NR 7 (październik)

Pasowanie
12 września w naszej szkole odbyło się
pasowanie na ucznia naszej szkoły. Pani
Ola z panią Anią i Asią przedstawiły krótko
swoich
nowych
uczniów
i poprosiły wszystkich, aby zostali
w grupach, w których już siedzą.
Po utworzeniu grup śpiewaliśmy piosenki.
Po
piosenkach
były
konkurencje,
w których każdy uczeń, a szczególnie
pasowani uczniowie - musieli się wykazać
wiedzą ogólną. Kolorowali, nadawali
nazwy,
uzupełniali
krzyżówki,
przedstawiali interpretacje wierszy itd. Po kolejnej piosence
odbyło się uroczyste pasowanie przez Panią dyrektor Marię
Wardę.
Nasi
uczniowie
złożyli
przysięgę
i zostali oficjalnie przyjęci do grona naszych uczniów „Zawsze
Razem”.
Niespodzianką był jubileusz 25-lecia pracy pani Aleksandry
Mierzejewskiej. Pani Ola odebrała gratulacje i serdeczne
życzenia. Wzruszenie było wielkie. Życzymy pani Oli następnych
szczęśliwych lat z uczniami.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Nota redakcyjna
Październik to taki dziwny miesiąc.
Robi się coraz chłodniej, bardziej
ciemno, ulice pustoszeją po pewnej
godzinie. Ogólnie miasto zamiera.
Nie lubię tego miesiąca wybitnie.
Jeszcze jesień, jakby bardziej
pluszcząca i mokra. Ostatnie słońce,
które nie jest już tak ciepłe
i przyjemne jak latem czy wiosną.
Ptaki, które odlatują i zwierzęta,
które gromadzą jedzenie. Jest
powoli szaro i brzydko.
A jednak w tym roku postanowiłam,
że to będzie dobry miesiąc.
Mało słońca? Cieszmy się,
że jeszcze jest! Deszcz pada?
W kalosze i po kałużach, a co!
Jesień też potrafi być ładna,
choćby drzewa. Czy ktoś widział
takie cudo? Intensywnie żółte,
czerwone i pomarańczowe liście…
A więc cieszmy się każdym dniem.

Kasia Weber
A więc kochani do dzieła !
Miłego czytania!
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Z serii Duszek przedstawia...
KALENDARZ IMPREZ
I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc listopad na rok szkolny
2012/2013

13 listopada obchodzimy dzień świętego Stanisława
Kostki ☺
24 listopada ćwiczymy na Dniu Treningowym
Olimpiad Specjalnych w gimnazjum na Kopernika.
30
listopada
trenujemy
naszą
Boccię
w Andrzejkowym Turnieju Bocci
Listopadzie będziemy jeszcze kibicować uczniom
na kolejnym Powiatowym Przeglądzie Piosenki Osób
Niepełnosprawnej „Złoty Słowik”.

Nasi nowi uczniowie
Przedstawiamy nowych uczniów, w tym miesiącu
pokazujemy „nowego” z klasy 1 pani Aleksandry
Mierzejewskiej.
Jakub Iskra W tym roku szkolnym Kuba dołączył do klasyIII
(jest razem z Kacprem i Nikodemem).
Kuba ma 11 lat, mieszka w Poznaniu, przy
ul. Poranek. Jest chłopcem zawsze pogodnym,
uprzejmym i skorym do żartów. Lubi wszystkie
zajęcia
prowadzone
w
szkole
i ośrodku, a zwłaszcza lekcje informatyki,
na
których
poznaje
różne
programy
edukacyjne oraz gry. Bardzo lubi rozmawiać
z nauczycielami i rówieśnikami. Ma 3 braci –
Piotra,
Kacpra
i
Tomka.
Kandyduje
na Ministra Sportu.
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W tym miesiącu Duszkowi Bonifacemu
pomógł w zdobyciu wiadomości uczeń
klasy gimnazjalnej – Paweł Marczak.

Hip-hop – miejska kultura
i gatunek muzyczny powstały
w
afroamerykańskich
społecznościach w Nowym Jorku
w latach siedemdziesiątych XX
wieku DJ Afrika Bambaataa
wprowadził pojęcie czterech filarów
hip-hopu, którymi są rap ,Dżing, bboying
i
graffit.Część środowiska hiphopowego dodaje jeszcze piąty filar
– wiedzę, gdyż jej brak wywołuje
nieprawdziwy,
stereotypowy
wizerunek tej kultury. Innym,
ważnym elementem jest beatbox.
Od
momentu
powstania
w Południowym Bronxie, hip-hop
kultura rozprzestrzeniła się na cały
świat. Do tego doszedł rap, czyli
rodzaj
ekspresji
wokalnej
polegający
na
rytmicznym
wypowiadaniu
słów
i
ich
rymowaniu i beatbox – technika
głównie
wokalna
polegająca
na
naśladowaniu
dźwięków
i różnych efektów technicznych
stosowanych
przez
DJów.
Oryginalny taniec i styl ubierania
się stworzony przez fanów nowej
muzyki, spowodował rozbudowę
i
udoskonalenie
się
wciąż
powstającej kultury. Cdn… ☺
Paweł Marczak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
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ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI
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ŻAGLE DLA WSZYSTKICH
Rejs po jeziorze kierskim
W we wtorek 18 września byliśmy
gośćmi
klubu
żeglarskiego
Posnania. Przyjęto nas tam bardzo
serdecznie. Dla wielu z nas był
to pierwszy rejs jachtem. Wszyscy
mogliśmy
doświadczyć
przyjemności
żeglowania,
a niektórzy nawet sterowania
jachtem. Uczyliśmy się wiązać
„ósemeczki”, czyli żeglarskie węzły,
ciągnęliśmy
liny
zgodnie
z komendą kapitana „lewy foka szot
luz, prawy wybierz”.
Ja i Janek płynęliśmy też łódką
i
wiosłowaliśmy
pod
okiem
doświadczonego marynarza. Po
powrocie z rejsu degustowaliśmy
przepyszną rybę usmażoną przez
pana Staszka i zgadywaliśmy, jakich
przypraw użył. Kiełbasy były tak
pyszne, że zjadłem 4 i 5 bułek. Ale
dla wszystkich starczyło.
Dopisała nam pogoda i wspaniałe
humory.
Paweł Marczak

…………………………………
…………………………………
…………………………………
Słowo na dziś:
Jezu przyjacielu, przepraszam Cię:
…za roztrwonione życie…
…za zmarnowaną miłość…
…za radość, którą nie potrafiłem obdarzyć…
…za każde słowo rzucone na wiatr…
…za brata, który odszedł ode mnie z pustymi rękami…
…za to, że nie wybaczam…
…za to, że moje serce jest wciąż niezdarne w czynieniu dobra…
…za ciągłe rozproszenie i rozgadanie…
…za to, że stale zbaczam z drogi, wmawiając sobie, że idę na skróty…
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Słowo na dziś:
…za wymądrzanie się i zagłuszanie
Twojego słowa…
…za to, że nie potrafię Ci zaufać,
bo nie znam twojego planu…
…za to, że nie potrafię spojrzeć Ci
w oczy….
…za to, że wciąż nie jestem twoim
przyjacielem…
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Teatrzyk

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH…

maluchów –24.10.
Drodzy przyjaciele! Dzisiaj przyszły
do naszej szkoły przedszkolaki
z przedszkola „Królewna Śnieżka”.
Pokazały nam piękne przedstawienie o muminkach i pani Jesieni. Dzieci
tańczyły i śpiewały,
że na łonie natury nie zaśmieca się łąki.
Pamiętajmy więc, żeby nie zaśmiecać lasu i łona natury.
Przedstawienie było bardzo
fajne i bardzo nam się
podobało.
Kasia Gałązka
i Julia Staniewska
Zdjęcia: Marcin Gałęcki

Boccia Dopiewo
27 października pojechaliśmy wszyscy na Turniej Bocci do
Dopiewa. Nasza szkoła była reprezentowana przez 5 drużyn.
Trzy drużyny przeszły pierwszy etap, kolejny etap przeszły dwie
drużyny, a do półfinału doszła drużyna gimnazjum, czyli
Krzysia Rosolska, Kasia Weber i Paweł Marczak.
Rezultatem zmagań naszej dzielnej drużyny jest wspaniały
srebrny puchar, który każdy może podziwiać, ponieważ
wystawiony jest w gablocie z trofeami koło stołówki. Każdy
zawodnik biorący udział w zawodach otrzymał pamiątkowy
dyplom. Na wyróżnienie zasługują nasze dzielne „maluchy”
czyli uczniowie z klas 1-3, którzy wspaniale poradzili sobie
w tych jakże trudnych zmaganiach sportowych.

Wszystkich Świętych– rzymskokatolicka
uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci
wszystkich znanych i nieznanych świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się
głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy
oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa.
Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja.
Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem
wolnym od pracy, co powoduje, że wiele osób
podróżuje nawet na wielkie odległości, aby
odwiedzić groby swoich bliskich. Ludzie
odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby
kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w
intencji swoich zmarłych.
Święto to było dniem wolnym również w czasach
PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu
charakter świecki i nazywano je dniem
Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.
Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu
osób, jako kościelna nazwa uroczystości
liturgicznej: Wszyscy Święci.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych
w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony
jest dzień wspominania zmarłych(w Polsce
zwany Zaduszkami).
Miłosz Bronisz i Kuba Dziarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkic_Świętych

Gratulujemy!
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