Listopad/
grudzień 2009

Numer 2/2009/10

A N D R Z E J KOW E S Z A L E Ń S T WA

Do szkolnej tradycji należą
dyskoteki andrzejkowe organizowane przez Samorząd
Szkolny. Tegoroczna zabawa
zaplanowana została na 24
listopada, jak zwykle w Klubie Chorych.
Stawili się licznie wszyscy
chętni do tańca, hulanek i
swawoli. Rolę wodzireja
przejęła pani Bożena Perdon,
która ze swadą przeprowadziła wszystkie konkursy i
jeszcze z ochotą zatańczyła
niejeden skoczny taniec. Ale i

Ważne tematy:
•

Andrzejki w
szkole

•

Kącik czytelniczy

•

Z harcerskiego
kociołka

uczniom nie brakowało energii. Pląsali, skakali, tańczyli
jak kto potrafił. W trakcie zabawy przeprowadzano konkursy i wróżby m.in. wróżenie z butów, taniec na gazecie. Samorząd Szkolny ufundował napoje, a uczestnicy
zabawy przynieśli ciasta i ciasteczka, jedzenia więc nie
brakowało. Niemało osób
przystąpiło do wspaniałych
zabaw i wróżb. Taniec na gazecie wygrał Łukasz Laskowski i Patrycja Szerszeniów,

natomiast wróżenie z butów
wygrał Maciej Duda i Natalia
Kaspryszyn. Te pary jako
pierwsze wstąpiły na parkiet.
Przy tanecznej muzyce bawiliśmy się świetnie. Puszczano
znane utwory, które wszystkim
przypadły do gustu. Wiele
osób przyniosło własne nagrania. Dyskoteka udała się wspaniale, wszyscy dobrze się bawili i wrócili do domu z niezapomnianymi wrażeniami.
K. Masiewicz, M. Mikolajczak
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Kącik czytelniczy
W tym miejscu będziemy
reklamować różne ciekawe książki, by zachęcić Was do ich przeczytania. Ostatnio szkolna biblioteka powiększyła swoje zasoby o
wiele nowych i ciekawych pozycji.
Zapraszamy do ich wypożyczania! Pierwsi czytelnicy są zobowiązani napisać krótką recenzję
wypożyczonej książki, którą następnie zamieścimy na stronach
gazetki szkolnej. Prosimy, byście
napisali, o czym mówi przeczytana przez Was książka, co Wam się
w niej podobało lub nie, czy warto
ją polecić innym i dlaczego.
Na początek proponujemy wypo-

wiedź uczennicy klasy
V, którą zafascynowała
znana wielu uczniom
starszych klas lektura.
W tym miesiącu gorąco zachęcam
do przeczytania lektury szkolnej ,,Chłopcy z
Placu Broni”. Książka
opowiada o chłopcach, którzy
uwielbiają swój plac i za
wszelką cenę by go nie oddali.
Ale są też chłopcy, którzy chcą
przejąć ten plac do gry w palanta, dlatego rozpoczynają
wojnę o plac! Głównym bohaterem książki jest Nemeczek -

mały, jasnowłosy chłopiec, który na zawsze
pozostaje wierny swoim kolegom i ukochanemu miejscu wspólnych zabaw.
Jest to wspaniała
książka o sile przyjaźni
i niezwykłym poczuciu honoru głównego bohatera książki.
Jeśli jeszcze jej nie czytaliście tej powieści, to zachęcam was do jej przeczytania!
Klaudia Masiewicz

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaproszono uczniów klas
młodszych na WIECZÓR BASNI. Dnia 25 listopada b.r. zebrało się w
szkolnej świetlicy niezwykłe towarzystwo: wróżki, królowie, czarownice,
kot w butach, księżniczki, piraci i całe mnóstwo innych fantastycznych postaci z bajek i baśni. Czas upłynął przyjemnie na czytaniu baśni, odgadywaniu ich tytułów i rozpoznawaniu baśniowych postaci. Dla urozmaicenia dzieci pod kierunkiem żwawej Baby Jagi czarowały i tańczyły, a na
koniec każdy otrzymał (po przekłuciu balonika) andrzejkową wróżbę. Po
dwóch godzinach magii wszyscy zmęczeni i zadowoleni udali się do domów.

Andrzejkowy wieczór baśni
W dniu 25 listopada 2009r. w naszej szkole odbyła się zabawa. Udział w zabawie brały dzieci z
klas od pierwszej do czwartej. Zabawę prowadziły nauczycielki : Izabela Laskowska, Miłosława
Drożdżyńska i Marzena Domańska. Dzieci brały udział w tańcach i w konkursie „odgadywanie
baśni”. Wszyscy byli przebrani w baśniowe stroje. Na początek wysłuchaliśmy baśni „Lis i kot” ,
a na zakończenie każdy z nas losował wróżbę na nadchodzący rok. Obejrzyjcie rysunki najmłodszych dzieci, żeby zobaczyć, jak byliśmy przebrani.
Łukasz Laskowski
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Na harcerskim szlaku
W piątek 27 listopada o godzinie 17:00

wojny

światowej

pacjentów

szpitala

w

harcerze zebrali się przed szkołą w Obrzycach.

Obrzycach. Następnie pomnik poświęcony

Tego dnia zaplanowany był rajd pod hasłem

Powstańcom Wielkopolskim, pomnik Tysiąc-

„Historia wyryta w kamieniu”.
Dużą atrakcją był nocleg w szkole. Razem z druhem Andrzejem i druhną Gosią
oglądaliśmy film Czarne Stopy, wróżyliśmy z

lecia Państwa Polskiego, pomnik Weteranów
II wojny światowej oraz pomnik Ofiar Stalinowskiego Terroru na cmentarzu w Między-

kart i z dat – przecież to czas katarzynkowo-

rzeczu. Pod każdym z pomników zapalili-

andrzejkowy! Później mieliśmy spotkanie z

śmy znicze. W dalszej części dnia poszliśmy

panią pielęgniarką i ćwiczyliśmy resuscytację

na strzelnicę, gdzie strzelaliśmy z

człowieka na małej i dużej Ani.
Ćwiczyliśmy także rozmowy z
dyspozytorką pogotowia ratun-

wiatrówki i pistoletu. Następnie
przy

zamku

zjedliśmy

ciepły

w której rolę weszła

obiad i pomaszerowaliśmy na

dla potrzeb ćwiczeniowych pani

cmentarz w Międzyrzeczu. Prze-

pielęgniarka. Przypominaliśmy

szliśmy Aleją Zasłużonych, zapa-

kowego,

sobie pozycję boczną ustaloną.
Rano 28 listopada o godzinie 6:00 była pobudka, którą
przeprowadził druh Andrzej.
Potem mieliśmy 15 minut na

liliśmy tam

znicze na grobie

Wirgiliusza Szuby, patrona naszej
drużyny.
Całej drużynie bardzo się podobała ta

ubranie się i zejście na stołówkę, gdzie zjedli-

wyprawa i oczywiście nocowanie w szkole,

śmy syty posiłek. Po śniadaniu było 25 minut

wspólne spędzanie czasu i poznawanie na-

na porządki.

szego miasta i jego historii. Będziemy to

O 9:35 wyszliśmy ze szkoły na rajd, który pro-

wspominać z nostalgią.

wadził szlakiem pomników. W czasie rajdu

Kornel Czyż

zwiedziliśmy cztery pomniki. Pierwszym z
nich był pomnik pomordowanych w czasie II

Przed grobem dh Wirgiliusza Szuby
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KRONIKA
•

SZKOLNYCH WYDARZEŃ

Dnia 26 października b.r. odbył się Jesien-

sa” Jana Brzechwy. Wśród typowanych

ny Konkurs Głośnego Czytania. Cieszy się

książek znalazły się ponadto:

on dużym zainteresowaniem uczniów i ma

,,Harry

,,Zmierzch”

wielbicieli. Tym razem uczniowie musieli

z Bullerbyn” A.Lindgren, ,,Ania z Zielonego

przygotować do pięknego głośnego czyta-

Wzgórza” L.M.Montgomery.

którzy wybrali baśnie, inni znane wszyst-

Dziękujemy uczestnikom plebiscytu za oddanie głosu, a wszystkim

kim dzieciom książki, ale pojawiły się też
teksty nowe, szczególnie ciekawe dla słuchaczy.
Uznanie jury zyskali w szczególności nagrodze-

SERDECZNIE POLECAMY wszystkie wyróżnione książki DO PRZECZYTANIA!
•

Kacper Fiałka z klasy II, Oliwia Piętoń z klasy
III, Mateusz Pisera z klasy IV, Alexandra Harnacke z klasy V, Klaudia Masiewicz z klasy V, Marika Szlachtycz z klasy V, Maja Matla z klasy VI.
Słuchacze także przyznali nagrody książkowe
następującym uczniom: Klaudia Sima z klasy II,
Klaudia Masiewicz z klasy V.
GRATULUJEMY WSZYTKIM UCZESTNIKOM

Pani pielęgniarka uczyła nas dokładnego mycia rąk, przypominała o zachowaniu higieny
osobistej.
Zakupiono i zawieszono w toaletach dozowniki z płynem dezynfekującym.
Zachęcamy w tym miejscu do przeczytania
informacji o grypie na gazetce ściennej.
•

konkurs na najciekawszą dynię. Zrobiono

W październiku obchodziliśmy Miesiąc

wiele ciekawych prac, ale najładniejszą

Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji ogłoszo-

dynię zrobili Bartek Duda i Daniel Byk z

no między innymi dwa konkursy plastycz-

klasy VI.

ne.
•

Z okazji Dnia Papieskiego klasa VI przygotowała piękną prezentację poświęconą

ter książkowy” wyróżniono rysunki następują-

Janowi Pawłowi II. Uczniowie w skupie-

cych osób: Róża Masiewicz z klasy III, Weronika

niu i powadze wysłuchali wzruszających

Bielińska z klasy III, Maciej Duda z klasy IV,

tekstów, obejrzeli liczne zdjęcia i wspól-

Alexandra Harnacke z klasy V, Karolina Elman z

nie zaśpiewali ukochaną pieśń papieża.

klasy VI.
W grupie prac na temat ,, Biblioteka moich ma-

Samorząd Szkolny ogłosił w ostatnim tygodniu października z okazji Halloween

KONKURSU!

W konkursie pod tytułem ,, Mój ulubiony boha-

W klasach odbyły się pogadanki na temat
grypy AH1N1.

ni książkami uczniowie:

•

Z okazji obchodów Święta Niepodległości uczniowie wzięli udział w uroczy-

rzeń” wyróżniono rysunek Klaudii Masiewicz z

stym apelu. W podniosłej atmosferze wy-

klasy V.
•

J.K.Rowling,

S.Meyer, ,,Kubuś Puchatek” A.A.Milne, ,,Dzieci

nia tekst ze swojej ulubionej książki. Nie-

•

Potter”

w naszej szkole liczne grono autentycznych

słuchaliśmy informacji i wierszy związa-

W plebiscycie ,,Ulubiona książka uczniów

nych z obchodzonym świętem, z naszą

SP4” pierwsze miejsce przyznano powieści

Ojczyzną i jej historią.

„Ten obcy” I.Jurgielewiczowej, a na miejscu
drugim znalazła się ,,Akademia pana Klek-

•

W listopadzie w naszej szkole odbył się
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konkurs

języka polskiego ,,Słowo daję”.

sza”. Jak co roku liczymy na Wasze

Jego celem jest upowszechnianie kultury

wsparcie.

słowa i podnoszenie świadomości języko-

wzięcia udziału w tej akcji charytatywnej!

wej.

•

Zachęcamy

wszystkich

do

Od listopada trwa szkolny konkurs orto-

Najpierw uczestnicy pisali test językowy, a w

graficzny w grupie uczniów klas I-III oraz

kolejnym terminie przystąpili do etapu ustnego i

IV-VI. Wielki finał będzie miał miejsce w

mieli opowiedzieć historię na wylosowany przez

maju, a tymczasem zachęcamy do współ-

siebie temat.

pracy…najlepiej ze słownikiem ortogra-

Na przygotowanie prezentacji było pół godziny. Można było robić notatki, jednak nie można

ficznym. Powodzenia!
•

Jeszcze w kwestii konkursów: duży suk-

było z nich korzystać podczas występu. Każda

ces osiągnęła szkolna drużyna w składzie:

prezentacja trwała około trzech minut. Wszyscy

Klaudia Masiewicz, Maciej Duda, Bartlo-

bardzo przeżywali swój występ. Jednak nie trze-

miej Duda w konkursie „W Europie jeź-

ba było się obawiać… Jury bardzo spodobały się

dzimy bezpiecznie”. W etapie rejono-

wypowiedzi! Pochwalono bogaty język młodych

wym, który miał miejsce 5 grudnia b.r.

oratorów, pomysłowość, umiejętność kompono-

w .nasz zespół zajął II miejsce i będzie po

wania wypowiedzi ustnej, sposób mówienia i

raz kolejny reprezentował naszą szkołę w

inne walory. Gratulujemy wszystkim uczestni-

konkursie wojewódzkim. Gratulujemy!

kom udziału i chęci zaprezentowania się w tym

•

konkursie!

kowa. Jak było? O tym w osobnym repor-

Wiadomość z ostatniej chwili! Spośród osób
zgłoszonych do rejonowego etapu konkursu ko-

24 listopada odbyła się zabawa andrzejtażu.

•

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzie-

misja w Gorzowie zakwalifikowała następują-

ciom” zaproszono uczniów klas młod-

cych uczniów: Maja Matla, Katarzyna Strusińska,

szych na WIECZÓR BASNI. Dnia 25 li-

Bartłomiej Duda, Klaudia Masiewicz, Alexandra

stopada b.r. zebrało się w szkolnej świetli-

Harnacke, Magdalena Mikołajczak.

cy niezwykłe towarzystwo: wróżki, królo-

•

W listopadzie odbyły się zawody szkolne

wie, czarownice, kot w butach, księżnicz-

w ramach konkursów przedmiotowych. W

ki, piraci i całe mnóstwo innych fanta-

Konkursie Humanistycznym do etapu re-

stycznych postaci z bajek i baśni. Czas

jonowego dostali się uczniowie: Klaudia

upłynął przyjemnie na czytaniu baśni,

Masiewicz, Katarzyna Strusińska, Maja Ma-

odgadywaniu ich tytułów i rozpoznawa-

tla, Bartlomiej Duda. W Konkursie Mate-

niu baśniowych postaci. Dla urozmaice-

matyczno-Przyrodniczym najlepiej spisali

nia dzieci pod kierunkiem żwawej Baby

się i przeszli do etapu rejonowego: Bartlo-

Jagi

miej Duda, Jakub Handszuh, Bartłomiej

każdy otrzymał (po przekłuciu balonika)

Ogonowski, Maja Matla, Barbara Terejko.

andrzejkową wróżbę.

Gratulacje i trzymamy za Was kciuki! Powodzenia!
•

Samorząd Szkolny ogłosił akcję ,,Góra gro-

czarowały i tańczyły, a na koniec

Po dwóch godzinach magii wszyscy zmęczeni
i zadowoleni udali się do domów.

