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NR 6 (wrzesień)                              

                         

 
 

Rozpoczęliśmy Nowy Rok 

Szkolny!!! 

 
3 września uroczyście, oficjalnie,  
z należytą powagą rozpoczęliśmy 
Nowy Rok Szkolny 2012-2013.  

Pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych, 
przedstawiła nowych uczniów i…  tu niespodzianka - nową 
panią nauczycielkę Annę Małyszko, która uczy klasy 
pierwsze.  
Po odśpiewaniu piosenek, uczniowie rozeszli się wraz ze 
swoimi opiekunami do klas, by porozmawiać  
z wychowawcami. 
Jaki będzie ten Nowy Rok Szkolny? Kto to wie! Redakcja 
życzy wszystkim uczniom samych sukcesów☺ 

Powodzenia! 

 

Sejmik UczniowskiSejmik UczniowskiSejmik UczniowskiSejmik Uczniowski    
    

14 września odbył się Sejmik Uczniowski, 14 września odbył się Sejmik Uczniowski, 14 września odbył się Sejmik Uczniowski, 14 września odbył się Sejmik Uczniowski,     
na którym na którym na którym na którym po burzliwych obradach ustaliliśmy po burzliwych obradach ustaliliśmy po burzliwych obradach ustaliliśmy po burzliwych obradach ustaliliśmy     
nasz Kalendarz Imprez i Uroczystości nasz Kalendarz Imprez i Uroczystości nasz Kalendarz Imprez i Uroczystości nasz Kalendarz Imprez i Uroczystości     
na Rok Szkolnna Rok Szkolnna Rok Szkolnna Rok Szkolny 2012y 2012y 2012y 2012----2013.2013.2013.2013.    
Wszyscy brali aktywny udział, proponując Wszyscy brali aktywny udział, proponując Wszyscy brali aktywny udział, proponując Wszyscy brali aktywny udział, proponując     
bądź odrzucając pomysły innych.bądź odrzucając pomysły innych.bądź odrzucając pomysły innych.bądź odrzucając pomysły innych.    

    

Drugą częścią obrad Sejmiku były sprawozdania dzieci Drugą częścią obrad Sejmiku były sprawozdania dzieci Drugą częścią obrad Sejmiku były sprawozdania dzieci Drugą częścią obrad Sejmiku były sprawozdania dzieci     
z wakacji. Każdy uczeń miał możliwość opowiedzenia, z wakacji. Każdy uczeń miał możliwość opowiedzenia, z wakacji. Każdy uczeń miał możliwość opowiedzenia, z wakacji. Każdy uczeń miał możliwość opowiedzenia, 
zaprezentowania i pochwalenia się własnymi pomysłami zaprezentowania i pochwalenia się własnymi pomysłami zaprezentowania i pochwalenia się własnymi pomysłami zaprezentowania i pochwalenia się własnymi pomysłami     
na lana lana lana lato.to.to.to.    
    
Trzecią i ostatnią sprawą podnoszoną na obradach był wybór Trzecią i ostatnią sprawą podnoszoną na obradach był wybór Trzecią i ostatnią sprawą podnoszoną na obradach był wybór Trzecią i ostatnią sprawą podnoszoną na obradach był wybór 
ministrów.  Uczestnicy obrad musieli zdecydować czy skład ministrów.  Uczestnicy obrad musieli zdecydować czy skład ministrów.  Uczestnicy obrad musieli zdecydować czy skład ministrów.  Uczestnicy obrad musieli zdecydować czy skład 
sejmiku zmieni się, a jeżeli taksejmiku zmieni się, a jeżeli taksejmiku zmieni się, a jeżeli taksejmiku zmieni się, a jeżeli tak,,,, to w jaki sposób odbędą się  to w jaki sposób odbędą się  to w jaki sposób odbędą się  to w jaki sposób odbędą się 
wybory nowych ministrów.wybory nowych ministrów.wybory nowych ministrów.wybory nowych ministrów.    Ustalono, że będą wybory! Ustalono, że będą wybory! Ustalono, że będą wybory! Ustalono, że będą wybory!     
Na plakaty czekamy Na plakaty czekamy Na plakaty czekamy Na plakaty czekamy do października, a wyniki zostaną do października, a wyniki zostaną do października, a wyniki zostaną do października, a wyniki zostaną 
ogłoszone 9 listopada. ogłoszone 9 listopada. ogłoszone 9 listopada. ogłoszone 9 listopada. P O W O D Z E N I A  !P O W O D Z E N I A  !P O W O D Z E N I A  !P O W O D Z E N I A  !     

 

 
 
 
 
 
              Nota redakcyjna 
 
Już koniec września, kto by 
pomyślał, że pierwszy miesiąc 
nauki minie tak szybko? 
Niedługo zebranie z rodzicami, 
indywidualne zebrania, spotkania. 
Powoli poznajemy nowych 
uczniów: Mateusza Zdziabka, Stasia 
Potockiego, Kubusia Iskrę i Doriana 
Hubert. 
Sami chłopcy w tym roku się trafili 
;) 
W październiku mamy miesiąc 
Bocci. 26 października trenujemy 
Boccię w szkole, może odkryjemy 
nowe talenty? 
27 października zaraz po treningu 
szkolnym, zawody w Dopiewie. 
Co przywieziemy w tym roku? 
Puchar, medal? 
Na pewno przywieziemy dobry 
nastrój i zadowolenie z dobrze 
wykonanej pracy. 
 
 
A więc kochani do dzieła ! 
 

Miłego czytania!  
 
 

Witam w 
nowym 
roku ! 
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTO ŚCI 

na miesiąc październik na rok szkolny 

2012/2013 

 
3.10.  ZEBRANIE Z RODZICAMI 
12.10. odchodzimy Dzień Nauczyciela 
i Pasowanie na Ucznia Szkoły  
Na 26.10. zaplanowany jest  Dzień Treningowy – Bocci w naszej 
szkole  
27.10.  pojedziemy do Dopiewa, by zmagać się w Turnieju Bocci  
30.10. uroczyście i z przytupem  świętować będziemy Dzień 
Pieczonego Ziemniaka 
31.10. uczcimy Dzień Wszystkich Świętych  
 

 Kącik ciekawostek, czyli czy wiesz, Kącik ciekawostek, czyli czy wiesz, Kącik ciekawostek, czyli czy wiesz, Kącik ciekawostek, czyli czy wiesz, 
żeżeżeże… 

Kto z nas nie ma marzeń tych skrytych, zapomnianych, a może 
właśnie spełnionych? Niektórzy mawiają, że życie bez marzeń nie ma 
sensu. 

DZIEŃ MARZYCIELA, to dzień tych wszystkich, którzy mają 
jakiekolwiek marzenia i niespełnione życzenia, to również dzień tych, 
którzy dzięki wytrwałości, samozaparciu, często ciężkiej pracy 
zrealizowali lub realizują swoje marzenia. Pomysłodawcą i animatorem 
corocznego już Dnia Marzyciela jest twórca i założyciel Polskiego 
Portalu Marzeń www.zlotarybka.pl Sławomir Rybka, który powszechnie 
nazywany jest Dyżurnym Marzycielem Kraju, który na pytanie, dlaczego 
Dzień Marzyciela obchodzony jest we wrześniu odpowiada: 
- W styczniu są dni dziadków, w lutym zakochanych, w marcu świętują 
kobiety, w kwietniu obchodzimy prima aprilis, w maju składamy 
życzenia mamom, w czerwcu rozpieszczamy dzieci, lipiec i sierpień  
to dla wielu czas wypoczynku, a we wrześniu - który dla dzieci i 
młodzieży jest początkiem nowego etapu - będziemy świętować Dzień 
Marzyciela. 

 
Nie bójmy się marzyć :D 

 
 
 
 
 
 
 

Z serii Duszek przedstawia... 
 
Mi ędzynarodowy Dzień Pokoju,– 
święto obchodzone corocznie  
21 września, ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 
2001 roku. 
 
Historia  

W 1981 roku, w dniu otwarcia regularnej sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Zgromadzenie ogłosiło 
w uchwale wspieranej przez Wielką Brytanię  
i Kostarykę (sponsorów oryginalnych dni), że 
podczas rozpoczęcia wrześniowej sesji będzie 
obchodzony Dzień Pokoju jako wzmocnienie 
samej idei pokoju i że dzień ten „będzie 
oficjalnie uznawany i obchodzony jako 
Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia  
i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów  
i narodów”. Pierwsze obchody odbyły się 
 21 września 1982 roku.  

Obchody 

Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Pokoju 
uchwalono dopiero w 2001 a obchody 
przeniesiono z trzeciego wtorku września  
na 21 września. Pierwsze obchody w nowym 
terminie obchodzono w 2002 roku. 

Obchody na świecie 

Obchody rozpoczyna Sekretarz Generalny 
ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju znajdujący 
się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. 
Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje 
absolutny pokój na świecie” . 

http://www.unic.un.org.pl/ 
konf_obchody/obchody.php#pokoj3 
 

Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!    
    

Każdej dziewczynie Każdej dziewczynie Każdej dziewczynie Każdej dziewczynie 
młodej i młodszej młodej i młodszej młodej i młodszej młodej i młodszej 

przypominamy, przypominamy, przypominamy, przypominamy,     
że 30 września że 30 września że 30 września że 30 września     
jest jest jest jest     
dzień chłopaka dzień chłopaka dzień chłopaka dzień chłopaka 
:D:D:D:D    
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WYWIAD Z PANIĄ ANIĄ MAŁYSZKOWYWIAD Z PANIĄ ANIĄ MAŁYSZKOWYWIAD Z PANIĄ ANIĄ MAŁYSZKOWYWIAD Z PANIĄ ANIĄ MAŁYSZKO    
 

GDZIE PANI SI Ę URODZIŁA ?   
 
A. M. : Urodziłam się w Gnieźnie. 
 
  GDZIE PANI MIESZKA I JAK DŁUGO ? 
 
A. M. : Mieszkam w Poznaniu siódmy rok. 
 
CO PANI ROBI POZA PRACĄ W SZKOLE ? 
 
A. M. : Lubię spacery , czytam książki i studiuję. 
 
JAKIE MA PANI KLASY I JAKIE DZIECI ? 
 
A. M. : Uczę pierwszą klasę szkoły podstawowej, a w niej Mateusza, 
Kamila i Stasia.  
 
CZY DOBRZE SIĘ PANI PRACUJE Z PANI UCZNIAMI ? 
 
A. M. : Pracuje mi się bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolona.  
 
JAKI BYŁ PANI PIERWSZY DZIE Ń PRACY ? 
 
A. M. : Byłam bardzo ciekawa, jak będzie mi się pracowało i jacy będą 
moi uczniowie. 
 
CZY DOBRZE SIĘ PANI CZUJĘ W NASZEJ SZKOLE ? 
 
A. M. : Czuję się bardzo dobrze, uczniowie są przecudowni.   
 
CZY PODOBA SIĘ PANI PRACA UCZNIÓW NASZEJ SZKOLE?  
 
A.M. : Bardzo mi się podoba, uczniowie bardzo się starają, starannie 
wykonują swoją pracę. 
 
  CZY PANI LUBI UCZY Ć SWOICH UCZNIÓW ? 
 
A. M. :Bardzo lubię swoich uczniów, są pogodni i pracowici. 
 
JAKIE MA PANI ZAINTERESOWANIA ?  
 
A.M. :Lubię czytać książki, spacerować. 

 
Dziękuję za wywiad ☺ 

 
Katarzyna Weber 

 

 

 

 

 

 

Nasi nowi 

uczniowie 
 

Przedstawiamy nowych 
uczniów, w tym miesiącu 
pokazujemy „nowych”  
z klasy 1 pani Anny Małyszko. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Zdziabek  -  

ur. 15 czerwca 2005 roku . 
Mieszka w Czerwonaku razem 
mamą, tatą i starszą siostrą. 
Mateusz jest bardzo radosnym, 
sympatycznym i ciekawym 
świata chłopcem. Bardzo lubi 
pracować przy komputerze, 
słuchać muzyki, a najbardziej 
lubi swojego psa, który wabi 
się Anina.  
 

Msza Msza Msza Msza śśśśw.w.w.w.    
    

6 września odbyła się, jak 
co roku, inaugurująca nowy 
rok szkolny, msza św.  
z udziałem księdza 
proboszcza oraz nowego 
wikarego naszej parafii, 
księdza Tomasza. 
 
Jak zwykle ksiądz 
proboszcz przywitał nowo 
przyjętych uczniów, 
poświęcił ich plecaki  
i życzył wszystkim uczniom 
wytrwałości w wytężonej 
pracy w nowym roku 
szkolnym. 
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ŁAŁAŁAŁAMIGŁÓWKIMIGŁÓWKIMIGŁÓWKIMIGŁÓWKI    
DLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKIDLA MĄDREJ GŁÓWKI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                TY = O                 M=WY 
 

 
       WCZYNKA = Ń            Ó = O+U 

 
 
……………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………… 

 
 

        ĘCIOŁ = EŃ          KI=RZY            
 

                          K    
    
    

……………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………... 

Wycieczki po 
jeziorze Kierskim 

 
11.09., 18.09., 27.09. byliśmy  
w grupach nad jeziorem Kierskim,  
by cieszyć się z możliwości 
przepłynięcia się w łódkach 
Wielkopolskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego. Wszystko w ramach 
programu „żagle dla wszystkich”. 
Cieszyliśmy się ogromnie na taką 
wycieczkę! W końcu nie każdy ma 
okazję przepłynąć się prawdziwą 
żaglówką ☺ Było wspaniale! 
Serdecznie dziękujemy! 

 
    
    
    
    
    
    

ŻAGLE DLA ŻAGLE DLA ŻAGLE DLA ŻAGLE DLA 
WSZYSTKICHWSZYSTKICHWSZYSTKICHWSZYSTKICH    

    
Program prowadzi Wielkopolski 
Okręgowy Związek Żeglarski od 
2002 roku.. „Ktoś kiedyś 
powiedział, że "człowiek jest tyle 
wart, ile może pomóc innym". My 
chcemy dzieciom pokazać 
żeglarstwo, pokazać to co 
najbardziej kochamy, pomóc im 
patrzeć na świat radosnymi 
oczami.”    
Program "Żagle dla Wszystkich" 
kierują przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. 
Zorganizowane grupy dzieci 
uczestniczą w regatach żeglarskich 
na specjalnie dla nich 
przygotowanych jachtach 
żaglowych oraz w zajęciach ze 
szkolenia żeglarskiego. Uczą się 
poznawać tajniki żeglarstwa oraz 
piękno naturalnego środowiska, tak 
charakterystyczne dla żeglarstwa. 
Wspólne zajęcia mobilizują do 
otwartej zabawy, rozbudzają 
zainteresowanie tematem, dają 
wiele radości dzieciom i opiekunom 
ale także i instruktorom 
prowadzącym zajęcia. 
http://www.pozz.poznan.pl/zagle/index.html 


