NR 5 (październik – listopad)

Turniej Bocci w Dopiewie
25 październik był niezwykle
emocjonujący. Nasze wspaniałe
drużyny stawiły się wcześnie
w Szkole Podstawowej w Dopiewie,
by uczestniczyć w Turnieju Bocci
organizowanym przez Warsztaty
Terapii Zajęciowej „Promyk”.
Było uroczyste otwarcie, fanfary,
orkiestra
grała, a nasi dwaj
zawodnicy, czyli
Nikodem i Natalia
Rytzmann nieśli nawet
znicz olimpijski ☺
Wszyscy bardzo się
starali, ich

zaangażowanie, celność
i determinacja, by grać jak
najlepiej sprawiło, że
otrzymaliśmy drugie miejsce!
Gratulujemy!
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc grudzień w roku szkolnym 2014/2015

Grudzień rozpoczniemy mikołajkami(5 grudnia),
które poprzedziliśmy niespodzianką (3 grudnia).
5 grudnia odbędzie się
w Konarzewie Powiatowy
Przegląd Piosenki Osób
Niepełnosprawnych „Złoty
Słowik”.
A 19 grudnia zapraszamy wszystkich wraz z
rodzinami na Szkolne Jasełka.
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Nota redakcyjna
Parafrazując piosenkę
Zespołu Bajm: „Siedzę,
siedzę i myślę”.
Patrzę za okno, a tam …
liście opadają!
Jesień to pora roku
dość niemiła.
Bo i ciemno, i zimno,
i ogólnie jakoś tak…
A my nie dajmy się
zwariować ☺
Pamiętajcie o konkursie
Ministra Kuby
i ministra Marysi:
„Podróż moich marzeń”.
Pomyślcie, wymyślcie
i zaklejcie, pomalujcie
lub narysujcie coś
żeby każdy miał pewność,
że macie piękne marzenia.
W „Oczku” mnóstwo imprez
i uroczystości, w
których uczestniczyliśmy,
w tym i poprzednim
miesiącu.
Ciekawe czy jeszcze
wszystkie pamiętacie?
Zapowiedź, co wydarzy
się w następnym.
Porozmyślajcie o tym,
że niedługo Święta.
Trzeba zrobić kartki
świąteczne, wymyślić
i zrobić bądź kupić
prezenty. Czy wiecie już
kto i co od Was otrzyma?
Nie? To do roboty ;)
Redakcja
1

Posiedzenie
Sejmiku

Dzień Nauczyciela i pasowanie
14 października jak co roku, odbylo się w naszej szkole
Pasowanie na Ucznia. Tym
razem
jednak,
było
to
pasowanie wyjątkowe, ponieważ
pasowani na ucznia(?!), byli
nowi nowi nauczyciele.
Każdy z nich musiał wykonać
zadanie wymyślone specjalnie
dla nich.
Wszyscy zdali swój egzamin
śpiewająco – pan Andrzej nawet
dosłownie ;)

13 listopada odbyło się posiedzenie
Sejmiku Uczniowskiego związane
z obchodami Święta Niepodległosci
11 listopada. Było bardzo podniosle
i uroczyscie- rozpoczelismy hymnem
narodowym. Dzieci czytały, deklamowały,
bardzo się starały, by uroczystosć była
odpowiednio poważna.
Zaspiewalismy piesni patriotyczne
m. in.”Przybyli ułani ☺”

Święto Pieczonego Ziemniaka
30 października świętowaliśmy
dzień Pyry. Jak wszyscy wiemy,
to warzywo jest przetwarzane
na wiele sposobów. I tym razem
organizatorki
postanowiły
pokazać, że jedzenie kartofli to
pyszna sprawa. Knedle, placki
ziemniaczane, czy zwykłe pyrki –
wszystko pachniało pięknie, ale
najpierw należało wykonać kilka
zadań.
Podzieleni na grupy: malowaliśmy,
tworzyliśmy panią Jesień, pyrkowe
stworki, odpowiadaliśmy na pytania
I wiele, wiele innych ☺

Dzień Treningowy
15 listopada na osiedlu
Kopernika, w Gimnazjum nr 54,
spotykają się niepełnosprawni
z Poznania i okolic, by brać
udział w Dniu Treningowym
Aktywności Motorycznej
Olimpiad Specjalnych. Wiele
konkurencji, podzielonych jest
pomiędzy zawodników. Nasi
przedstawiciele walczyli dzielnie
i pokonywali kolejne
konkurencje. Otrzymali
wspaniałe złote medale!
Gratulujemy!

Żagle dla wszystkich
20 listopada odwiedzili nas żeglarze z Wielkopolskiego
Okręgowego Związku Żeglarstwa. Było 6 żeglarzy i pani Jagna
z APJA, która kamerowała. Żeglarze pokazywali nam zdjęcia i
filmy ze swoich wypraw, śpiewali z nami szanty rozdawali
cukierki,
był
też
konkurs
wiedzy
o
żeglarstwie
i zagraliśmy w boccię. Uczyliśmy się wiązać węzły żeglarskie.
Ten dzień uważam za bardzo udany:D
Paweł Marczak
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