poszukiwaniu dźwięków”.
Pierwszy koncert zaprowadził dzieci na remizę strażacką, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czy

u strażaków wszystko gra? Uczniowie zwiedzili remizę, poznając różne sprzęty , którymi posługują się
strażacy, umundurowanie strażaków gaszących pożar oraz grających w orkiestrze strażackiej , bowiem to
„mini” orkiestra strażacka zapoznała dzieci trąbką, tubą i saksofonem, wykonując szereg utworów, przy
których dzieci się świetnie bawiły. www

Rozśpiewana Trójka
24.09 odbył się pierwszy w tym roku

szkolnym konkurs dla uczniów klas
młodszych pod hasłem "Rozśpiewana
Trójka". Wzięło w nim udział 9 uczniów,
przewagę stanowili pierwszoklasiści. Dzieci
śpiewały piosenki w języku polskim, z
podkładem lub bez. Wystąpił jeden duet z
klasy drugiej . Wyróżnienia otrzymali:
Oliwia Wesołek, Schadia Bedada, Marcel
Różewicz, Nadia Borwik, Amelia Morska,
Natalia Piechnik. Organizatorki dziękują
wszystkim za udział i wspaniałe
przygotowanie się do konkursu. www

Pierwsza wycieczka klas pierwszych
26 września klasy pierwsze wybrały się na wspólną wycieczkę do Centrum

Bezpieczeństwa Skoda AutoLab. Dzieci zwiedziły wystawę składającą się z 5 stref:
bezpieczeństwo, technologia, eko, bezpieczna podróż i kino. Czekało tam na nich wiele
interaktywnych atrakcji. Uczniowie poznali tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz
zgłębiali sekrety techniki, kryjące się pod maską samochodu.
Korzystali z symulatorów jazdy, układali przestrzenne puzzle, mogli sprawdzić swój

refleks, a także przypomnieć sobie sposób zachowania oraz postępowania w razie wypadku
ipodczas udzielania pierwszej pomocy. www

Wesołe kanapki
Uczniowie klasy 3 a na zajęciach wykonali wesołe kanapki - nie dość, że piękne, to jeszcze pyszne i zdrowe.

W całej sali roznosił się piękny zapach wędlin, serów, pomidorów, ogórków, rzodkiewek i wielu innych pysznych
dodatków. Po zrobieniu kanapek dzieci udały się na wspólne śniadanie do stołówki. Kanapki były tak piękne, że
aż szkoda było je jeść. www

Urodzinki klas drugich
1 .1 0 uczniowie klas II

wybrali się na wycieczkę
Centrum Edukacji Regionalnej
i Przyrodniczej w Mniszkach.
Zobaczyli dawne warsztaty:

kowala, bednarza, pszczelarza,
szewca oraz dawny sprzęt
gospodarstwa domowego -
stare pralki, tarki, maglownice,
żelazka na dusze. Zwiedzili
dawny sklep tzw. kolonialkę,
gdzie stały stare wagi, liczydło,
dawne butelki do mleka i
śmietany, oraz oranżady. Mieli
także warsztatywikliniarskie i
garncarskie. www

"Czarodziejskie
słowa"

2.1 0 klasy 1 a, 1 b i 2 b
uczestniczyły w spektaklu teatralnym
pt. Czarodziejskie słowa.
Organizatorem spotkania był
wrocławski Teatr Artenes, z którym
szkoła współpracuje już od wielu lat.
Tematyka była oczywiście na czasie.
Trzy magiczne słowa, które otwierają
każde drzwi i czynią cuda.
Dzieci podczas przedstawienia

pomagały królewnie odszukać
rodziców , których mogły uratować
używane za rzadko przez królewnę
trzy magiczne słowa - przepraszam,
proszę dziękuję. Oczywiście po wielu
niebezpiecznych przygodach
królewna uratowała swoich rodziców
i przekonała w ten sposób widzów, że
zwroty grzecznościowe są nam w
życiu bardzo potrzebne. www

Rozśpiewane ranczo
3.1 0. dzieci wzięły udział w spotkaniu Pan Lupa i

przyjaciele w poszukiwaniu dźwięków”. Jakie dźwięki
towarzyszą nam na farmie o poranku? Czy kury też
potrafią śpiewać? A może gdzieś w stodole zabrzmi
kocia muzyka? Czy potrafilibyśmy razem zaśpiewać
piosenki zwierząt?
Na te pytanie dzieci uzyskały podczas koncertu oraz

wspólnej zabawy. www

Zielona szkoła w Hermanowie
W dniach 26-27 września uczniowie klasy trzeciej wyjechali na Zieloną Szkołę do Folwarku

konnego w Hermanowie.
Po przyjeździe czekał na nich pyszny obiadek, a potem wiele atrakcji.Zaczęli od zwiedzania terenu

gospodarstwa i przejażdżki bryczkami. Następnie pod bacznym okiem instruktora jeździli na koniu.
Później zwiedzili siodlarnię i udali się na zajęcia do stajni, gdzie wysłuchali opowieści o
pochodzeniach i zwyczajach koni.
Kolejną atrakcją, na która bardzo czekali była zabawa na basenie. Po kolacji czekało na uczniów

ognisko z kiełbaskami i dyskoteka.
Następnego dnia zwiedzili mini ZOO, pobawili się na placu zabaw i mieli zajęcia przyrodnicze na

temat zimujących zwierząt i zajęcia - warsztaty prowadzone przez przedstawiciela fundacji Ratuj ryby.
Niestety czas wyjazdu bardzo szybko upłynął, ale uczniowie miło wspominać będą pobyt na w

Warto dbać o bezpieczeństwo
Na początku października
uczniowie klasy 1 a brali udział w
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
PZU „Odblaski”.
W trakcie zajęć towarzyszył im
odblaskowy NIESTRASZEK,
który w bajkowy sposób
wprowadzał dzieci w tematykę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Oprócz wesołej zabawy, dzieci
wykonały także wiele prac
dotyczących ich bezpieczeństwa.
www

Dzień Chłopca w 1b
30 września przypadał Dzień Chłopca. W każdej klasie
chłopcy otrzymali z tej okazji jakieś upominki.
W klasie 1b przebiegał pod hasłem: Witaminki dla
chłopczyka i… Z tej okazji mamy podczas zajęć
przygotowały dla dzieci pyszne soki owocowo – warzywne.
Każdy uczeń mógł samodzielnie przygotować deser,

dobierając składniki według własnego smaku. Później
przyszedł czas na rymowane życzenia od dziewczynek oraz
upominki.
To był bardzo miły dzień, nie tylko dla chłopców. www

Wesołe kanapki w 2b
Uczniowie klasy 2 b w środę 17.1 0 samodzielnie przygotowywali

sobie drugie śniadanie. Podczas zajęć rozmawiali o zdrowym
odżywianiu, właściwościach różnych warzyw. Na kanapkach nie
zabrakło więc wielu zdrowych przysmaków. Takie kanapki
smakowały uczniom wyśmienicie. www

Jesienny spacer 1a
16 października 2018 r. uczniowie klasy 1 a wybrali się na spacer w poszukiwaniu kolorów

jesieni. Podczas spaceru zbierali różne jesienne dary, które wykorzystali na prace plastyczne. www

Obchody Dnia Białej Laski
w klasie 1a

1 5 października w klasie 1
a zajęcia poświecone były
osobom niewidomym i
słabowidzącym. Wiadomości i
ćwiczenia praktyczne, które
dzieci uzyskały, przelały na
papier. Prace, które wykonały
zostały wysłane na konkurs z
okazji obchodów Dnia Białej
Laski. www

19.10 uczniowie klasy
2 b na zakończenie zajęć
mówiących o owocach i
warzywach wykonywali
kukiełki z warzyw. Oto
efekt ich pracy. www

Kukiełki
z warzyw

Pasowanie pierwszoklasistów
17 października odbyło się

pasowanie na uczniów klas
pierwszych. Uroczystość
prowadziłam wspólnie z moim
kolegą z klasy, Szymonem
Hajdukiewiczem.
„Pierwszaki” przedstawiły

zgromadzonym gościom swoje
umiejętności recytatorskie i
wokalne, a Pani Dyrektor za
pomocą „ogromnego ołówka”
przyjęła naszych młodszych
kolegów do braci uczniowskiej .

Następnie wszyscy udali się
na słodki poczęstunek.

Nasze drogie Pierwszaki,
niech nauka w naszej szkole
będzie dla Was niesamowitą
przygodą :). Maja Druzga

Dzień Patrona w młodszych klasach
W piątek 12.1 0 w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Patrona Bolesława

Krzywoustego. Uczniowie klas młodszych na początku rozwiązywali zadania w
klasach np. puzzle, kolorowanki, krzyżówki związane z patronem.
Następnie uczniowie spotkali się w holu szkoły i obejrzeli prezentację dotyczącą

czasów, których żył książę Bolesław. Mogli zobaczyć, w jaki sposób bawił się będąc
chłopcem, jakiego słownictwa używano w tych czasach.
Ostatnim punktem programu był Turniej Rycerski na sali gimnastycznej .
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela dzieci wykonywały kwiaty, które

ozdobiły wazon na gazetce w holu szkoły. www

Na zdj . powyżej : uczniowie klasy 2b poczas wykonywania
jednego z zadań - miekiety grodu z pudełek.

Rozpoczęcie roku
szkolnego klas I-III

3 września o godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego klas I-III, które miałam
przyjemność prowadzić. Po części oficjalnej , w której
wystąpili uczniowie kalsy III, głos zabrała Pani Dyrektor.
Przedstawiła pierwszoklasistom i pozostałym uczniom
wszystkich nauczycieli oraz wyczytała kto z pierwszaków
trafił do klasy Ia a kto do klasy Ib. Następnie uczniowie
wraz z wychowawcami i rodzicami rozeszli się do
swoich klas.
Pierwszoklasistom życzę samych sukcesów i

wspaniałych przygód w naszej szkole. Maja Druzga



16.11 naszą szkole odwiedziły dzieci z pobliskich przedszkoli. Spotkaniem pod
hasłem 100 lat wolnej Polski rozpoczęto realizację projektu Między nami
przedszkolakami.
Podczas zajęć dzieci wykonywały różne zadania związane ze !00- leciem odzyskania

przez Polskę niepodległości.
Wykonywały prace plastyczne a także wspólnie śpiewały . Spotkanie zakończyło się

wystawą prac w holu naszej szkoły. www

Coś pysznego w 2a!
Kolejną klasą, która

przygotowała sobie
pyszne, zdrowe
śniadanie, była kalsa 2a.
W piątek 19.1 0

uczniowie przynieśli
potrzebne składniki i
zabrali się do pracy.
Tego dnia królowały
warzywa, które po
godzinie zamieniły się w
apetyczne, kolorowe
kanapki i sałatki. Niech
żyją warzywa, które są
bardzo zdrowe. www

Wędrówki klas drugich po Poznaniu
18.1 0 uczniowie klas drugich w ramach zajęć rozwijających wiedzę zaczęli wędrówki po

Poznaniu. Pierwszym etapem była Śródka.
Uczniowie udali się tam, aby zobaczyć najkrótszą ulicę naszego miasta. Zapewne niewielu z

nas wie, że jest to ulica św. Jacka. Po drodze zatrzymali się przy muralu ukazującym dawne
kamieniczki Śródki. www

Wieści z klas młodszych i starszych

Dźwiękowe puzzle
22.1 0 uczniowie klasy 2 a i

2 b rozpoczęli Edukacyjną
Przygodę ze Sztuką. Pierwsze
zajęcia "Dźwiękowe puzzle"
przeniosły uczniów do studia ,
gdzie nagrywane są utwory.
Gościem był kompozytor,
muzyk pan Marek Manowski.
Podczas spotkania dzieci
dowiedziały się, kim jest
realizator dźwięku, na czym
polega jego praca. Podczas
zajęć uczniowie nagrali też
piosenkę, którą mogli
wysłuchać z różnymi efektami
muzycznymi. www

Bezpieczny Internet
22.1 0. uczniowie klasy 1 a uczestniczyli w warsztatach

w Fundacji ARS. Tematem zajęć był Bezpieczny Internet.
Podczas spotkania rozmawiali na temat różnych

zagrożeń płynących z sieci oraz sposobach ich unikania.
Podsumowaniem zajęć było wykonanie własnego znaczka
identyfikacyjnego w Internecie. www

Dzieciaki Sadzeniaki!
24 października uczniowie klas 1 a i 3 a wzięli udział w
wyjątkowych warsztatach - Dzieciaki Sadzeniaki!

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej z nich
dzieci obejrzały prezentacjęo świecie roślin, podczas której
zadawały pytania, rozwiązywały zagadki, odpowiadały na
pytania prowadzącego.

W części praktycznej zajęć dzieci sięgnęły po rękawiczki,
doniczki, kolorowe kwiaty i przesadzały małe rośliny ozdobne,
które zabrały ze sobą do domu. Możliwość samodzielnego
sadzenia roślin był ogromną frajdą dla wszystkich dzieci!
www

1a w Bibliotece Raczyńskich
25 października 2018 r.

uczniowie klasy 1a udali się na
lekcję biblioteczną do Biblioteki
im. E. Raczyńskiego.
Na wstępie zapoznali się z

biblioteką i jej zbiorami. Poznali
także zasady zapisu i
wypożyczania różnych pozycji ,
które są w bibliotece m.in. filmy,
audiobooki, książki, a także gry
planszowe i puzzle. Po
przejrzeniu regałów
bibliotecznych dzieci wykonały
pracę plastyczną –zakładkę do
książki z elementów piankowych.
www

Jesienne smakołyki
Na zakończenie projektu „Zdrowo jemy, zdrowo

rośniemy”. uczniowie klasy 1a samodzielnie
wykonali owocowe szaszłyki, które stanowiły
zdrowy dodatek do śniadania. www

Uczymy się ratować
Od października 2018 r. kolejni uczniowie naszej szkoły – tym

razem uczniowie klas II uczestniczą w zajęciach z cyklu „Ratujemy
i uczymy ratować”.
Podczas zajęć dzieci uczą się wzywać pomoc, sprawdzać

przytomność poszkodowanego, układać go w pozycji bocznej ,
wykonywać oddechy ratownicze i uciskać klatkę piersiową. Każde
dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymuje certyfikat ukończenia
kursu pierwszej pomocy.
Wszystkie zajęcia prowadzone są pod czujnym okiem nauczycieli

ratowników: J. Chmieliny i M. Skobierskiej . www

Pamiętamy
30 października roku uczniowie klasy III a uczcili pamięć

pomordowanych Polaków w Katyniu, udając się pod tablicę
pamiątkową por. Jana Szmagiera oficera zastrzelonego w Katyniu
wiosną 1940 roku.
Na miejscu uczniowie zapalili znicz oddając tym samym hołd i

czcząc pamięć wszystkich pomordowanych w Katyniu.
Wyjście to miało również na celu pielęgnowanie pamięci o

tragicznej historii wojny oraz ciągłości przekazu pokoleń o istotnych
wydarzeniach dla Polski. www

Rogalowe Muzeum
9 listopada uczniowie klasy 1 a gościli w Muzeum

Rogalowym .
Podczas warsztatów zapoznali się z legendą o powstaniu

rogali oraz gwarą poznańską. Następnie każde z dzieci miało
okazję uczestniczyć w etapie przygotowania rogali do
wypieku oraz ich degustację. Powierzone zadanie wykonali
doskonale co poświadcza otrzymany Certyfikat Rogalowego
Czeladnika. www

Podróż w czasie
1 5.11 uczniowie klasy IIa i IIb pojechali na wycieczkę do Muzeum

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
W czasie zajęć muzealnych dowiedzieli się, jak żyli ludzie 1000 lat temu.

Ludzie mieszkali wówczas w grodach oraz wsiach. Większość z nich
zajmowała się uprawą roli, hodowlą i zbieractwem. Ważną rolę odgrywali
kowale, którzy wyuwali broń i narzędzia - przede wszystkim siekiery służące
do ścinania i obróbki drewna. Poznaliśmy stroje, które wcale nie były szare.
Wszystko było bardzo ciekawe i można jeszcze wiele powiedzieć. Polecamy

taką podróż w czasie! www

Wizyta przedszkolaków

W sobotę, 1 0 listopada,
uczniowie klasy 1b wraz z
wychowawczynią wybrali się
do Centrum Wykładowego
Politechniki Poznańskiej .
Towarzyszyli im rodzice.
Dzieci uczestniczyły w
wykładzie na temat: Dlaczego
prąd kopie?
W trakcie spotkania

wyświetlono prezentację
multimedialną oraz
wykonywano ciekawe
doświadczenia. Każdy uczeń
mógł poczuć klimat uczelni.
Kto wie, może w przyszłości
któryś z nich będzie tu
studiować. www

Dlaczego
prąd kopie?

Rozpoczęcie nowego roku
szkolnego

W poniedziałek 3 września o godzinie 8.1 5 klasy IV-
VIII spotkały się w holu, aby wspólnie rozpocząć nowy
rok szkolny. Klasy 5 przygotowały program
artystyczny, a Pani dyrektor życzyła nam dobrej nauki.
W klasach uczniowie poznali plany lekcji, a klasy 4
poznały nowych wychowawców i wkroczyły w nowy
etap edukacji.
Marta Urbańska

Narodowe Czytanie
7 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie" organizowanej pod patronatem prezydenta

naszego kraju.
Ośmiu przedstawicieli: p. dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzic przeczytało równo o godzinie

dwunastej fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wcześniej obejrzeliśmy prezentację o akcji oraz o zaprezentowanej
lekturze.
Wydana w 1924 roku powieść "Przedwiośnie" opowiada losy Cezarego Baryki, wychowanego w Imperium Rosyjskim, który

jako młodzieniec przybywa do Polski, ojczyzny zmarłych rodziców. Z powieści wyłania się także polityczny i społeczny obraz
Polski, która dopiero co odzyskała niepodległość — zamiast tak wspaniale opisywanego przez ojca kraju, Cezary przyjeżdża do
miejsca, w którym panuje chaos i nędza.
W warszawskich Łazienkach 8 września w tym wydarzeniu wzięła udział para prezydencka oraz wiele szkół na terenie całej

Polski. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak podniosłym wydarzeniu. Magdalena Brożek

Dnia 21 września z okazji Dnia Ziemi klasy 5b, 5c i 6b poszły zbierać
śmieci. Uczniowie sprzątali teren osiedla i w pobliżu szkoły oraz nad
Wartą. Klasy pomogły naszej społecznosci i zrobiły coś, żeby nasza
planeta nie była aż tak zaśmiecona. Jest to wspaniały sposób, aby
przyczynić się do ochrony naszego środowiska.
Sprzątanie nie byłoby konieczne, gdyby każdy zostawiał po sobie

porządek. PAMIĘTAJ, NIE ŚMIEĆ! ! ! Julia Konieczna

Sprzątanie świata



Wieści z klas starszych

Historia polskich lotników
19 września klasy ósme razem z wychowawcami

udały się do kina Helios, aby obejrzeć film
opowiadający o roli polskich lotników w siłach
powietrznych Wielkiej Brytanii podczas II wojny
światowej .
Dywizjon 303 pokazał ósmoklasistom codzienne

trudy Polaków na obczyźnie, ale uświadomił również,
jak ważną rolę odegrali oni w II wojnie poza
granicami kraju. Film części z nas przypadł do gustu
bardziej , innym mniej , ale jego przesłanie było jasne i
zrozumiałe.
Tydzień póniej ten sam film obejrzeli też uczniowie

klas szóstych. Ciekawych dokładniejszej fabuły filmu
zapraszam do przeczytania recenzji napisanej przez
Igora Piotrowskiego. Marcin Klonowski

Wybory do samorządu
Wybory do samorządu odbyły się 26

września. Zgłosiło się wielu kandydatów, choć
niestety były klasy, które nie zgłosiły swoich
reprezentantów.
W tym roku przewodniczącą naszego

szkolnego samorządu została Magda Brożek a
zastępcą Igor Piotrowski. Członkami
samorządu są także Wiktoria Olbert, Patryk
Cempel, Inga Mreła i Julia Osetska.
Wszystkim gratulujemy.
Julia Konieczna, Amelia Kaliszuk

Tydzień Języków Obcych
We wrześniu w naszej szkole mieliśmy okazję świętować Dzień Języków

Obcych przez cały tydzień. Każdego dnia podczas długich przerw włączana
była muzyka z jakiegoś kraju, np. hiszpańska lub angielska.
Każda klasa od 4-8 losowała kraj i wykonywała zadania, np. zapisanie

najdłuższego słowa w tym języku, narysowanie konturu kraju czy przepis na
tradycyjne danie. Ich prace zostały zapreentowane w holu szkoły.
Uwieńczeniem całego wydarzenia było nagranie filmu, na którym każda z

klas, machając flagami narodowymi, witała się w wylosowanym przez siebie
języku. W ten sposób na boisku szkolnym można było usłyszeć „Hola! ”,
„Buongiorno!” itd. Uczniom podobała się ta świetna inicjatywa. Magdalena
Brożek

Kino na Dzień Chłopaka
W czwartek 27 września z okazji Dnia Chłopaka klasy czwarte

wybrały się do kina na film pod tytułem ,,Biały Kieł’’ . Jest to historia o
wyjątkowym psie , który ma niesamowitą odwagę, siłę i dobre serce.
Pies ten wabi się Biały Kieł. Kiedy był małym szczeniaczkiem pewien
człowiek pomógł mu w potrzebie, a gdy zwierzę dorosło, odwdzięczyło
się, ratując mu życie. Dzielny bohater przeżył wiele trudów, bólu i
niebezpieczeństw.
Film był bardzo ciekawy. Na sali nie zabrakło wzruszeń, zwłaszcza ze

strony dziewczyn. Lena Śleboda

Świetna zapowiedź
festiwalu Ale kino!

Dnia 27 września klasa 5c wyszła do Multikina na film
animowany z festiwalu Ale Kino pod tytułem "Sekret
Eleonory". Film opowiadał o tym, że można zrobić wiele
rzeczy, jeśli uwierzy się w siebie.

Główny bohater nie umiał czytać i bardzo go to
bolało. Ciotka Eleonora po śmierci zostawiła jego
rodzinie swój stary dom. Jest on w opłakanym stanie, a
zwyczajna rodzina nie ma pieniędzy na jego
wyremontowanie. Wtedy pojawia się handlarz starociami
i proponuje zabranie książek, które nasz bohater dostał w
spadku od ciotki. Chłopiec nie umiał czytać, więc nie

Nowości w bibliotece
Miło nam poinformować, że w nasza szkolna
biblioteka wzbogaciła się o prawie 400
nowych książek. Zyskaliśmy fundusze z
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. W najbliższym czasie odbędą
się konkursy i projekty dla uczniów z
wykorzystaniem nowych książek.

Najwięcej nowości znajdą fani fantastyki,
ale mamy też wiele współczesnych książek
dla młodzieży, kryminały, komiksy, nowe
książki dla najmłodszych. Jest w czym
wybierać! : )

Dzień Zwierząt - wystawa
4 października miało miejsce bardzo ważne wydarzenie,

zarówno dla zwierząt, jak ich właścicieli – Światowy Dzień
Zwierząt. Z okazji obchodów tego dnia w holu szkoły powstała
wystawa zdjęć naszych uczniów z ich zwierzątkami.
Mam nadzieję, że nie zapomnieliście złożyć życzeń swoim
zwierzakom tamtego dnia. Choć dają nam one radość każdego
dnia. Marcin Klonowski

Podwójne święto
Dzień Nauczyciela

Dzień Patrona
12 października w naszej szkole obchodziliśmy

Dzień Patrona i Dzień Edukacji Narodowej .
Z tej okazji uczniowie klas 4-8 wykonywali portrety
swoich wychowców i innych nauczycieli oraz
karykatury naszego patrona - Bolesława
Krzywoustego. Starsi uczniowie pisali też tekst o tym,
co mogłoby się stać, gdyby spotkali patrona
współcześnie.

Natomiast SU przygotował dla wszystkich
pracowników szkoły własnoręcznie wykonane kartki
z życzeniami oraz przeprowadził wybory, w których
nagrodził medalami i dyplomami nauczycieli w trzech
kategoriach: poczucie humoru, wyrozumiałość i
kreatywność.

Wyniki wyborów przeprowadzonych
przez Samorząd Uczniowski

z okazji Dnia Edukacji Narodowej
przeprowadzone 10 października

Kategoria „Poczucie humoru”
Mistrz: p. Paweł Olszowiak
Wicemistrz: p. Sebastian Pięta
Wyróżnienia:
p. Luisa Płominska, p. Anna Sztulpa, p. Hanna Robak
Kategoria „Kreatywność”
Mistrz: p. Luisa Płomińska
Wicemistrz: Paweł Olszowiak
Wyróżnienia:
p. Anna Sztulpa, p. Daria Reńska, p. Katarzyna Raczyńska
Kategoria „Wyrozumiałość”
Mistrz: p. Luisa Płomińska
Wicemistrz: p. Sebastian Pięta
Wyróżnienia:
p. Paweł Olszowiak, p. Daria Reńska, Anna Sztulpa ex aequo p.
Hanna Robak i p. Agnieszka Marczewska
GRATULUJEMY! ! !

Prezentacja projektu
9 października p. Joanna Wianecka zaprezentowała

nam tegoroczny projekt "Nie bój się marzyć! Wonder
Women". W ramach projektu poznamy sylwetki kobiet,
które swoim działaniem zmieniały i nadal zmieniają
świat.

5c w teatrze
8 października klasa 5c poszła do teatru o nazwie Scena

Wspólna na spektakl pod tytułem „Jeremi się ogarnia. LOL”.
Opowiadał on o.. . właściwie o normalnym nastolatku. Jeremi,

bo tak nazywał się ów nastolatek, chodzi do szóstej klasy szkoły
podstawowej . Jeremi większość czasu spędza przed komputerem,
tak jak jego kumple i jego rodzice. Jak zresztą większość z nas.
Kiedy jednak świat wirtualny zaczyna zastępować ten
prawdziwy, może jednak czas się ogarnąć? Impulsem może być
pierwsze zakochanie, nienachalna troska rodziców albo.. .
choroba kolegi.
Czy Jeremiemu uda się ogarnąć? Sami zobaczcie. Do

zobaczenia! Nie, nie na fejsie. Na Scenie Wspólnej ! Hania
Jędrzejczak

7a w pokoju zagadek

3 października uczniowie klasy 7a mieli nie lada atrakcję.
Wzięli udział w zabawie w escape roomie. Sprawnie uwolnili się
aż z 4 pokoi: Imprezka, Mały, ale wariat, Superbokaterowie oraz
Detektywi. Zabawa była fantastyczna.

W poszukiwaniu wymarzonego
zawodu

11 października klasy ósme wybrały się na Arenę Zawodów.
Uczniowie mogli tam spróbować się w dowolnym zawodzie. A
było tam z czego wybierać, od mechanika do cukiernika.
Ósmoklasiści byli zadowoleni z wyjścia, możliwe, że nawet część
odkryła już swoją wymarzoną pracę. Marcin Klonowski

Johnny English
W ramach Dnia Chłopaka klasa 7a wybrała

się do kina na trzecią część filmu z serii Johnny
English, „Nokaut”.

"Licencja to nie inteligencja" głosi hasło
reklamowe najnowszej części "Johnny'ego
Englisha", które trafnie oddaje sedno filmu.
Tym razem Johnny wraca do gry za sprawą
ataku hackerskiego, który ujawnia tożsamość
wszystkich najlepszych brytyjskich agentów.
Rząd zmuszony jest więc zasięgnąć pomocy
u…pozostałych. English ze znanym sobie
wdziękiem bezproblemowo pozbywa się
konkurencji. Tak oto szpieg staje do walki o
bezpieczeństwo całego kraju, a może i świata.
Komedia, wraz z widocznymi nawiązaniami

do znanego Jamesa Bonda, bardzo podobała się
uczniom. Magdalena Brożek

27 września z okazji Dnia Chłopaka ucznowie klasy 7b
udali się do kina na film "Rakieta".
Film mówi o chłopcu który ma brata bliźniaka. Brat

bliźniak rodzi się jednak martwy, a według wierzeń
bohaterów pierwszy bliźniak jest przeklęty. Po pewnym
czasie, kiedy bohater trochę dorasta, dowiadujemy się, że
na miejscu jego wioski chcą zbudować zaporę i wypełnić
teren wodą. Wioska zostaje przeniesiona w nowe miejsce,
z czym nie chcą się pogodzić mieszkańcy. A główny
bohater Ahlo przez swój upór powoduje jeszcze śmierć
swojej matki.
Film nosi tytuł "Rakieta" , ponieważ w głównym wątku

filmu chodzi o to, że organizowany jest konkurs na rakietę,
która spowoduje deszcz. Ahlo przy pomocy wujka Purple
tworzy rakietę, która leci prosto do chmur i po chwili
powoduje, że zaczyna padać obfity deszcz, a nasz bohater
wygrywa konkurs i nie jest już uznawany za przeklętego.
Maria Zwierzycka

Dzień Chłopca w 7b

5b na targach smaków

1 października klasy 5a i 5b wybrały się na
Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbywały się
Smaki Regionów.
Uczniowie mieli okazję skosztować różnych produktów i

potraw z całej Polski, zobaczyć z bliska plaster miodu, w
którym pracowite pszczoły produkują miód oraz
obserwować ciekawe pokazy kulinarne.

Z okazji Światowego Dnia Żwierząt 3 października uczniowie najleżący do
Kółka Misyjnego i Samorządu Uczniowskiego spotkali się z panią Anną
Przybylską - behawiorystką zwierząt, która opowiedziała nam o swojej pracy.
Skorzystałam z okazji i
przeprowadziłam krótki wywiad.

Spotkanie z behawiorystką

- Dlaczego pani pracuje jako
behawiorystka?
- Chciałam pomagać zwierzętom, bo
kiedy odwiedzałam psie hotele, to
zwierzęta były zamknięte w klatkach.
- Co pani zamierzała osiągnąć,
zakładając „Psi Zakątek”?
- Chciałam pomóc zwierzętom, żeby
nie czuły się samotnie.
- Czy pani zrealizowała swoje
marzenia zakładając „Psi Zakątek”?
- Tak. Moim marzeniem było założyć
takie miejsce, w którym psy będą
mogły czuć się jak w domu.
- Trudno było przygotować „Psi
Zakątek”?
- Bardzo ciężko, trzeba było kupić
jedzenie dla psów, zabawki, smycze i
wiele innych rzeczy. No i trzeba było
to jeszcze zareklamować, na
szczęściewszystko się udało :)
- Dziękuję za udzielenie wywiadu :)
Maja Druzga

Biliśmy rekord
16 października w naszej szkole odbyło się bicie rekordu w
resuscytacji krążeniowo oddechowej
Punktualnie o godzinie 12.00, przez pół godziny bez przerwy,

uczniowie wykonywali sztuczne oddychanie na 3 fantomach. W
akcji wzięło 41 uczniów klas IV – VIII.

Niestety chcemy skrytykować też złe zachowanie niektórych
uczniów, którzy zamiast kibicować, przeszkadzali. Julia Osetska,
Sandra Szafrańska



Wieści z klas starszych

Olimpiada z j.angielskiego
19 października odbyła

się w szkole olimpiada z
języka angielskiego. Ok.
30 uczniów z klas 4-8
rywalizowało ze sobą w
tej dziedzinie. Niestety
mimo starań uczniów z
naszej szkoły nie dostała
sie ani jedna osoba.
Miejmy nadzieję że w
przyszlym roku pójdzie
nam lepiej . . . . Agata
Kaszyńska

Konkursy wojewódzkie
Szansa na ominięcie jednego z egzaminów na koniec ósmej klasy

– szkolny etap konkursów wojewódzkich już za nami!

W tym roku nasza uczniowie mogli brać udział w trzech
konkursach wojewódzkich:
- z języka polskiego
- z języka angielskiego
- z matematyki
Poziom zadań konkursowych był bardzo wysoki, mówi się nawet,

że część zadań przewyższała trudnością te, z którymi przyjdzie się
nam zmierzyć na koniec ósmej klasy.
Ogólny wynik naszych uczniów w szkolnych etapach tych trzech
konkursów był następujący:
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
29 uczniów postanowiło wziąć udział, do drugiego etapu nie
przeszedł nikt. Najlepszy wynik to 34 punkty.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
25 uczniów wzięło udział. Do etapu rejonowego nie przeszedł nikt.
Najlepszy wynik to 31 punktów.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
1 8 osób wystartowało w konkursie, do drugiego etapu
zakwalifikowały się dwie osoby mające po 40 punktów.
Gratulujemy uczniom, którym udało się zakwalifikować do
drugiego etapu konkursu i życzymy dalszych sukcesów!
W imieniu redakcji
Marcin Klonowski

Unihokej dziewcząt
18 października rozegraliśmy po raz pierwszy turniej w Igrzyskach

Młodzieży Szkolnej . Do tej pory braliśmy udział tylko w Igrzyskach
Dzieci dla uczniów klas szóstych. Były to zawody dla dziewcząt w
unihokeja, które odbyły się w poznańskiej Arenie.
Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły: SP 3, SP 19, SP 47, SP 85.

Pierwszy mecz rozegraliśmy z faworytem tych rozgrywek, czyli SP 85.
Zabrakło tylko doświadczenia, aby uzyskać zwycięstwo, a na pewno
remis. Ostatecznie przegraliśmy 2:1 . Drugi mecz z SP 19 przegraliśmy
1 :0. Trzeci i ostatni mecz z SP 47 wygraliśmy 3:1 po dobrej grze w
ustawieniu w obronie i przemyślanych atakach. Reprezentacja SP 3:
Anita Marek, Karolina Szymańska, Julia Czajkowska, Zuzanna
Zawiasińska, Justyna Andrzejewska
Zuzanna Paradowska, Maria Zwierzycka, Amelia Kaliszuk, Wiktoria
Eberle. www

24 października nasza szkoła wzięła udział w Igrzyskach
Dzieci w unihokeju chłopców.Zawody zostały rozegrane w
SP 78. Do rywalizacji przystąpiły 3 szkoły.

Pierwszy mecz z SP 25 pokazał, że mamy silną grupę i
łatwo nie będzie. Po trudnym meczu wygraliśmy 2:0.
Później było niestety gorzej , bo gospodarz okazał się
rywalem nie do ogrania tego dnia. Po gongu kończącym
spotkanie na tablicy wyników było 7:0 dla SP 78.

Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce nie dające jednak
awansu do następnego etapu rozgrywek.
W tym roku SP 3 reprezentowali: Lucjan Szeszuła, Jan
Cholewa, Melchior Maciejewski, Paweł Sierzchuła, Kacper
Kozak, Adrian Chraplewski, Hubert Wrotoń, Piotr Kręgielski
Grzegorz Szubert. www

Unihokej chłopców

Zbiórka kasztanów
W środę 31 października zakończyła się zbiórka

kasztanów. Udało się zebrać około 569 kg. Pieniądze
zebrane dzięki zbiórce - 227 zł - zostaną przeznaczone
na nagrody w konkursach organizowanych przez
Samorząd Uczniowski.
Szczególnie zaangażowały się klasy: 4a, 6b i 7a. W
imieniu Samorządu Uczniowskiego bardzo
dziękujemy! Lena Śleboda

Miłośnicy kultury i historia Iłłakowiczówny
18 października Koło Miłośników Kultury, pod przewodnictwem pani Joanny Wianeckiej , udało się do mieszkania poetki

Kazimiery Iłłakowiczówny. Wyjście odbyło się w ramach projektu: Portret Kazimiery.
Grupa udała się w kierunku ulicy Gajowej , gdzie kiedyś mieszkała poetka. Po dotarciu na miejsce uczniowie rozpoczęli

wspinaczkę po schodach starej kamienicy. Miłośników Kultury przywitały dwie panie przewodniczki, które opowiedziały o historii
Iłłakowiczówny. Wszystkie rozmowy miały miejsce w starym mieszkaniu Kazimiery, przerobionym na jej muzeum.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego że Kazimiera Iłłakowiczówna była nieślubnym dzieckiem, co w tamtych czasach było
przekleństwem dla dziecka i jakie dzieciństwo miała poetka.
Podczas tego wykładu ,,szliśmy przez życie Kazimiery’’ od jej najmłodszych lat aż do starości. Poznawaliśmy jej losy jako

sekretarki Józefa Piłsudzkiego, odsłuchiwaliśmy fragmenty jej wypowiedzi. Łatwo dało się z nich wywnioskować, jak stanowczą
osobą była Iłłakowiczówna i że zawsze stawiała na swoim.
Poznaliśmy również bliżej jej nietypowy styl pisania. Poetka, pisząc jeden ze swoich wierszy, co dzień chodziła do zajezdni i

wypytywała kolejarzy o nazwy i zastosowania poszczególnych urządzeń. Ci na początku wyśmiewali jej dziwną „pasję”, ale gdy
tylko ukazał się ów wiersz, docenili jej pracę.
Następnie dotarliśmy do momentu, w którym zachorowała na jaskrę. Dowiedzieliśmy się, że do ostatniej chwili posiadania

wzroku pisała wiersze i listy. Gdy jej wzrok zaczął się coraz bardziej pogarszać, miała pomocnice, które czytały jej , pisały listy,
dyktowane przez poetkę i dbały o to, aby miała, co jeść. Kazimiera wiedziała, że jest bardzo temperamentną osobą i nie dziwiła się
swym opiekunkom, gdy miały jej dość.
Iłłakowiczówna zakończyła swoją życiową przygodę 16 lutego 1983 roku w Poznaniu.
Około godziny 17.30 miłośnicy kultury zakończyli swoje spotkanie z historią poetki. Jej życie zostało przedstawione w sposób

ciekawy, a nagrania głosowe samej Iłłakowiczówny dobarwiały nieco całość przekazu.
Uczniowie, wracając z wizyty u Kazimiery, wymyślali już kolejne wyjścia.

Marcin Klonowski

Bliskie spotaknie z bezkręgowcami
W środę 31 października naszą

szkołę odwiedził pan Jacek
Pałasiewicz - hodowca
bezkręgowców i opiekun motylarni
w poznańskim Nowym ZOO.
Spotkał się z uczniami kliku klas.
Pokazał on nam z bliska wiele

egzotycznych zwierząt. Były to
głównie bezkręgowce. Poznaliśmy
pokaźnych rozmiarów karalucha
afrykańskiego, modliszkę,
straszyka, ogromnego ślimaka,
węża i kilka innych zwierząt.
Niektórym uczniom towarzyszył

lekki dreszczyk emocji. Mimo to,
była to kształcąca podróż po
świecie zwierząt. Lena Śleboda

Światełko dla bohaterów
25 października uczniowie

klasy 7b wzięli udział w akcji
"Światełko dla Czerwca 56".
Uczniowie odwiedzili na
cmentarzu miłostowskim groby
uczestników Czerwca’56 i ludzi,
którzy aktywnie działali, by nie
zginęła pamięć o tym
wydarzeniu. Organizatorem akcji
jest Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości w Poznaniu.
Akcja "Światełko dla Czerwca

'56" została wybrana
Wydarzeniem Historycznym
Roku 2017, a także wydarzeniem
muzealnym roku 2017 (III
miejsce). W tym roku wzięło w
niej udział 20 szkół.

"Gawęda o miłości do ziemi ojczystej"

Wyniki konkursu recytatorskiego
poezji patriotycznej

klasy 4
I miejsce Stanisław Nowak 4b
II miejsce Maja Druzga 4a
III miejsce Bartosz Jaworski 4b
Wyróżnienie Mateusz Rolski 4b
klasy 5 i 6
I miejsce Hanna Jędrzejczak 5c
II miejsce Bartosz Jarzina 5a
III miejsce Julia Osetska 6a
Wyróżnienie Julia Konieczna 6b,
Amelia Grabarkiewicz 5c
klasy 7 i 8
I miejsce Magdalena Brożek 7a
II miejsce Marcin Klonowski 8b
III miejsce Aleksandra Nowicka 7a
Serdecznie gratulujemy!

Po raz kolejny w naszej szkole odbył się recytatorski konkurs patriotyczny "Gawęda o miłości do ziemi ojczystej".
Uczniowie rywalizowali ze sobą w 2 etapach - 24 i 31 . 1 0. Jury w składzie: Joanna Wianecka, Anna Sztulpa, Paweł

Olszowiak wybrało najlepszych, a laureaci pierwszych miejsc w swoich kategoriach wiekowych wystąpili poczas apelu z
okazji Święra Niepodleglości.

1 5 listopada odbył się drugi etap Igrzysk Dzieci w Unihokeju Dziewcząt.
Do rywalizacji przystąpiły 3 szkoły: reprezentacja naszej szkoły,
reprezentacja Salezjańskiej SP i SP 28. Stawką tego turnieju był awans do
finału, czyli do czwórki najlepszych drużyn żeńskich rocznika 2006 w
Poznaniu.

Dziewczęta w składzie: Anita Marek, Maja Michalak, Sandra Szafrańska,
Julia Nowak, Maria Zwierzycka, Magdalena Sudoł, Justyna Andrzejewska,
Anna Gewiss pierwszy mecz zagrały z SP 28. Po pierwszej tercj i było widać,
że łatwo nie będzie. Wygrana 1 :0 mówiła sama za siebie. W drugiej i trzeciej
poszło zdecydowanie lepiej i mecz zakończył się wynikiem 9:1 . Następny
mecz z gospodarzami turnieju okazał się zdecydowanie trudniejszy i stał na
wyrównanym poziomie. Ostatecznie po 24 minutach gry przegraliśmy jedną
bramką, a na tablicy widniał wynik 4:3 dla gospodarzy. www

Zawody sportowe dziewcząt

Gra terenowa z okazji 100 rocznicy
powstania wielkopolskiego

Z okazji jubileuszowej rocznicy
przedstawiciele z klas 7 i 8 14 listopada
reprezentowali naszą szkołę w grze terenowej ,
odbywającej się w obrębie Starego Miasta.
Reprezentanci zawody rozpoczęli przy

Fontanie Neptuna na Starym Rynku, następnie
podążając za dostępnymi wskazówkami.
Uczniowie rozwiązywali zagadki oraz
wykonywali zadanie związane z powstaniem,
np. opatrywanie ran.
Konkurencja zakończyła się przy jednym z

najbardziej rozpoznawalnym symbolu
powstania wielkopolskiego, Pomniku
Powstańców Wielkopolskich, na
skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i
Wierzbięcice, gdzie uczestnicy zapalili
symboliczny znicz.
Magdalena Brożek

Dnia 06.11 klasy 7 poszły do
kina na lekcję filmową o
adaptacjach filmowych. Później
uczniowie obejrzeli film ,,7
minut po półocy’’ . Klasy 6
również poszły do kina dzień
później , czyli 07.11 . Uczniowie
też mieli lekcję w kinie o
adaptacjach filmowych. Klasy
te obejrzały film ,,Ania z
Zielonego Wzgórza. Adaptacja
spodobała się większości
uczniów, choć zwracali uwagę
na rzucające się w oczy różnice
z książkowym oryginałem.
Julia Konieczna

Lekcje w
kinie

Zbiórka ubrań

Od poniedziałku 5 listopada
przez dwa tygodnie trała w
naszej szkole akcja " Odzież
na zimę" . Jest to zbiórka
organizowana w celu pomocy
bezdomnym Poznania w
przetrwaniu zimy. Pierwsza
tura rzeczy została już rozdana
11 listopada.
Wszczyscy, którzy otrzymali

odzież, byli za nią bardzo
wdzięczni. Dziękuję z całego
serca osobom, które włączyły
się w tą akcję. Honorata Dzida

Z okazji Halloween panie
Katarzyna Raczyńska i Ewelina
Krzysztoń zoorganzowały
konkurs na najlepsze dekoracje i
kostium.
Oto wyniki:
Kostium
I miejsce Nadia Magdzińska 2a
II miejsce Marcel Różewicz 1a
III miejsce Arkadiusz Bardziak
2b
Dekoracja
I miejsce Julia Konieczna 6b
II miejsce Mikołaj Drewniak 2b
III miejsce Weronika Tyczewska
7b, Amelia Kaliszuk 6b, Julia
Czajkowska 7a

Z okazji niedawnych obchodów Święta Duchów
postanowiliśmy zorganizować dla Was ciekawy konkurs.
Jest on podzielony na dwie kategorie:
- ,,Opowieść z dreszczykiem’’
To kategoria dla młodych pisarzy. Polega ona na
napisaniu opowiadania. Teksty nie muszą być związane
bezpośrednio z Halloween, nie muszą być nawet straszne.
Najważniejsze jest to, aby przewijał się tam wątek
związany z potworami lub życiem po śmierci. Na
opowiadania czekamy do końca listopada. Teksty można
oddawać napisane własnoręcznie lub na komputerze i
wydrukowane. Najlepsze z waszych prac będzie można
wypożyczać w szkolnej bibliotece.
-,,Halloween na wesoło’’
Polega na stworzeniu potwornie śmiesznego memu
związanego z Halloween. Można je oddawać w formie
wydrukowanej lub narysowanej . Na te przerażająco
śmieszne prace czekamy do końca listopada.
Wszystkie prace należy oddawać w ręce pani Anny
Sztulpy.
Gorąco zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!
Marcin Klonowki

Uwaga!!! Strrrraszne
konkursy!Halloweenowe dekoracje

1 listopada to w kościele katolickim dzień modlitwy za
wszystkich świętych – tych, których znamy z imienia, i
tych, o których nic nie wiemy. Powszechnie jednak
uroczystość Wszystkich Świętych nazywana jest Świętem
Zmarłych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, aby na
grobach bliskich złożyć kwiaty i zapalić znicze. Mamy
nadzieję, że wy również pamiętaliście o zmarłych bliskich.
Nasi uczniowie pamiętali o bohaterach, o czym więcej w

tekście obok. Julia Osetska, Sandra Szafrańska

Wyróżnienia
Natalia Pechnik 1b, Adam Tonak 2b, Marta
Nowakowska 1b, Lena Wawrzynkiewicz 2b,
Norbert Cempel 2b, Zofia Glanc 1a,
Aleksandra Sarbinowska 1a, Zuzanna Bazyli
2a, Jakub Adamczyk 2b, Maja Druzga 4a,
Michał Klauza 2a, Angelika Khoury 2a,
Ariana Paluch1b.Gratulujemy! ! !

Pamiętajmy!



To i owo

W czwartej klasie wszystko się zmieniło. . .
Wszystko wyglądainaczej niż w poprzednich
klasach. Sale lekcyjne maym w zupełnie
innym segmencie, każdy przedmiot z innym
nauczycielem. Przerwy są na dzwonek.
Wszystko jest z góry ustalone. Na początku
było trudno to wszystko ogarnąć (plan lekcji,
sale, nauczycieli), ale teraz już jest dobrze.
Pierwsze miesiące czwartej lasy już za mną,
jestem bardzo ciekawa nowych wyzwań i
przygód, które są jeszcze przede mną :) Maja
Druzga

Okiem
czwartoklasisty Niedawno rozpoczął się nasz ostatni rok szkolny w murach ,,Trójki’’ . Świadomość, że to już ostatni

rok w tym gronie trochę nas przytłacza.
Wszyscy zastanawiają się, co będzie po podstawówce, ale chyba najbardziej każdy z nas przejmuje się
egzaminami na koniec ósmej klasy. To od tego, jakie uzyskamy wyniki, zależy, co będzie dalej .
To wszystko dzieje się tak szybko, że w tym roku trudniej niż zwykle było pożegnać wakacje i
rozpocząć naukę. Dużym pocieszeniem było to, że mogliśmy się wtedy całą klasą zobaczyć po
wakacjach i porozmawiać.
Już na starcie nauczyciele wiele od nas wymagają, ale jest to zrozumiałe ze względu na zbliżające się
testy. Myślę, że dobrą nowiną dla nas wszystkich była zmiana nauczyciela od fizyki. Teraz wielu z nas
naprawdę rozumie, o czym jest lekcja i jest aktywna podczas tych zajęć. W zrozumieniu
najrozmaitszych zagadnień pomagają nam doświadczenia, których zrobiliśmy już więcej niż przez
cały poprzedni rok nauki.
Ósma klasa, choć może przerazić, na razie nie różni się za wiele od klasy siódmej (nie licząc
oczywiście egzaminów na koniec roku). Na razie idzie nam całkiem nieźle i oby tak dalej ! Marcin
Klonowski

Okiem ósmoklasisty

Szósta klasa to nie lada wyzwanie. Nowi nauczyciele, nowe tematy i zadania domowe. Po
wakacjach mamy siłę stawiać sobie nowe cele i zdobywać jeszcze lepsze oceny. Jesteśmy
jeszcze bardziej zmotywowani, aby otrzymać świadectwo z paskiem. Sandra Szafrańska

Właściwie między czwartą a piątą klasą nie zaszły jakieś wielkie zmiany. Co prawda
trochę się zmieniło. . . na przykład na technice zamiast uczyć się zasad ruchu
drogowego, uczymy się między innymi szyć. Znamy już zasady panujące w klasach i
na holu. Uczymy się trochę trudniejszych rzeczy, niż w klasie czwartej , ale i tak
większość z nas nie ma problemów z nauką. Hania Jędrzejczak

Okiem piątoklasisty

Okiem szóstoklasisty

Każdy kolejny rok w szkole przynosi jakieś
nowości,jednak w moim odczuciu w klasie siódmej jest
ich zdecydowanie więcej niż w ostatnich latach. Do nauki
dochodzą nowe przemioty: chemia, fizyka oraz język
niemiecki. Przyroda rozdzieliła się na biologię i geografię.
Zmiany objęły również wf, który został podzielony na
zajęcia dla dziewcząt i chłopców. W tym roku mamy też
wielu nowych nauczycieli, z którymi musimy się "zgrać".
Przez tak dużą ilość nowych przedmiotów dużo więcej

czasu przebywamy w szkole, ponieważ codziennie
jesteśmy tutaj 7-8 godz. Nowe przedmioty wydają się
jednak ciekawe i mogą one zainteresować uczniów, choć
przyznam, że pod koniec tygodnia jesteśmy już zmęczeni i
z utęsknieniem wyglądamy weekendu. Igor Piotrowski

Okiem siódmoklasisty

P. Aneta Paczyńska - fizyka
- Jak się Pani podoba w naszej szkole?
- Bardzo.
- Czy zawsze chciała Pani być nauczycielem?
- Nie.
- Jaki był Pani ulubiony przedmiot, kiedy chodziła
Pani do szkoły?
-Język polski.
-Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
- Potrawka z ryby.
- A jakie jest Pani hobby?
- Żeglarstwo.
- Jaka jest Pani ulubiona książka?
- Jest ich wiele, ale najbardziej z nich podoba mi
się ,,Pachnidło".
- Jaki jest Pani ulubiony film lub serial?
- ,,Miś".
Igor Piotrowski

p. Elżbieta Racek - technika, informatyka oraz EDB
Dziennikarz: Jak się Pani podoba w naszej szkole?
Pani Racek: Szkoła to nie tylko budynki, ale również młodzież
– zdolni i wartościowi, lecz czasami o tym nie wiedzą.
Dz: Czy zawsze chciała być Pani nauczycielem?
PR: Moim marzeniem jest praca z młodzieżą. Pomagać jej
poznawać świat i kształtować osobowość.
Dz: Jaki był Pani ulubiony przedmiot z czasów szkolnych?
PR: Były to technika i PO.
Dz: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
PR: Spaghetti aglio oilo
Dz: Jakie jest Pani hobby?
PR: Moje hobby to tenis ziemny.
Dz: Jaka jest Pani ulubiona książka?

PR: "Dziewczyna z pociągu".
Dz: Jaki jest Pani ulubiony film/serial?

PR: The good Doctor oraz Sherlock .
Marcin Klonowski

p. Mateusz Dusiński - religia
- Jak się Panu podoba w naszej szkole?
- Bardzo. Szkoła miła i radosna. Jest to moja pierwsza
szkoła i cieszę się z tego, że zostałem przyjęty.
- Czy zawsze chciał Pan zostać nauczycielem?
-Tak. Zawsze chciałem mieć kontakt z młodymi
ludźmi, bo jak powiedział Jan Paweł II: "Przyszłość
należy do młodszych".
- Jaki był Pana ulubiony przedmiot?
- Matematyka
- Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
- Zupa pomidorowa
- Jakie jest Pana hobby?
- Pszczelarstwo
- Jaka jest Pana ulubiona książka?
-Biblia i ,,1 80 000 Kilometrów Przygody”-
- Jaki jest ulubiony Pana film?
- ,,Forest Gump”.
Igor Piotrowski

Ewelina Krzysztoń - j . angielski
- Jak się pani czuje po powrocie do „Trójki”?
- Czuję się bardzo dobrze, tak jak bym w ogóle nie miała przerwy w
pracy.
- Czy nasza szkoła bardzo się zmieniła?
- Zmienili się uczniowie. Wszyscy bardzo wyrośli i wielu z nich nie
poznałam. Natomiast szkoła sama w sobie się nie zmieniła.
- Czy zawsze chciała pani zostać nauczycielem?
- Nigdy nie myślałam, że będę nauczycielem. Chciałam być
podróżniczką, projektantką, ale przewrotny los zdecydował inaczej .
- Jakie jest pani hobby?
- Bardzo lubię podróżować i czytać książki.
- Jaka jest pani ulubiona książka?
- Jest to Forest Gump.
- Jaka jest pani ulubiona potrawa?
- Oczywiście spaghetti.
- Jaki jest pani ulubiony film?
- Władca Pierścieni.
- Czy potrafi pani mówić w innym języku obcym niż angielski?
- Mówić potrafię, ale nie znam ich tak dobrze jak angielskiego. Są to
rosyjski i hiszpański.
Marcin Klonowski

Wywiady z nowymi nauczycielami uczącymi w naszej szkole - część 1.

Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez samochodów.
Korzystamy z nich codziennie: jeżdżąc do pracy, szkoły,
na zakupy lub rodzinne wyjazdy. Codziennie
przejeżdżamy tymi maszynami setki kilometrów. Przez
to, że samochody stały się tak powszechne, nie
wyróżniamy ich już na tle życia codziennego.
Traktujemy je jako coś, co było od zawsze i co ma
służyć tylko jednemu celowi - dowożenia nas w
wybrane miejsce. Bardzo rzadko ktoś w ogóle
zastanawia się nad historią samochodów oraz jak one
powstawały. Właśnie z tego powodu postanowiłem
przedstawić wam kilka ciekawostek o tych
niesamowitych maszynach.
W 1880 w Niemczech został zbudowany pierwszy

samochód napędzany silnikiem Benzynowym.
Dokonała tego spółka Benz-Daimler.
VW Garbus był najdłużej i najliczniej produkowanym

modelem samochodu w historii motoryzacji. Łącznie
wyprodukowano 21 529 464 egzemplarzy tego modelu
w latach 1938 – 2003.
Za najszybszy samochód na świecie uważane jest

Bugatti Veyron SuperSport.
Jednym z najgłośniejszych aut na świecie jest Nissan

Silvia S14, który został mocno zmodyfikowany. Auto
pojawiło się na targach motoryzacyjnych w Top
Marquez w kwietniu 2017 roku.

W historii, przez krótki okres czasu istniały
samochody szybsze od ówczesnych samolotów.
Jednym z ‘ ’najwolniejszych’’ współczesnych aut

jest Renault Twizy, który nie jest w stanie rozpędzić
się do 100km/h.
6 czerwca 1973, z włoskich części, zmontowano
pierwszego Polskiego Fiata 126p. Kosztował on
wówczas 69 tys. złotych, a zarobki przeciętnego
człowieka wynosiły wtedy około 3,5 tys. złotych
miesięcznie.
Najlepiej sprzedającym się autem w Polsce w

2018 roku była Toyota Yaris.
Lotus, to jeden z najmniej kupowanych

samochodów w Polsce. Na jego zakup zdecydowała
się tylko jedna osoba, będąca w dodatku
przedstawicielem tej firmy.
W 2019 roku na rynku mają się pojawić latające

samochody PAL-V.
Ciekawostki brane były ze stron :
www.wikipediawolnaencyklopedia.pl,
www.adrenalinemotorsport.pl, ttps://tylkonauka.pl,
www.moto.pl, www.dailydriver.pl,
motogazeta.mojeauto.pl, www.motofakty.pl
Mam nadzieję, że ciekawostki was zainteresują i

Coś dla fanów czterech kółek, czyli kilka
ciekawostek o samochodach

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zwierząt
redakcja Szkolnych Wieści ogłasza aż dwa ciekawe
konkursy.

Pierwszy z nich to konkurs dla klas 4 – 8. Polega on na
stworzeniu najśmieszniejszego memu ze zwierzętami.
Główną nagrodą za ten konkurs jest film na DVD pt. ,,Jak
zostać kotem’’ . Prace można oddawać w formie
wydrukowanej lub na pendrive albo ewentualnie w
formie rysunku. Ostateczny termin oddania prac do końca
listopada. Swoje projekty należy oddać do pani Anny
Sztulpy.

W drugim konkursie trzeba stworzyć rebus , którego
rozwiązaniem będzie nazwa zwierzęcia. Jest to konkurs
dla uczniów klas 1 -3. Uczestnicy tego konkursu mogą
wygrać film animowany pt. ,,Pingwiny z Madagaskaru’’
(DVD). Ostateczny termin oddania prac do końca
listopada do pani Ani Sztulpy.

Gorąco zachęcamy do udziału w obydwu konkursach i
życzymy powodzenia!
Marcin Klonowski

Uwaga!!!
Konkursy !!!

Książka rodem z biblioteki Hogwartu,
dostępna również dla mugoli

"Quidditch przez wieki" autorstwa J.K. Rowling to
książka rodem z Hogwartu. Kto uważnie przeczytał
serię‘ ’Harry Potter’’ ten wie, że niejednokrotnie
wymieniana jest tam książka o tym właśnie tytule.
Teraz i my sami możemy poznać historię
najsłynniejszej , czarodziejskiej dyscypliny sportowej .
Kennilworthy Whisp, bo tak nazywa się czarodziej ,

który napisał tą książkę, opisuje Quidditch od
powstania aż do formy współczesnej . Możemy
dowiedzieć się, jakie były pierwotne formy gry i jak z
biegiem lat się ona zmieniała. W książce podano
również rozpiski drużyn z całego świata. Poświęcono
również kilka stron na opisanie najlepszych graczy w
historii quidditcha. Wymieniono najważniejsze przepisy
i kilka najgorszych fauli. Oprócz przedstawienia historii
quidditcha, Whisp opisuje jak rozwijały się miotły
sportowe.
Książka ta jest naprawdę bardzo ciekawie zrobiona.

Jest w niej wiele ciekawych ilustracj i, a także krótka
biografia autora, to jest: Kennilworthy’ego Whispa. W
książce zamieszczono przemowę Albusa
Dumbledore’a, w której wyjaśnia, dlaczego czarodzieje
zdecydowali się opublikować te książki dla mugoli. W
książce znajduje się nawet karta biblioteczna, która
dowodzi pochodzenia książki. Widać, że prace nad
treścią i wyglądem książki były bardzo staranne.
Osobiście gorąco polecam te książkę. Uważam że

prawdziwy fan Harrego Pottera nie przejdzie obok tej
książki obojętnie.
Marcin Klonowski

Imagine Dragons "Origins"-
recenzja

9 listopada do sklepów trafiła najnowsza płyta zespołu Imagine
Dragons pt. "Origins". Album zawiera (w edycji Deluxe) 19
piosenek. Płyta, jak stwierdzili autorzy "jest świeższą i lepszą
wersją poprzedniej płyty". Chodzi tu o "Evolve".
Faktycznie piosenki pokazują inny styl, niż ten do którego

przyzwyczaiła nas grupa z Las Vegas. Utwory są skoczne,
żywiołowe i dynamiczne, ale jak zwykle znajdą się też ballady.
Większość utworów jest przyjemna dla ucha, jednak w moim
odczuciu na płycie jest mniej piosenek, które mogłyby zostać
hitami.

Utwory, na które warto zwrócić szczególną uwagę to: "Natural",
"Machine", "Bad Liar", "Bullet in the Gun" i "Love". Przyjemne w
odsłuchu są też piosenki: "Boomerang", "West Coast" i "Stuck".
Fani nie powinni być zawiedzeni.
Igor Piotrowski

1 5 września udałem się do kina na nowy film "Diwizjon
303", który opowiada historię polskich pilotów biorących udział
w Bitwie o Anglię. Film ma swoje plusy i minusy.
Jednym z największych plusów, jest to, że film naprawdę był

całkiem wiarygodny (nie licząc kilku zgrzytów, jak np.
przebycie całego kanału La Manche rozpadającym się
samolotem w parę sekund) i było widać, że reżyser i
charakteryzatorzy przyłożyli się do swojej roboty. Stylizacja
bohaterów była niesamowicie dokładna.

Na koniec filmu pokazywano zdjęcie prawdziwego pilota i
aktora go odgrywającego. Jedyne, co się nie zgadzało, to lekko
zmienione fryzury, ale poza tym nawet rysy twarzy były
podobne.
Jednym ze "smaczków" filmowych było to, że faktycznie

Niemcy mówili po niemiecku, Anglicy po angielsku i tak dalej .
Dodawało to filmowi klimatu, którego niestety zabrakło
podczas scen batalistycznych.
Właśnie to uznaję za najsłabszą stronę "Diwizjonu 303" - brak

klimatu. Nie było czuć powagi i wielkości wydarzenia, jakim
była Bitwa o Anglię. Same bitwy powietrzne wyglądały dosyć
biednie, co pokazywało, że sam budżet nie należał do
największych. Jednak reżyser zdołał całkiem sprytnie to
zakamuflować wklejając filmy, które faktycznie pokazywały
prawdziwą Bitwę o Anglię. Było to ciekawe i szkoda, że tych
scen było raptem kilka.
Następnym z minusów jest wątek miłosny, który po prostu

wydaje się być robionym na siłę i moim zdaniem był
kompletnie niepotrzebny, ponieważ wydawał się dosyć sztuczny
i sklejony naprędce.
Uważam też,że film jest za krótki. Jeżeli w 5 minut skaczemy

pomiędzy bazą lotniczą w Northfolk (w 1940), Wiedniem
(1937), Calais (1 939), Paryżem (1940) i obozem szkoleniowym
pod Warszawą (1937), to widać, że reżyser starał się "upchnąć"
jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, przez co trudno było
wciągnąć się w samą fabułę lub zapoznać się z postaciami.
Podsumowując, film "Dywizjon 303" jest filmem ciekawym,

który skupił się na szczegółach, ale zapomniał o podstawowych
rzeczach. Moim zdaniem film był dobry, ale do obejrzenia na
raz. Igor Piotrowski

Dywizjon 303 na szklanym ekranie

Ekipa Draculi powraca z nowymi przygodami i wieloma
śmiesznymi scenami

Po wielu latach od śmierci swojej ukochanej żony, Dracula zaczyna odczuwać samotność i całkiem traci radość, ze swojego
potwornego życia. Mavis, która myśli że dziwne zachowanie ojca bierze się z przemęczenia postanawia zorganizować dla niego
wprost przerażającą niespodziankę. A są to … WAKACJE!
Książę ciemności nie jest zachwycony tym pomysłem, ale rozumie, że córka robi to z troski o niego, więc wsiada na okręt. Tak!

Dobrze przeczytaliście, niespodzianką Mavis jest rejs statkiem z wieloma potworami. Rejs rozpoczyna się w Trójkącie Bermudzkim.
Jeśli chcecie dowiedzieć się, gdzie podróż się zakończy, musicie obejrzeć film, bo ja wam tego nie zdradzę.
Podczas tej zakręconej podróży na zgraje potworów czeka wiele atrakcji. Myślę, że kilka z nich mogę wam przedstawić. Są to m.in.

opalanie w świetle księżyca, zakręcona siatkówka i szalona impreza z Krakenem. Kto wie? Może Hrabia Drakula odnajdzie tam
swoją miłość…
Hotel Transylwania 3 to jeden z najlepszych filmów animowanych, jakie ostatnio widziałem. Oprócz ciekawej fabuły znajdziemy

w nim również wiele zabawnych scen, które rozbawią każdego. O tak, śmiechu będzie co nie miara, nie pamiętam, kiedy ostatnio
śmiałem się tak bardzo, jak podczas trwania tego seansu. Wcale nie jest prawdą, że jest on tylko dla małych dzieci. Na seans przyszło
również wielu dorosłych, którzy śmiali się jeszcze głośniej niż same dzieci.
Jeśli zastanawiacie się jak wyglądają wakacje potworów i szukacie okazji do śmiechu, ten film jest dla was. Starszym może

wydawać się że jest to bajka dla małych dzieci, w której nie ma nic ciekawego. Wierzcie mi wcale tak nie jest, ale żeby się
przekonać, co do prawdziwości moich słów, musicie sami go obejrzeć.
Tak więc łapcie portfele i biegnijcie do kina na wakacje, jakich na pewno nie zapomnicie. Marcin Klonowski

Młodość Halta i jego trudne początki w służbie Zwiadowcy

"Wczesne lata" to prequel serii Zwiadowcy, zawarty w dwóch tomach.
Opowiada on o tym, jak Halt trafia do Araluenu, a także dokładnie pokazuje
historię wygnania barona Morgaratha i pamiętnej bitwy na wrzosowiskach
Hackham… Turniej w Gorlanie jest pierwszą częścią przygód młodego
Halta…
Halt, następca tronu Clonmelu, zostaje zdradzony przez swojego brata i

jest zmuszony opuścić swój ojczysty kraj . Schronienia szuka w Araluenie,
gdzie poznaje Crowleya – młodego zwiadowcę, który jak się później
okazało pobierał nauki u tego samego mistrza co Halt ,a mianowicie
Pritcharda. Młody zwiadowca zwierza się Haltowi z trudnej sytuacji
królestwa.
Wszyscy Zwiadowcy zostają wyrzucani z korpusu, a zastępują ich inni i

niedoświadczeni, którzy w rzeczywistości są tylko przykrywką dla Czarnego
Lorda, który dąży do zdobycia władzy w Araluenie. W tym właśnie celu
rozpuszcza on plotkę o tym, że książę Duncan napada na wsie i kradnie
majątki wieśniaków. Crowley nie jest w stanie w to uwierzyć, dlatego wraz z
Haltem gromadzi innych renegatów z Korpusu Zwiadowców aby
przeprowadzić własne śledztwo. Kiedy Zwiadowcy znają już prawdę,
pozostaje tylko umiejętnie przekazać ją pozostałym lordom Araluenu, a
turniej w Gorlanie wydaje się idealnym miejscem do wykonania tego
ważnego zadania…
Bitwa na wrzosowiskach
Ścigany przez Zwiadowców Morgarath, jest zmuszony opuścić Araluen,

aby uniknąć kary za zdradę stanu. Wydaje sie, że to koniec historii Czarnego
Lorda, ale niestety to tylko złudzenie… Ukryty za Górami Deszczu i Nocy
gromadzi armię złożoną z owianych legendą bestii, zwanych wargalami.
Młody krół Duncan musi szykować się do wojny, lecz nie ma pojęcia, z
czym przyjdzie się mu zmierzyć, wysyła więc Halta na niewykonalną wręcz
misję infiltracj i planów wroga.
Przed młodym Zwiadowcą nie lada wyzwanie – musi on wspiąć się na

niezbadane dotąd urwiska Gór Deszczu i Nocy, przedostać się do obozu
wroga i nie dać się złapać krwiożerczym wargalom! Na Halcie ciąży wielka
odpowiedzialność, musi on na czas zdobyć potrzebne królowi informację, w
przeciwnym razie losy całego Araluenu zostaną przesądzone… Marcin

Dołącz do nas!

Jeśli lubisz pisać coś więcej niż SMS-y i jesteś

żywo zainteresowany/a tym, co dzieje się w naszej szkole i

nie tylko oraz chciałbyś się podzielić tym, co ciekawego

masz do powiedzenia, odważ się i dołącz do nas!

Poszukujemy dziennikarzy/dziennikarek. Zapewniamy

świetną zabawę. Igor Piotrowski

Wiele pięter przyjemnego czytania
1 3 piętrowy, 26 piętrowy, 39

piętrowy, 52 piętrowy, 65
piętrowy, 78 piętrowy, 91
piętrowy. To seria ksiązek o
domku na drzewie opowiada o
przygodach Andiego i Terrego.
To idealna książka dla każdej
grupy wiekowej . Nie jest to po
prostu książka, to książka
połączona z komiksem - więc
nie musisz bać się nudnych,
prostych linijek tekstu.
Serdecznie zapraszam do
przeczytania. Agata
Kaszyńska

W tym nowym roku szkolnym

Życzę ci samych piątek

Nowe książki i zeszyty

Ten rok będzie znakomity

Nauczycielom życzę powodzenia

Czasu i cierpliwości do kartkówek

sprawdzenia

Zero wagarów, zero sciągania

Zero na lekcji głośnego gadania

Życzę braku zadań domowych w piątki

Jako dobrego weekendu początki

Agata Kaszyńska

Redakcyjne życzenia na
nowy rok szkolny

Warto być harcerzem
Na początku roku naszą szkołę odwiedzili druhowie z 45
drużyny harcerskiej .
Harcerstwo w pierwszej kolejności to nauka. To nie jest
jakaś lekcja, tutaj się uczymy przez zabawę i staramy się
stać bardziej odpowiedzialni. Zajęcia odbywają się od
16:00 do 18:00
Jeśli macie wolne środy ,zapraszamy pod szkołę.
Do zobaczenia i CZUWAJ!
Julia Osetska, Agata Kaszyńska
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