NR 5 (wrzesień-październik)

Zmagania czas zacząć!
2 września 2013 roku rozpoczęliśmy Nowy Rok
Szkolny
2013/2014.
Pani
dyrektor
powitała
wszystkich zgromadzonych, a szczególnie nowych
uczniów i ich rodziny.
14
października
natomiast obchodziliśmy
Dzień
Nauczyciela
i pasowanie „nowych” na
uczniów naszej szkoły.
Nasi nowi uczniowie to:
Alicja Wujewska, Julita
Kawicka,
Weronika
Osial, Wiktoria Janas,
Franciszek
Woga
oraz
Jakub
Schneider.
Wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi przyjęli
pasowanie z rąk pani Dyrektor☺

Sejmik Uczniowski
5 września odbył się pierwszy, inaugurujący rok
szkolny 2013/2014 Sejmik Uczniowski. Uczniowie
przedstawiali pocztówki, które mieli przysłać do szkoły w czasie
wakacji lub przynieść takie pocztówki do szkoły i opowiedzieć,
gdzie zostały kupione. KaŜdy uczeń miał opowiedzieć co ciekawego
porabiał przez dwa miesiące wolnego :D
Potem Marszałek Sejmiku, czyli pani Ola Mierzejewska odczytała
skład sejmiku i zastanowiliśmy co nieco zmienić. Oto zmiany:
Ministerstwo Ochrony Środowiska: minister: Katarzyna Gałązka,
wiceminister: Tomasz Pospieszny;
Ministerstwo śyczliwości i KoleŜeńskiej Pomocy : minister:
Paulina Chojnicka, wiceminister: Natalia Rytzmann,
Asystent Prasowy: Katarzyna Weber, Wice Asystent Prasowy:
Marcin Gałęcki.

Nota redakcyjna
Kolejny raz rozpoczynam
pracę nad numerami „Oczka”.
Jest to dla mnie wielka radość ☺
Tym bardziej, jeśli ktoś pomaga
mi w tworzeniu naszej gazetki.
Jak co roku proponuję:
jeśli ktoś chciałby w czymś
pomóc czy ma jakiś fajny,
gazetkowy pomysł – zapraszam!
We wrześniu odbył się Sejmik
Uczniowski, na którym zaszły
zmiany w ministerstwach.
Jakie? Przeczytacie w artykule☺
Na tym samym Sejmiku
ustaliliśmy Kalendarz Imprez,
który każdy może przeczytać
na naszej stronie internetowej.
Przypominam adres:
www.szkolazawszerazem.pl.
W październiku nowi uczniowie
zostali pasowani na uczniów
naszej szkoły.
Wszystkim „pierwszakom”
– GRATULUJEMY!
W „Oczku” przeczytacie również
o zawodach Bocci w Dopiewie
oraz Święcie Pyry. Jest wiersz
przygotowany przez Wojtka
Wawrzyniak, łamigłówki i horoskop.

W imieniu redacji – Duszek
Bonifacy!
Witamy znów !

Wszyscy wspólnie układaliśmy Kalendarz
Imprez i Uroczystości oraz ustalaliśmy, kto
z nauczycieli jest odpowiedzialny za
poszczególne imprezy.
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KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
na miesiąc listopad na rok szkolny 2013/2014

8 listopada – uroczyste posiedzenie Sejmiku
25 listopada – Katarzynki
W listopadzie odbędą się również: Konkurs
Piosenki „Złoty Słowik” i Gala na zakończenie projektu „Otwarty
Świat – Aktywizacja Społeczna Osób z Niepełnosprawnością ”

Nasi nowi uczniowie
Przedstawiamy

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

Franciszek Woga
– W tym roku szkolnym Franciszek razem ze
swoimi kolegami i koleŜankami rozpoczął naukę
w klasie pierwszej. Do klasy uczęszcza z Wiktorią,
Jakubem i Mateuszem. Nasz nowy uczeń ma 7 lat,
mieszka w Swarzędzu razem z rodziną. Franciszek
jest spokojnym, miłym, pogodnym chłopcem,
czasem trochę nieśmiałym. Od początku września poznaje nowych kolegów ze
szkoły oraz cały nasz budynek. Franciszek podobnie jak koledzy twierdzi, Ŝe
jego klasa jest najładniejsza. Chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach
prowadzonych w szkole i ośrodku.

Wiktoria Janas

–
Wiktoria jest uczennicą pierwszej klasy,
do której uczęszcza razem z Jakubem,
Franciszkiem i Mateuszem. Wiktoria ma
8 lat, mieszka w Poznaniu na osiedlu
Zwycięstwa. Jest miłą i koleżeńską
dziewczynką. Już w pierwszych dniach
pobytu w szkole zaprzyjaźniła się z nowymi kolegami
i koleżankami ze szkoły. Zawsze z uśmiechem na twarzy podąża
na wszystkie zajęcia prowadzone w szkole i ośrodku. Jest
zawsze przygotowana do zajęć, chętnie uczy się nowych
piosenek i z niecierpliwością czeka na kolejny dzień pobytu
w szkole.

Z serii Duszek przedstawia...

We wrześniu
Puste już pole pełno w stodole
Bo zżęty kłos bo zżęty kłos
Między
brzozami
między białymi
Liliowy wrzos
liliowy wrzos

Puste już pole
pełno w stodole
Bo zżęty kłos bo zżęty kłos
Między brzozami między białymi
Liliowy wrzos liliowy wrzos

Hej borowiku w kapelusiku
Gdzie ja mam iść gdzie ja mam iść
Czy cię ukrywa gałąź świerkowa
Zielony mech czy zwiędły liść
Wrześniowe lasy złote
ściernisko
Pajęcza nić pajęcza nić
Hej borowiku w
kapelusiku
Przestań się kryć przestań się kryć

Przygotował: Wojciech Wawrzyniak

Jakub Schneider – W tym roku szkolnym Kuba
rozpoczął naukę w klasie pierwszej razem z Wiktorią, Franciszkiem
i Mateuszem. Kuba ma 7 lat, mieszka w Poznaniu przy ulicy Głuszyna razem
z rodziną. Nasz nowy uczeń jest pogodnym, miłym i ciekawym świata chłopcem.
JuŜ w pierwszych dniach zwiedził całą szkolę, wszędzie go pełno. Kuba lubi
wszystkie zajęcia prowadzone w szkole i ośrodku, chętnie w nich uczestniczy, a
zajęcia ruchowe sprawiają mu najwięcej przyjemności.
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ŁAMIGŁÓWKI
ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI
Powiedz mu dzień dobry,
a on się nie rusza.
Nie uchyli nawet swego kapelusza.
Berecik ma czerwony, a na nim
kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci, ani
wiewióreczki.
Ładnie z nim jest w lesie, ale chodzą
słuchy,
śe jest niebezpieczny nawet i dla
muchy.
Gdy byłem mały w miseczce
siedziałem.
Spadłem..., wyrosłem i dębem
się stałem.
To smaczne danie
pasiaste panie
w słoiku dadzą nam na śniadanie.
Lepiej zabierz go ze sobą choć słońce przygrzewa
za godzinę już może zmoczyć Cię ulewa.
Jakie obuwie do tego słuŜy,
by nóg nie zmoczyć nawet w kałuŜy.

Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz,
Ŝe…
BARAN (21.III – 20.IV)
Z nieskrywanym żalem powitacie
jesienną szarugę. Ci urodzeni optymiści
będą się jednak bronić rękami i rogami
przed jesienną depresją. Zamiast
odgarniać tony złotych liści, prędzej
wybiorą się w romantyczną podróż.
Moja rada: po podróży czeka Cię okres
wytężonej pracy, nie zapominaj o tym,
bo będą kłopoty.

BYK (21.IV - 21.V)
Rozsądne byki z radością przystąpią do
powierzonych im przez szefa nowych
zadań. W połowie jesieni bykom wróży
się przypływ gotówki, dzięki której
zapomną na chwilę o problemach dnia
codziennego. Moja rada: choć brak
umiaru w życiu towarzyskim Ci nie
grozi, zadbaj o dietę bo masz skłonności
do przesady.

BLIŹNIĘTA (22.V - 20.VI)
Czasem trudno Wam pogodzić się ze
zwykłą rzeczywistością, pracą,
dojazdami i …kolejną kosztowną
szkolną wyprawką. Głowa do góry! Zły
nastrój szybko minie, gdy w pracy
rozkwitną przyjaźnie. Moja rada: nie
zamartwiaj się tak brakiem gotówki.
Pieniądze przychodzą i odchodzą i tak
w kółko. Takie życie.

RAK (21.VI - 22.VII)
Z tęsknoty za ciepłem lata raki wyruszą
na poszukiwania najpiękniejszego
ciepłego swetra oraz puszystego koca.
A jednak wszystko się może zdarzyć.
Moja rada: niech głowa pełna marzeń
nie zapomni o obowiązkach w pracy
i regularnym odżywianiu.

LEW (23.VII - 22.VIII)
Letnie słońce naładowało lwy takim
optymizmem, którego nie zgasi nawet
najbardziej ponura jesień. Wakacyjne
zaległości w pracy nadrobicie szybko
i z zapałem rzucicie się w wir nowych
zadań. Moja rada: zadbaj o uczucia w
związku, bo partner robi się zazdrosny!

c.d.
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Święto Pyry
24
października
2013
roku
obchodziliśmy w szkole Święto Pyry.
Podzieleni na grupy spotkaliśmy się po
śniadaniu, by z pełnymi głowami i mnóstwem sił
rywalizować w konkursach. Wszystkim poszło jak
z płatka. Malowaliśmy stemplami z ziemniaków,
rozwiązywaliśmy krzyŜówkę, a nawet dowiedzieliśmy
się, Ŝe w Poznaniu jest pomnik Pyry ☺
Było bardzo fajnie! Na koniec przeszliśmy do
stołówki, by spróbować słynny poznański specjał : pyry
z gzikiem. Mniam!

c.d.
PANNA (23.VIII -22.IX)
Skrupulatne panny wykorzystają każdą
możliwą okazję na dorobieniu paru
groszy. Tak więc gdy liście będą spadać
z drzew pracowitość Wasza przyniesie
owoce. W sam raz na wielkie
świąteczne zakupy, w końcu uwielbiacie
rozpieszczać najbliższych!

WAGA (23.IX - 23.X)
Jesienne dni wniosą dużo ciepła do
Waszych serc. Zapragniecie odnowić
dawne przyjaźnie i ogólnie zacząć
bywać więcej w towarzystwie. Jest duża
szansa, że właśnie teraz poznacie swoją
drugą połówkę.

SKORPION (24.X - 21.XI)
Początek jesieni to dla Was koniec
wakacyjnych przygód. To się zmieni,
gdyż los szykuje Wam miłe
niespodzianki. Już wkrótce zobaczycie
efekty swojej ciężkiej pracy. Moja rada:
znajdź czas na spotkania z przyjaciółmi.

STRZELEC (22.XI - 21.XII
Strzelce z reguły nie mierzą siły na
zamiary, ale tegoroczna jesień to zmieni.
Przed Wami wyzwanie, które wydaje się
Wam trudne do sprostania.
W rzeczywistości okaże się banalnie
proste. Wystarczy, że wprowadzicie
więcej organizacji do swojego życia.

KOZIOROŻEC (22.XII - 19.I)

Dopiewo
W sobotę 27 października 2013 roku byliśmy na XII Turnieju Bocci
w Dopiewie, organizowanym przez Stowarzyszenie „Promyk”. Naszą
szkołę
reprezentowało
5
druŜyn
w
składzie:
DruŜyna 1: Miłosz Bronisz, Paulina Chojnicka, Natalia Rytzmann
DruŜyna 2: Marcin Napierała, Marcin Napierała, Mateusz Zdziabek
DruŜyna 3: Paweł Marczak, Dorian Hubert, Łukasz Jacobson
DruŜyna 4: Eryk Morda, Martyna Dobrzyńska, Wiktoria Janas
DruŜyna 5: Katarzyna Weber, Marcin Gałęcki, Kacper Stachowski
Wszyscy grali najlepiej jak potrafili i starali się rzucać celnie do białej kuli. Świetnie
grała druŜyna młodszych dzieci – bliźniaki Filip i Marcin (pierwszy raz w zawodach)
z Mateuszem Zdziabkiem. DruŜyna Pawła Marczak, Doriana Huberta i naszego
absolwenta Łukasza Jacobsona jak zwykle pokazała świetną technikę rzutów. Tym
druŜynom udało się przejść do półfinału. Na koniec zawodów dostaliśmy piękny złoty
puchar i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. JuŜ czekamy na następne zawody w Bocci!
Natalia: „Najbardziej podobało mi się jak Filip grał z rynną”.
Paulina: „Miłosz Bronisz grał ze mną w druŜynie i podobało mi się jak rzucał piłki nogą.
Ładnie grał jeszcze Mateusz Zdziabek”.
Marcin: „Przyjechałem na zawody z rodzicami i bratem, kibicowałem wszystkim
zawodnikom, którzy dobrze grali i ja teŜ grałem. Fajnie było jak pani Natalia strzelała gole
do bramki”.
Filip: „Grałem z tatą. Pojadę z tatą na zawody jeszcze raz”.
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Jesienne deszcze zadziałają na korzyść
ambitnym Koziorożcom. Całkowicie
oddacie się zawodowym obowiązkom
i przyciągnięcie nowe obiecujące
zlecenia. Bez trudu zakończycie zaległe
projekty. Moja rada: w ferworze
obowiązków znajdź czas dla rodziny.

WODNIK (20.I - 18.II)
Czekają Was przyjemne dni w miłym
towarzystwie. Czy to w pracy czy gdzie
indziej będziecie mieli szczęście do
napotkania na swej drodze właściwej
osoby. Moja rada: nie uciekaj zbytnio
w marzenia - wymarzona miłość stoi tuż
tuż.

RYBY (19.II - 20.III)
Spokojne rybki z pokorą przyjmą
jesienne zmiany pogody. Jako urodzeni
domatorzy chętnie nie wychylą nosa z
domu zajmując się porządkowaniem
szaf i pokoju dziecka. Trochę zaległości
czeka ich także w pracy, ale z tym
uporają się bez trudu.
http://fleschmazowsza.com.pl/roznosci/297-horoskopjesienny
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