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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Szkoły dużo zdrowia
i pomyślności oraz serdecznie dziękujemy za ogromne
pokłady cierpliwości i serdeczności dla naszych pomysłów
i wszelkich wybryków wdzięczni uczniowie
Ważne tematy:
•

Dzień Edukacji
Narodowej

•

Sprzątanie świata

•

Nauczyciele o
książkach
Pieczony Ziemniak
Harcerze

•
•

Ósma rano, słońce świeci,

W bibliotece poczytamy,

Na religii ksiądz nas uczy,

Pani Mirka goni dzieci,

wiedzę z książek tam zgłębiamy.

jak kształtować dobro w duszy.

żeby czyste buty miały

I na polskim posiedzimy,

Całą Biblię dobrze znamy,

i po szkole nie biegały.

z Panią Marzenką się pobawimy.

bo po kartce przerabiamy.

Wszystkie dzieci grzecznie siedzą,

Na wuefie w coś pogramy

A na przerwie pobiegniemy,

Pani Gosia tryska wiedzą

i na sali pobiegamy.

na stołówce smacznie zjemy.

i historii uczy nas,

Panią Magdę poprosimy

Jest herbata, są kanapki

z nią nam miło płynie czas.

i fajnego coś zrobimy.

Pani Gabi – pomoc matki!

Daniel Byk, Bartłomiej Duda

C O RO C Z N E S P R Z Ą TA N I E
Jak co roku w naszej szkole odbyło się święto sprzątania
świata. 18 września spod naszej
szkoły wyruszyła brygada uczniów
wyposażonych w wielkie czarne
worki.
Każda klasa miała za zadanie posprzątać wybrany teren
Obrzyc. Nasza klasa miała na celu
baseny nad rzeką Obrą i lasek dookoła. To co ujrzeliśmy, przeszło
nasze oczekiwania. Nie wierzę, że
ludzie są bez serca i wyrzucają takie rzeczy na łono natury. Niestety
to prawda, m.in.
Ujrzeliśmy starą, zgniłą
wykładzinę, kilkanaście opon od

roweru, witryny od okien z wybitymi szybami i wiele innych przerażających eksponatów. Wszyscy
uczniowie nie zważali na to czy jest
to wyrzucona chusteczka higieniczna, czy stara miara budowlana tylko
wszystko zbierali do worków.
Mam nadzieję, że za rok nie
będzie tyle rzeczy wyrzuconych
bezmyślnie. Liczę, że wrócimy do
szkoły z mniej zapełnionymi workami.
Katarzyna Strusińska
Klasa piąta sprząta boisko
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
I z tej okazji odbywa się lub odbędzie w naszej szkolnej bibliotece kilka ciekawych imprez. Ogłoszony został Jesienny Konkurs
Głośnego Czytania, którego finał
będzie miał miejsce 26 października, a motywem przewodnim
jest hasło „Moja ulubiona książka”.
Ponadto
miłośnikom pędzla
zaproponowano dwa konkursy
plastyczne. Uczniowie klas I-III
mogą wykonać pracę pt. „Mój
ulubiony bohater książkowy”, a
ULUBIONE

Pani Małgorzata Dziedzic poleca
książkę Marii Konopnickiej „O
Janku Wędrowniczku”, o której
tak napisała:
„Na tej książce uczyłam się pięknego
czytania. Bajka napisana jest wierszem, z wyrazistym rytmem, a co
najważniejsze – pięknym językiem.
Duże wrażenie robiły na mnie niezwykłe ilustracje zamieszczone w
książce. Moim zdaniem warto ten
utwór polecić uczniom, by poznali
wartości cenione przez dzieci 100 lat
temu. Jest to też wzór pięknego i bogatego języka ojczystego.”

uczniowie klas IV-VI mają temat
„Biblioteka moich marzeń”. Prace plastyczne w dowolnej technice należy przynosić do biblioteki
do 20 października. Spośród
wszystkich prac wybrane zostaną
najciekawsze, najbardziej pomysłowe i oryginalne, a będzie je
można obejrzeć na wystawce pokonkursowej.
Od kilku dni uczniowie biorą
też udział w plebiscycie na ulubioną książkę uczniów naszej
szkoły. Ciekawe, jaki tytuł wyKSIĄŻKI

NASZYCH

biorą nasi czytelnicy? Ranking
najpoczytniejszych książek znajdzie się na tablicy w bibliotece
oraz w gazetce szkolnej.
Poprosiliśmy również naszych
nauczycieli, aby zechcieli napisać, jakie książki kochali w dzieciństwie. Dziś prezentujemy kilka wypowiedzi, które już do nas
spłynęły.

NAUCZYCIELI

Ulubioną książką pani Anety Bernaś jest utwór Astrid Lindgren
„Dzieci z Bullerbyn”. „Książka pokazuje idealną przyjaźń między
dziećmi, opowiada o ciekawych i humorystycznych wydarzeniach z życia
małych bohaterów. Warto ją polecić,
ponieważ jest bardzo wychowawcza i
ciekawie się ją czyta.”

Maria Kruger

Astrid Lindgren

Maria Konopnicka

naprawdę liczy się w życiu, na
czym opiera się prawdziwa miłość.”

Pani Marzena Domańska poleca
lekturę baśni z tomu pt. „Dar rzeki Fly”. „To piękna baśń z tomu
opracowanego przez Marię Krüger,
która przeniesie was w inny, kolorowy i dziwny świat oraz nauczy wielu
mądrości. Poznając historię pięknej
Dandai i jej synka, zrozumiecie, co

Ulubiona książka z dzieciństwa
pani Izabeli Laskowskiej to
również „Dzieci z Bullerbyn”.
„Opisuje ona beztroskie dzieciństwo
spędzone na wsi, a ja zawsze marzyłam o domu na wsi. Ta książka przekazuje ważne wartości, jest przy
tym ciekawa i zachęca do kultywowania tradycji, uczy przyjaźni i
poszanowania rodziny.”

Str. 3

Harcerska lekcja historii
Od roku jestem harcerzem 6 drużyny
harcerskiej „Wagabunda” która powstała przy
SP- 4 w Międzyrzeczu. Zachęcili mnie do tego
rodzice, którzy przed laty należeli do ZHP i
wspominają z nostalgią czasy harcerskich obozów, zabaw i wędrówek. Pomyślałem, że i dla
mnie może to być dobra zabawa i niezła szkoła życia. Okazało się, że harcerstwo stało się
dla mnie także niezłą lekcją historii.

Korzystając z tego, że jesteśmy w stolicy, na krótko odwiedziliśmy galerię „Złote
Tarasy”, poszliśmy na smaczny obiad (była
to pizza!), a na koniec udaliśmy się na peron,
gdzie po półtoragodzinnym oczekiwaniu zajechał pociąg, który zawiózł nas do domu.
Kornel Czyż

W czasie wakacji 1 sierpnia kilku harcerzy z naszej drużyny wraz z druhem Andrzejem Dziedzicem i druhną Małgorzatą Dziedzic wybrało się na obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przemierzyliśmy stolicę szlakiem różnych miejsc związanych z harcerstwem, zwiedziliśmy także
Muzeum Powstania Warszawskiego. Dużo się
dowiedziałem o powstaniu i harcerzach z tamtych lat, ale warto nadmienić, że przy tym miło spędzałem czas i świetnie się bawiłem.
Z kolei w dniach 25-27 września nasza
drużyna ponownie udała się do stolicy, aby
uczestniczyć w obchodach 70. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji. Z dużym zapałem
wzięliśmy wraz z harcerzami z całej Polski
udział w ciekawej (i wyczerpującej) grze ulicznej pod hasłem „Razem – Jutro –Pojutrze”.
Dzięki tej pouczającej zabawie dużo się dowiedziałem o tradycjach i historii harcerstwa w
Polsce.

Spotkanie z dh Andrzejem Rumiankiem

Bardzo zaciekawiły mnie wojenne losy
harcerzy z Szarych Szeregów, którzy musieli
uciekać się do podstępnych działań przeciwko
hitlerowcom, ukrywać się w przebraniu, walczyć w czasie powstania i przedostawać się
kanałami, które Niemcy próbowali wysadzić.
Widziałem też dom, w którym 27 września
1939 roku została podjęta decyzja o przejściu
ZHP do konspiracji.
W czasie tej wycieczki mogłem również
uczestniczyć w defiladzie na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Potem przeszliśmy na Plac Krasińskich, gdzie odbył się apel i
rozdano nagrody uczestnikom sobotniej gry
„Razem – Jutro - Pojutrze”.

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza
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Okiem szkolnego reportera
Dzień 25 września był

przyjechał autobus, który

wiele krótszą drogę niż inni

inny niż zwykłe szkolne

zawiózł młodsze dzieci

uczniowie,

dni, bo na ten dzień zapla-

do Policka i dzięki temu

zmęczenie, a że droga była

nowano coroczne Święto

część trasy przebyliśmy,

dosyć długa - także głód.

Pieczonego

siedząc

w

Na szczęście na miejscu by-

Ziemniaka.

wygodnie

poczuliśmy

Właśnie z tej okazji - za-

przytulnym

pojeździe.

ła ciepła grochówka. Potem

miast chłonąć wiedzę w

Jednak nie trwało to dłu-

już bawiliśmy się, rozma-

szkole - czekała nas wy-

go i dalszą drogę musie-

wialiśmy i śmialiśmy się.

cieczka do leśniczówki w

liśmy przejść na pieszo.

Miło spędziliśmy ze sobą

Rańsku.

Gdy

wędrowaliśmy

czas. Wkrótce

mogliśmy

zjeść pieczone ziemniaki.

Na początku ustawili-

przez las, chłopcy zaczęli

śmy się na placu apelo-

bić się gałęziami drzew.

wym. Była 8.00 rano. Star-

Nie słuchali, jak pani

dzona grochówką, że na-

sze klasy od razu udały

zwracała im uwagę i tłu-

wet ich nie spróbowałam.

się na trasę wędrówki, a

maczyła, że nie można

młodsze dzieci pozostały

tak

Poza

ustawiły się, aby wrócić au-

w szkole, gdzie przygoto-

tym było wszystko w po-

tobusem do domu. Ja nie

wano dla nich różne kon-

rządku.

Maszerując

jechałam, bo miał mnie

kursy i zabawy.

ścieżkami,

podziwiali-

odebrać tata. Jeszcze chwilę

śmy otaczającą nas przy-

porozmawiałam z koleżan-

rodę, niektórzy znaleźli

kami i za jakiś czas pojecha-

nawet

łam do domu.

Następnie razem z moją
przyjaciółką Olą poszłyśmy pomagać klasie II w
malowaniu plakatu na temat jesieni. Przyznam, że
włożyłyśmy w to dużo
pracy i plakat wyszedł
nam bardzo ciekawie. Potem zapisywałyśmy wyniki w konkurencjach sportowych pomiędzy klasami
I-III.
Po

postępować.

kilka

grzybów.

Opowiadaliśmy

sobie

różne historyjki, dzięki
czemu czas płynął szybciej. Robiliśmy czasami
przerwy, żeby po chwili
odpoczynku znów maszerować. Po długiej wędrówce pani poinformowała nas, że wreszcie
zbliżamy się do Rańska!

krótkiej

przerwie

Mimo że przeszliśmy o

Jednak ja byłam tak naje-

Na koniec święta dzieci

Przez całą wycieczkę panie czuwały nad bezpieczeństwem dzieci i dbały,
aby nic im się nie stało.
Uważam, że ten dzień był
bardzo udany. Pogoda w
stu procentach dopisała, a
podczas wycieczki panowała miła atmosfera.
Klaudia Masiewicz
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KRONIKA
•

SZKOLNYCH WYDARZEŃ

Wrzesień przyniósł jak zwykle rozpoczęcie roku

Szkolnych - z tej okazji sporo ciekawych propo-

szkolnego. Jedni z głową pełną wakacyjnych przy-

zycji dla uczniów i nauczycieli. Zapraszamy do

gód, drudzy gotowi do zdobywania piątek i szó-

udziału i zabawy!

stek – wszyscy stawili się dnia 1 września na pla-

•

cu apelowym, by podjąć nowe wyzwania. Wszystkim – uczniom i nauczycielom – życzymy powo-

nie, wykazali się talentami i wiedzą, co publicz-

dzenia w nowym roku szkolnym!

•

•

nauczycielami. Witamy wśród nas, Koleżanki i

nas do działania i myślenia o ekologii. To smutne,

Koledzy !

•

Również w naszej szkole ruszyła akcja „Cała

akcję.

Polska czyta dzieciom”. Uczestnikami pierwsze-

Rajd pieszy z okazji Święta Pieczonego Ziemnia-

go spotkania byli pierwszoklasiści, którzy zosta-

ka udał się nad wyraz! To już taka nasza szkolna

li uroczyście zapisani do szkolnej biblioteki, a

tradycja, że świetnie się bawimy!

pani I.Laskowska przygotowała dla nich ciekawe spotkanie z baśniami.

Obejrzeliśmy spektakl terapeutyczny
„Metamorfoza” – mimo że było to skromne wido-

•

nie zaprezentowali przed swoimi rodzicami i

Akcja „Sprzątanie świata” jak zwykle pobudziła
ale śmieci w okolicy starczyłoby na niejedną taką

•

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły – złożyli uroczyste przyrzecze-

•

Odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.

wisko, to niezwykle mądre i pouczające. Niektó-

Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, za-

rym szkolnym urwisom mogło się zrobić trochę

prezentowali się przed kolegami i poddali się

nieswojo, gdy widzieli jak podobny im ananas

surowej ocenie wyborców. A ci najwięcej głosów

zmienił swoje zachowanie, przestał znęcać się nad

oddali na: Karola Domaszewicza z klasy V, Pa-

słabszymi i młodszymi i znalazł sobie ciekawe

trycję Szerszeniów z klasy IV oraz Klaudię Ma-

hobby.

siewicz z klasy V. Gratulujemy i czekamy na

Harcerze znowu gdzieś pojechali! Napisał o tym
więcej Kornel Czyż, więc zachęcamy do przeczy-

spełnienie wszystkich obietnic przedwyborczych.

tania jego relacji.

•

Oj, będzie się działo w tym roku w naszej szkole!
Nauczyciele proponują Wam udział w różnych
zajęciach dodatkowych (informacje na tablicy
ogłoszeń). Każdy może znaleźć coś ciekawego i
pożytecznego dla siebie.

•

Nasza szkoła włączyła się do programu „Szkoła
przyjazna uczniom z dysleksją”.

•

Od tego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły
mają obowiązkowe zajęcia z tańca. To dość niespotykane i – jak się okazało już po miesiącu –
niezwykle ciekawe i rozwijające zajęcia. Uczniowie klas młodszych zdążyli już nawet dać prawdziwy pokaz i zachwycić swoim ruchem tanecznym rodziców i nauczycieli przybyłych na ślubowanie pierwszaków.

•

W październiku obchodzimy Miesiąc Bibliotek

Nowy Samorząd Szkolny

