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Z Ŝycia klas IV-VI

Gazetka w szkole podstawowej z okazji Roku Chopinowskiego, przygotowana
przez p.Alinę Nowacką.

Ołówek dla Afryki
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Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w miesiącach styczniu i lutym
organizowała akcję „Ołówek dla Afryki”.
W naszej szkole akcję przeprowadziły s.Melania w klasach I-III i s.Judyta w klasach
IV-VI i gimnazjum. Zbieraliśmy przybory szkolne, takie jak: długopisy, ołówki, kredki,
noŜyczki, linijki, ekierki, cyrkle, gumki. W marcu, po zakończonej zbiórce, zebrane rzeczy
zostały przekazane na adres Fundacji „Redemptoris Missio”, skąd zostały przesłane dzieciom
w Afryce.
Rodziców lub opiekunów dzieci w Afryce nie stać na posłanie dzieci do szkoły.
Chcemy, by te przybory umoŜliwiły dzieciom pójście do szkoły i edukację - jedyną drogę
do poprawy ich losu.
Siostry katechetki:
s. Melania, s. Judyta

Dzień Patrona
w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Dnia
31.03.2010r. nasza szkoła
obchodziła Dzień Patrona. JuŜ po
trzeciej lekcji uczniowie z klas
IV-VI wraz wychowawcami udali
się na szkolną salę gimnastyczną,
gdzie brali udział w akademii
przygotowanej
przez
Koło
Teatralne i wzbogacili swoją wiedzę
informacjami na temat naszego
patrona - Jana Pawła II. Na piątej
lekcji
obejrzeli
prezentację
multimedialną przygotowaną we
współpracy koła z panem Tomaszem
Jarusem.
Uczniowie
aktywnie
uczestniczyli
w
przebiegu
uroczystości,
odpowiadając
na
pytania dotyczące osoby Jana Pawła
II. Za kaŜdą prawidłową odpowiedź
czekała
nagroda
w
postaci
czekoladowego jajka. Ponadto klasy
przygotowały
plakaty,
które
stanowiły wspaniałą dekorację sali.
Nie zabrakło równieŜ piosenek, a
szczególnie umiłowanej przez Jana
Pawła II „Barki”.
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Marlena Wachowiak
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Sukces w piłce siatkowej
Dnia 3 marca 2010r. w Gostyniu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w piłce
siatkowej. Szkołę podstawową reprezentował zespół: Artur Chudy, Patryk Tomczak, Dawid
Tomczak, Radosław Wolniak, Dawid Czerwiński, Tomasz Jopek, Rafał Małecki, Łukasz
Wawrzyniak i Mateusz Popielas. Chłopcy wrócili z dyplomem i pucharem za zajęcie
II miejsca.

Z Ŝycia gimnazjalistów
Udział w konkursie recytatorskim
8 kwietnia 2010 roku, uczniowie
naszego gimnazjum: Patrycja
Wabińska, Marta Pietrowska
i Miłosz Waleński, wzięli udział w
konkursie recytatorskim,
organizowanym przez Gimnazjum
nr 4 w Lesznie. Był to IV Turniej
recytatorski poezji poświęconej
Janowi Pawłowi II w piątą
rocznicę „powrotu do domu Ojca".
W konkursie brało udział ok.30
uczestników z Leszna i okolic.
Uczniowie otrzymali dyplomy za
udział, a opiekun - s. Judyta podziękowanie.
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Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem obywatel świata

Gazetka w holu gimnazjum przygotowana przez p.Alinę Nowacką.

Karta motorowerowa 2010
25 uczniów klas pierwszych gimnazjum pod czujnym okiem policjanta i opiekuna
Koła Wychowania Komunikacyjnego - p. Ewy Migdalskiej, zaliczyło jazdę na minitorze
przeszkód i otrzymało karty motorowerowe.
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śycząc im bezpiecznej jazdy, przypominamy, Ŝe wiedzę i umiejętności pogłębiamy
i doskonalimy przez całe Ŝycie i nigdy nie powinniśmy poprzestawać na tym, co potrafimy
i umiemy dziś.
Szerokiej drogi!
Ewa Migdalska

UDZIAŁ W POWIATOWYCH TARGACH EDUKACYJNYCH
Gostyń, 12. 03. 2010
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W wielkanocnym nastroju

W holu szkoły podstawowej od 30 marca do 14 kwietnia bieŜącego roku moŜna było
obejrzeć wystawę o tematyce wielkanocnej.
Ekspozycja łączyła w sobie prezentacje stołów wielkanocnych przygotowanych przez
uczniów kl. VIa pod okiem p. Lidii Muszyńskiej oraz prace wszystkich uczniów, którzy
wzięli udział w konkursie „Ale jaja”, czyli uczniów „zerówek”, nauczania zintegrowanego
i klas IV - VI szkoły podstawowej.
Na wystawie moŜna było zobaczyć pisanki, nie tylko malowane woskiem, ale
zdobione muliną, ziarnami, ciastoliną, krepiną i bibułą. Mogliśmy podziwiać teŜ koszyki
wielkanocne z pisankami, koszyki zrobione ze sznurka, plecione z papieru, wykonane
z tektury metodą origami, a nawet z kory. Niektóre z nich wypełnione były zielonym,
wykiełkowanym owsem.
Dzieci i młodzieŜ, rodzice oraz pracownicy szkoły często przychodzili podziwiać
prace naszych małych artystów.
Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uczniowie znów zaskoczą nas nowymi,
oryginalnymi pomysłami, a ta wystawa na stałe wpisze się do kalendarza imprez szkolnych.
E. Andrzejewska
Z. Neuhoff - Ley
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Wystawa ozdób wielkanocnych
Członkowie Koła Rękodzielniczego pod opieką p. B Kaźmierczak , do których
dołączyli uczniowie z klas V SP, II i III G oraz Koło Plastyczno – Artystyczne prowadzone
przez p. A Biernacką, zaprezentowali na szkolnym korytarzu I piętra swoje prace, wykonane
na zajęciach pozalekcyjnych oraz na lekcjach techniki z p.Ewą Migdalską.
Ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wystawa pokazała umiejętności
i pomysłowość młodszych i starszych wykonawców.
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Jajeczka ozdobione przez uczniów klasy piątej.
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Nasze prace podobały się równieŜ w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Borku Wlkp., gdzie znalazły się na wystawie w związku z konkursie plastycznym na
pisankę wielkanocną.
Jury wyróŜniło 2 prace, przyznając pierwsze miejsca naszym gimnazjalistkom:
w kategorii 11- 14 lat – Klaudii Cieplik, a w kat. 15-18 lat – Michalinie Bury.
Gratulujemy!
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Bernadeta KaŜmierczak

„Ale jaja” w „Zrób to sam”
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Dnia 30 marca 2010 roku miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu
wielkanocnego „Ale jaja”.
Konkurs został ogłoszony pod koniec lutego i przeznaczony był dla uczniów klas 0,
nauczania zintegrowanego oraz klas IV-VI szkoły podstawowej. Cieszył się ogromnym
zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci młodszych.
Wśród 95 prac konkursowych wyłoniono 20 laureatów, którzy zostali nagrodzeni
dyplomami oraz nagrodą rzeczową w postaci wielkanocnego stroika. Natomiast pozostali
uczniowie otrzymali dyplom uczestnictwa w konkursie oraz słodką niespodziankę.
Komisja konkursowa w składzie: pani wicedyrektor Cyryla Krajka, pani Ewa
Migdalska i pani Bernadeta Kaźmierczak - postanowiła wyróŜnić 20 prac konkursowych.
Oto laureaci konkursu:
Karol Kmiecik

0a

Damian Paluszkiewicz

IIc

Sebastian Dudka

0a

Marcel Gruchała

IIc

Eryk Pawlak

0a

Weronika Miedzińska

IIb

Jakub Szymkowiak

0b

Julia Fabisiak

IIa

Daria Szuba

0a

Karolina Urbaniak

IIIb

Zuzanna Pieprzyk

Ia

Eryk Andrzejewski

IVa

Mikołaj Waściński

Ib

Weronika Kowalik

IVa

Marta Grzonka

Ib

Katarzyna Miedzińska

IVb

Kinga Kryś

Ib

Roksana Kasperczyk

IVc

Ola Rolnik

IIc

Adrian Paluszkiewicz

Vc
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Podczas uroczystego apelu pani Cyryla Krajka podzieliła się refleksjami z pracy
komisji. Powiedziała, iŜ prace były róŜnorodne, pomysłowe, ale na szczególne wyróŜnienie
zasłuŜyły te, które wykonane były własnoręcznie. Ponadto, złoŜyła wszystkim świąteczne
Ŝyczenia radości, spokoju i bogatego zająca. Natomiast organizatorki konkursu podziękowały
dzieciom za liczny udział i zachęciły do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach
realizowanych przez koło „Zrób to sam”.
Dziękujemy paniom:. C. Krajce, B. Kaźmierczak i E. Migdalskiej, które podjęły się trudnej
pracy w komisji konkursowej oraz p. Pawłowi Andrzejewskiemu za zaprojektowanie
i wykonanie pięknych dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu wielkanocnego.
ElŜbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhof f- Ley

Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
Dnia 26 marca 2010 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii,
w którym wzięło udział czternastu uczniów z klas szóstych szkoły podstawowej. Wszyscy
uczestnicy tego konkursu przez kilka tygodni poszerzali swoje wiadomości z zakresu
geografii, kultury i historii Wielkiej Brytanii, aby ostatecznie sprawdzić swoją wiedzę
w formie testu w wersji angielskiej.
Oto laureaci tego konkursu: Katarzyna Pospiech kl. VIa, Artur Chudy kl.VIc,
Monika Grobelna kl.VIa i Marta Rzepka kl.VIa
Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluję laureatom i Ŝyczę dalszych
sukcesów w tej dziedzinie!
Sylwia Grzelczak

Eliminacje do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
Dnia 14 i 15 kwietnia 2010r. odbyły się szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu
Języka Angielskiego, który jest planowany na czerwiec 2010r. w Gostyniu. Szkołę
podstawową będą reprezentować uczniowie klas szóstych: Monika Grobelna kl.VIa,
Rafał Małecki kl.VIc, Marta Rzepka kl.VIa, a gimnazjum będą reprezentować uczennice
klas trzecich: Maria Krystkowiak kl.IIIC, Marzena Dworacka kl.IIID, Mirosława
Kempa kl.IIID.
śyczymy powodzenia! (Good luck!)
Monika Krajka
Weronika Krajka
Sylwia Grzelczak

Mateusz wykazał się wiedzą religijną
W dniu 24 kwietnia br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu Mateusz Andrzejewski - uczeń kl. Ic - uczestniczył w etapie diecezjalnym XVI
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Konkursu Wiedzy Religijnej „Bez kapłana męka i śmierć Naszego Pana nie zdałaby się
na nic”. Był to ostatni etap tego konkursu. Na 26 uczestników Matusz zajął 7. miejsce.
Poszczególne etapy konkursu były przeprowadzane juŜ od stycznia. W naszej szkole
7 stycznia odbył się etap szkolny. W konkursie wzięło udział 14 gimnazjalistów. Do etapu
rejonowego zakwalifikowali się: Mateusz Andrzejewski, Miłosz Waleński i Angelika Szober.
Wymienieni uczniowie brali udział w etapie rejonowym13 lutego br. w Zespole Szkół
Rolniczo – Budowlanych w Lesznie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
s. Judyta

Maciej w finale wojewódzkim !
Dnia 8 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gostyniu odbył się drugi etap
XVII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Naszą szkołę
reprezentowało czworo uczniów, którzy zostali wyłonieni spośród uczestników etapu
szkolnego. Byli to Anita Kryś, Marzena Dworacka Maciej Grobelny i Szymon Mieszkała.
Maciej Grobelny z klasy IIa zajął I miejsce w powiecie i tym samym
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w czerwcu w śychlinie
k.Konina. Tematyka konkursu była bardzo obszerna i wymagała wiele zaangaŜowania
i pracy, by osiągnąć tak wysokie miejsce. Gratulujemy i Ŝyczymy powodzenia w finale
wojewódzkim.

!

Arleta Adamek
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Powiatowy turniej BRD

23 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Gostyniu została rozegrana
kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
Zespół gimnazjum w składzie: Szymon Mieszkała, Marcin Sipurzyński i Miłosz Waleński
zajął druŜynowo III miejsce.
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Indywidualnie, Szymon uplasował się na miejscu drugim i wrócił do domu
z cennymi nagrodami rzeczowymi.
Uczniowie szkoły podstawowej: Patryk Doliński, Łukasz Karolak i Piotr Nowacki
po bardzo dobrym przejeździe na torze (Patryk był najlepszym zawodnikiem wśród
36 uczniów pokonujących rowerowe przeszkody), ostatecznie niepocieszeni zajęli bardzo
dobre -V miejsce.
Gratulacje dla uczestników turnieju i podziękowania dla p.E. Chlebowskiego
za wykonanie profesjonalnych elementów toru przeszkód. Obiecujemy, Ŝe za rok będzie
jeszcze lepiej.
Ewa Migdalska

IV miejsce w aerobiku
Dnia 3 marca 2010 r. w Borku Wlkp. odbyły się powiatowe zawody w aerobiku
grupowym. Naszą szkołę reprezentowały dwie druŜyny: druŜyna ze szkoły podstawowej,
w której tańczyły dziewczyny z klasy VIa i zespół z klasy Ic, w którym byłam i ja.
W kategorii gimnazjum zajęłyśmy IV miejsce.
Układów tanecznych uczyła nas p. Karolina Grześkowiak. Przed występem bardzo
duŜo ćwiczyłyśmy i opłaciło się. Mam nadzieję, Ŝe jeszcze kiedyś uda nam się wystąpić
w takich zawodach.
Magdalena Durak kl.Ic

Na musicalu „Mały KsiąŜę”
Dnia 21 kwietnia 2010r. 37-osobowa grupa gimnazjalistów wyruszyła autokarem do
„Hutnika” w Gostyniu na inscenizację teatralną „Małego Księcia”.
Jak na musical przystało, było duŜo śpiewu i trochę mniej tańca. Aktorzy biorący
udział w przedstawieniu zostali dobrani pod względem wyglądu i barwy głosu. Artysta
grający pilota był potęŜnym męŜczyzną po trzydziestce, o dość niskiej barwie głosu. Małego
Księcia grał młody aktor, wyglądający na dwudziestolatka, o jasnych włosach i melodyjnym
głosie. Pozostali aktorzy obsadzali po kilka ról.
Najbardziej utkwił mi w pamięci zabawny aktor, który pod względem mimiki i stylu
gry przypominał mi Jima Carrey’a.
Warto było pojechać na ten spektakl, bo teatr kaŜdego w pewien sposób uczy
i rozwija.
Sławka Bigaj kl.Ic
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Z legendą przez Polskę
Dnia 16 marca odbył się finał konkursu „
Z legendą przez Polskę" dla klas
czwartych. Organizatorami byli
członkowie Koła Historyczno Turystycznego wraz z opiekunami. Była to
druga edycja konkursu, która w tym roku
przebiegała w trzech etapach:
I etap - konkurs plastyczny,
II etap – klasowy,
III etap - międzyklasowy.
W pierwszym i drugim etapie konkursu
wzięli udział wszyscy uczniowie klas
czwartych. Do wykonania zadań
konkursowych uczestnicy przystąpili
bardzo sumiennie. Spośród prac
plastycznych uczniowie klas IV-VI
w formie głosowania wybrali najciekawszą
i najładniejszą pracę. Po zliczeniu głosów
werdykt okazał się następujący: 1 . Filip
Wojtkowiak kl. IVb, 2. Dominik Rolnik
kl. IVc, 3. Eryk Andrzejewski kl. IVa,
4. Kacper Pospiech kl. IVa,
5. Weronika Kowalik kl. IVa.
W III etapie udział wzięły druŜyny
klasowe, składające się z następujących osób: kl. IVa: Eryk Andrzejewski, Kacper Pospiech,
Nikola Sudolska; kl. IVb: Hubert Lewandowski, Julia KrzyŜosiak, Szymon Szober; kl. IVc:
Marta Cieplik, Roksana Kasperczyk, Sylwia.Waligóra
W finale konkursu uczniowie odpowiadali na pytania, układali puzzle, odgadywali tytuły
legend na podstawie przeczytanych fragmentów oraz nazywali legendy po obejrzeniu scenek.
Rywalizacja była od samego początku bardzo wyrównana. Po wszystkich zmaganiach
konkursowych najwięcej punktów i zarazem I miejsce zdobyła kl. IVa, II miejsce kl. IVb,
III miejsce kl. IVc .
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Uczestnicy finału konkursu „Z legendą przez Polskę" zostali nagrodzeni upominkami
ufundowanymi przez Radę Rodziców.
DuŜy udział w przygotowaniach mieli członkowie koła, czyli uczniowie z klasy VIa
oraz klasy IB i IIIB gimnazjum. Ich praca polegała na ułoŜeniu pytań, przygotowaniu
scenografii scenek i wielu innych drobiazgów.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani dyrektor
Cyryla Krajka, panie bibliotekarki Bernadeta Kaźmierczak i Ewa Fabisiak.
Lidia Muszyńska, Arleta Adamek

W 5. rocznicę śmierci patrona naszej szkoły
„PrzecieŜ nie cały umieram,
To co we mnie niezniszczalne trwa!”
(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

Dzień 2 kwietnia jest dla nas dniem szczególnym. Jest to dzień śmierci Sługi BoŜego
Jana Pawła II i zarazem Dzień Patrona. Z tej okazji młodzieŜ przygotowała montaŜ słowno –
muzyczny. W dniu 9 kwietnia o godz. 19:00 w parafialnym kościele św. Jadwigi zanurzeni
w modlitewnej refleksji uczciliśmy osobę PapieŜa. Wieczorne rozwaŜanie zakończyła
modlitwa przy popiersiu Jana Pawła II, w której prosiliśmy o rychłą beatyfikację.
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Uczniowie szczególnie zaangaŜowani zasługują na gorące podziękowania i są to:
- Michalina Chudzińska (kl. Va), Sławka Bigaj (kl. Ic), Magdalena Durak (kl. Ic),
Amanda Norman (kl. Ic), Julia Łagódka (kl. Ic), Marta Pietrowska (kl. Ic),
Patryca Wabińska (kl. Ic), Mateusz Andrzejewski (kl. Ic), Miłosz Waleński (kl. Ic).
Ada Robaszynska (kl. IIIa), Natalia Krajka (kl. IIIa), Marlena Chuda (kl. IIIa), Klaudia
Twardowska (kl. IIIa),Wojciech Paluszkiewicz (absolwent).

s.Judyta
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Dzień Ziemi
SOS - to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen juŜ trudniej będzie zbudzić
SOS - ratujmy siebie sami
SOS - do siebie wysyłamy
Tak, słowami refrenu piosenki Majki JeŜowskiej, wykonawcy i widownia złoŜona
z uczniów klas IV – VI apelowała do mieszkańców naszej planety podczas spektaklu na
tegoroczne zaprezentowanego podczas obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie klasy Vb oraz
Nikola Sudolska z IVa i Natalia Waleńska z IIA gimnazjum pod okiem s. Judyty i p.Ewy
Migdalskiej przygotowali i przedstawili spektakl ekologiczny
„Na ratunek Ziemi”.
Babcia Nadzieja, wspaniale zagrana przez Natalię, opowiedziała dzieciom legendę o ukrytych
w skałach skarbach i tajemnicy z nimi związanej. Cierpliwie odpowiadała na pytania
otaczającej ją gromadki i z optymizmem recytowała: „Lecz nie traćmy nadziei, moŜe
człowiek wreszcie zbudzi się, zły los przyrody zmieni”.

Natalia świetnie zagrała Babcię Nadzieję.
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Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz,
Święty Franciszku ?
Tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka,
Ptaszki śpiewają i słychać Twój głos.

Radosną piosenką pt. „Braciszkowie skrzydlaci” wykonawcy i widownia powitali
honorowego gościa, franciszkanina - Ojca Konstantego z Kobylina.
Zasiadłszy w bujanym fotelu, zajmowanym wcześniej przez Babcię Nadzieję, rozpoczął
swoją gawędę. O św. Franciszku – patronie ekologów, o AsyŜu, w którym bywał wielokrotnie
ale przede wszystkim o tym, co się stanie, jeŜeli młode pokolenie, przed którymi cała
przyszłość, nie zadba o swoją planetę – Ziemię.

Z balonikami kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
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Jeszcze donośniej zabrzmiał zaśpiewany przez całą widownię na poŜegnanie refren
piosenki
Braciszkowie skrzydlaci
Chwalcie Boga, chwalcie Boga,
Bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić,
Jeśli nie piosenką ubogą.
Za słońce jasne, niebo czyste
I łąki zieleń, i łąki zieleń.

Było pięknie.
Ewa Migdalska

Wiosenny Konkurs Recytatorski
30 kwietnia 2010r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w dwugodzinnej imprezie
artystycznej poświęconej sztuce recytacji. Swoje umiejętności recytatorskie wystawiło na
próbę 17 uczestników. Repertuar był bogaty i urozmaicony: wiersze A. Mickiewicza,
J.Brzechwy, J.Tuwima, T.Lenartowicza, Wł. Bełzy, L.J.Kerna, Cz. Janczarskiego
i M.Dynowskiej. Jury w składzie: wicedyr. C.Krajka oraz nauczyciele bibliotekarze:
B.Kaźmierczak i E.Fabisiak, wyłoniło laureatów w kategorii trzech klas: czwartej, piątej
i szóstej.
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Laureaci uhonorowani dyplomami i nagrodami:
I MIEJSCE: Szymon Szober kl.IV, Klaudia Berger kl.V i Anna Kończak kl.VI
II MIEJSCE: Nikola Sudolska kl.IV, Eliza Stankowska kl.V i Katarzyna Pospiech kl.VI
III MIEJSCE: Sylwia Waligóra kl.IV
Jury nie przyznało trzeciego miejsca w kategorii klas piątych i szóstych.
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Konkurs przebiegał pod hasłem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której szkoła
uczestniczy.
Program zorganizowała p.Zofia Przeniczka, a o scenografię zadbała p.Zuzanna Neuhoff- Ley.
Wystąpiło teŜ Koło Wokalne, przygotowane przez panie: A.Nowacką i Z.Neuhoff- Ley.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla recytatorów.
Uczniom Ŝyczymy zapału w poznawaniu poezji i talentu w interpretacji utworów.
Cyryla Krajka

Nowy konkurs matematyczny: Mistrz Logicznego Myślenia
W tym roku szkolnym po raz pierwszy został zorganizowany i przeprowadzony
szkolny konkurs matematyczny – Mistrz Logicznego Myślenia. Rozpoczął się w drugim
semestrze, zaraz po feriach – 10.02.2010r., zarówno w gimnazjum, jak i w szkole
podstawowej.
KaŜdy uczeń gimnazjum mógł wziąć w nim udział, wystarczyło tylko zgłosić swoje
uczestnictwo w podanym terminie. Natomiast w szkole podstawowej konkurs został
przeprowadzony wśród chętnych szóstoklasistów. Dla starszych uczniów konkurs ciągle trwa,
ale dla szóstoklasistów zakończył się po pięciu tygodniach zmagań. Konkurs polegał na
rozwiązywaniu róŜnorodnych krzyŜówek, łamigłówek i rebusów matematycznych. KaŜdy
uczestnik odbierał zadanie w kaŜdą środę i przynosił jego rozwiązane następnego dnia. I tak
przez pięć tygodni. Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło około 30 uczestników.
Do kolejnych etapów kwalifikowali się ci uczniowie, którzy prawidłowo rozwiązali zadanie.
Po pięciu tygodniach, tj. 29.03.2010r. odbył się wielki finał konkursu – juŜ w szkole,
w którym udział wzięli najbardziej wytrwali uczniowie, czyli: Monika Grobelna z kl. VIa,
Katarzyna Pospiech z kl. VIa i Tomasz Jopek z kl. VIc. Spośród najlepszych został wyłoniony
Mistrz Logicznego Myślenia, którym została Katarzyna Pospiech z klasy VIa. Serdecznie
gratulujemy !!! ☺
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego
kręgu młodzieŜy, wzbogacenie słownictwa matematycznego, kształtowanie pojęć
matematycznych, oswajanie z róŜnymi, równowaŜnymi definicjami tych pojęć. Zagadki miały
za zadanie kształcić umiejętność korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych
i innych źródeł informacji. Zadania rozwijały umiejętność logicznego myślenia,
przeprowadzania rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości,
dokonywania analizy i syntezy, jak i samodzielne czytanie ze zrozumieniem zadań i poleceń
matematycznych.
Przykładowe zadania konkursowe:
SKOJARZENIA
Do danego hasła dopisz odpowiednie pojęcie matematyczne
Lp.

Hasło

1.

Egipski lub bermudzki

2.

Kryształowa u wróŜki

Pojęcie matematyczne
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3.

Najczęściej w bucie

4.

Rekwizyt Amora

5.

Potrzebne jak piąte u wozu

6.

RyŜowe lub magnetyczne

7.

Ostatnia baśń

8.

Akrobatyczny czworokąt

9.

Serialowa jednostka

10. Wyrównuje drogi
11. Ostatnia na wyścigach
12. Uniwersalna grupa krwi
13. Jesienią na polach
14. Usługowy, na prostej
15. Ślady dwuśladu
16. Dobrze go pamiętać i naśladować
17. Czubek drzewa
18. Wcielił się w piramidę
19. Stoi tam miotła
20. On i ona
21. Podziwu godna liczba (cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej)
22. Lubią go politycy
23. Narysowany w zeszycie nie świeci

RozwiąŜ krzyŜówkę matematyczną
Litery w wyróŜnionych polach czytane kolejno od 1 do 7 utworzą dodatkowe rozwiązanie.
Drugie rozwiązanie utworzą litery czytane kolejno w wyróŜnionej kolumnie.
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1
6
2
5

2

3

4

3
7
4

5

6

7

8
1
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Np. słupkowy;
Odwrotność dzielenia;
Kształt monety;
Np. ¾;
Jedna z dziedzin matematyki;
Wiek matematycznie;
Nieprawda, Ŝe nierówność;
MoŜe być ujemna;
Jednostka miary masy.
Jakie cyfry kryją się pod literami ?
KaŜde dwie takie same litery zastępują takie same cyfry (nie liczby!). KaŜde dwie róŜne litery zastępują dwie
róŜne cyfry.
TRZY
+TRZY
_____________
SZEŚĆ

T=
R=
Z=
Y=
S=
E=
Ś=
Ć=
Gwarno będzie w święta u dziadków, gdy zjadą się dzieci z własnym potomstwem. Które dzieci są czyje, jeśli:
•
•
•
•
•

Barbara ma więcej dzieci niŜ brat.
Jurek i Oleńka mówią do Jerzego – wujku,
a Magda do Haliny – ciociu.
Misia nie jest siostrą ani Grzesia, ani Arka, który ma troje rodzeństwa: brata Maćka i dwie siostry.
Halina ma córkę i syna.

Rozwiązanie zadania przedstaw w postaci opisowej.
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Konkurs cieszył się duŜym zainteresowaniem wśród uczniów, dlatego teŜ mamy
nadzieję, Ŝe w przyszłym roku takŜe znajdą się chętni uczestnicy.

Kamila DzierŜgowska
Marzena Matysiak

I druŜynowy turniej matematyczny dla uczniów gimnazjum MATMIX
Dnia 16 kwietnia 2010 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu odbyła się
pierwsza edycja druŜynowego konkursu dla gimnazjalistów MATMIX. Wzięły w nim udział
dwie druŜyny z naszej szkoły, w których skład wchodzili uczniowie trzecich klas gimnazjum.
DruŜyna I: Anita Kryś, Marzena Dworacka, Mirosława Kempa; druŜyna II: Witold Błaszyk,
Agnieszka Walczak, Hubert Hudziński. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym
etapie druŜyny rozwiązywały test zamknięty i wspólnie zmagały się z zadaniami z dziedzin
nauk matematyczno – przyrodniczych. W etapie tym wyłoniono sześć finałowych druŜyn.
Wśród najlepszych znalazła się nasza I druŜyna dziewczyn, które w drugim etapie jawnie
odpowiadały na wylosowane pytania. Niestety, zabrakło punktów by znaleźć się w pierwszej
trójce, jednak Anita, Marzena i Mirka zdobyły wyróŜnienie.

Anita, Marzena i Mirka

Witek, Agnieszka, Hubert

Uczniowie pozytywnie wyraŜali się na temat konkursu, dlatego teŜ zapewne
skorzystamy z zaproszenia za rok.
Marzena Matysiak
Kamila DzierŜgowska
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Z notatnika nauczyciela kształcenia specjalnego
Witamy wiosnę
Idziemy przez wioskę długim korowodem,
niesiemy marzannę nad zieloną wodę.
Słowa tej piosenki towarzyszyły Michałowi
i Wiesiowi podczas wycieczki nad rzeczkę
Dąbrocznię. Chłopcy wzięli udział
w
„topienia
marzanny”.
tradycyjnym
obrządku
Kukłę ze słomy, gazet oraz bibuły, chłopcy
przygotowali wcześniej na zajęciach indywidualnych.
Napracowali się bardzo przy jej tworzeniu, więc
strasznie było im szkoda wrzucić ją do wody. Jednak
tęsknota za Wiosną zwycięŜyła. Chłopcy wrzucili
kukłę z mostu do rzeczki, by popłynęła prosto do
morza, a Wiesiu zarecytował: „Płyń sobie marzanno
szumiącym potokiem, nad morze szerokie, nad morze
głębokie.”
Kiedy zima odpłynęła z prądem Dąbroczni,
z zielonym gaikiem – maikiem wróciliśmy do szkoły.
ElŜbieta Andrzejewska
Paweł Andrzejewski

I do nas zawitał zajączek…
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W Wielkim Tygodniu, w okresie oczekiwania na Święta Wielkanocne do naszych
podopiecznych zawitał zajączek.
Dla wszystkich dzieci zostawił słodkości w przepięknych koszyczkach wykonanych
przez nich własnoręcznie.
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Po odnalezieniu koszyczków, ogromny uśmiech zagościł na twarzach: Marysi,
Małgosi, Jakuba, Patryka, Wiesia i Michała. Dla Tobiasza i Roberta zajączek zawiózł
koszyczki osobiście.
Agata Biernacka
ElŜbieta Andrzejewska
Paweł Andrzejewski

Udział w konkursie recytatorskim
20 kwietnia w gostyńskim „Hutniku” odbyły się powiatowe eliminacje do „DziecięcoMłodzieŜowego Konkursu Recytatorskiego” w Lesznie. Uczestnicy mieli za zadanie
przygotować wiersz i fragment prozy wybranego autora, a czas recytacji przez jednego ucznia
nie mógł przekroczyć 10 minut.

Reprezentacja z naszej szkoły: Ania, Kasia i Szymon. Wrócili uśmiechnięci
z dyplomami uczestnictwa.
Zofia Przeniczka

Co słychać w szkolnej bibliotece?
Spotkanie z pisarzem
Wiesław Drabik - pisarz i ilustrator pełnych humoru, wierszowanych bajeczek dla
dzieci - był gościem naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II szkoły
podstawowej, którzy bardzo Ŝywiołowo reagowali na opowieści pisarza. Dzieci wykazały się
równieŜ znajomością jego twórczości, za co zostały obdarowane drobnymi upominkami.
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Po spotkaniu zainteresowani uczniowie mogli zakupić ksiąŜki pisarza z jego
dedykacją i autografem.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Ewa Fabisiak

Z gabinetu higieny szkolnej
Palić? Nie palić!
W miesiącu marcu uczniowie klas piątych szkoły podstawowej wzięli udział
w konkursie pod hasłem „Palić nie palić – oto jest pytanie”, organizowanym co roku przez
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu. W tym roku uczniowie mieli
za zadanie napisać wiersz adresowany do osób palących, np. do rodziców, rodzeństwa,
krewnych, znajomych lub teŜ koleŜanek i kolegów i zachęcić ich do rzucenia nałogu.
Konkurs trwał od 1 do 26 marca i składał się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego.
W etapie klasowym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie z klas V, w którym nauczyciel
języka polskiego wybrał po jednym wierszu z kaŜdej klasy do etapu szkolnego. Były to
utwory następujących uczniów: Jakuba Robaszynskiego z kl. Va, Roksany Dymarskiej
z kl. Vb i Mateusza Sobótki z kl.Vc. W etapie szkolnym, komisja w składzie: p. Marlena
Wachowiak – nauczyciel języka polskiego, p. Jolanta Nowacka – pielęgniarka szkolna i Artur
Chudy – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - wybrała najlepszy wiersz, który został
wysłany do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyniu i weźmie udział
w dalszym etapie konkursu – powiatowym. Jest to wiersz Jakuba Robaszynskiego pt.
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„Posłuchajcie Starsi! Młodzi!”, natomiast wiersz Roksany Dymarskiej zajął II miejsce,
a Mateusza Sobótki III miejsce. Uczniowie ci otrzymają nagrody i dyplomy.

Z pozostałych prac wyróŜniono kilka najciekawszych wierszy, które zostaną
przedstawione na wystawie w maju podczas Światowego Dnia bez Papierosa. Laureatami
zostali: z kl. Va: Monika Markowska, Wiktoria Matysiak i Kacper Przewoźny, z kl Vc:
Natalia Kaczmarek i Zofia Zielińska. Uczniowie ci zostaną nagrodzeni dodatnimi
punktami.
bo Twój organizm jest niedotleniony.
Posłuchajcie Starsi! Młodzi!
Posłuchajcie Starsi! Młodzi!
Wiecie, Ŝe palenie szkodzi?
Kiedy palisz – kaszlesz, plujesz.
Często słyszę: „Źle się czuję.”
Boli Cię głowa, jesteś zmęczony,

GRATULUJEMY laureatom
w konkursie za rok.

Więc rusz się na spacer!
Weź ze sobą psa,
a razem z Wami pójdę teŜ ja.
Z pieskiem pobiegamy,
w piłkę teŜ pogramy,
moŜe w taki sposób ten NAŁÓG
pokonamy?
(Jakub Robaszynski,kl. Va)
i zachęcamy przyszłych piątoklasistów do udziału
Jolanta Nowacka
pielęgniarka szkolna
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