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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tysi!c d"ugopisów dla dzieci z Kamerunu 

 

 Uczniowie   Ko!a Misyjnego zebrali w   pa"dzierniku  2011r. na    terenie   Zespo!u    
Szkó!   w   P#powie tysi$c d!ugopisów dla dzieci z Kamerunu. 

 Paczka zosta!a wys!ana do misji Sióstr Opatrzno%ci Bo&ej  w Ayos w Kamerunie. 
Wa&y!a prawie 9 kg .   Koszt wysy!ki -108 z! - op!aci! ks. Proboszcz Henryk Szwarc. 

 Dzi#kujemy Ks. Proboszczowi i wszystkim, którzy pomagali w zbiórce d!ugopisów.                                
                                                                                                                 
                                                                                                                   Opiekun Ko"a Misyjnego 

  s. Ewa   

                                          

 

Wyniki etapu szkolnego 

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

w szkole podstawowej i gimnazjum 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów i Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny dla uczniów szko!y podstawowej, to konkursy przedmiotowe, które 
przeprowadzamy co roku na prze!omie listopada i grudnia. Organizatorem konkursu jest 
Wielkopolski Kurator O%wiaty. Konkurs sk!ada si# z trzech etapów. Pierwszy 
przeprowadzany jest w szkole przez Szkoln$ Komisj# Konkursow$. Uczniowie przez 90 min. 
rozwi$zuj$ test przygotowany przez organizatorów. Najlepsi przechodz$ do etapu 
rejonowego. Tam tak&e rozwi$zuj$ test w czasie 90 min. I ostatni etap – wojewódzki. 

 Cele konkursu,  to: popularyzowanie wiedzy matematycznej w%ród uczniów, 
inspirowanie i rozwijanie zainteresowa', motywowanie do poszerzania swoich wiadomo%ci                   
i umiej#tno%ci, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, podnoszenie poziomu 
i stosowanie wiedzy matematycznej.  

  Nasi uczniowie zazwyczaj bardzo licznie przyst#puj$ do tego konkursu. W bie&$cym  
roku szkolnym konkurs dla gimnazjalistów odby! si# 28 pa"dziernika, ale niestety, nikomu 
nie uda!o si# zdoby( odpowiedniej liczby punktów, &eby zakwalifikowa( si# do kolejnego 
etapu. Natomiast w szkole podstawowej konkurs zosta! przeprowadzony w dniu 9 grudnia                   
i dwóch uczniów z klasy VIa rewelacyjnie poradzi!o sobie z rozwi$zaniem bardzo trudnych 
zada' matematycznych, w wyniku czego przeszli do etapu drugiego – rejonowego.   S$ to 
Jakub Rzepka i Eryk Andrzejewski.  

Serdecznie gratulujemy ! 

                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!Kamila Dzier#gowska 
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Z ycia klas IV-VI 

Jest taki dzie$... 

 

Dnia 22 grudnia 2011 roku cz!onkowie  Ko!a Teatralnego dzia!aj$cego w szkole 
podstawowej przypomnieli swoim kolegom i kole&ankom tradycje )wi$t Bo&ego Narodzenia. 
Uczniowie dowiedzieli si#, ile dawniej stawiano potraw na wigilijnym stole, czym 
przystrajano choink#, a tak&e spotkali gwiazdora i kol#dników, którzy z!o&yli wszystkim 
%wi$teczne i noworoczne &yczenia. Nie zabrak!o równie& %wi$tecznych piosenek wykonanych 
przez uczniów, którzy zostali przygotowani przez pana B. Wojciechowskiego. 
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                                                                                                                                                 Marlena Wachowiak 

 
 

Z wizyt! w teatrze 
 

              15 listopada 40-osobowa grupa uczniów z kl. IV-VI wraz z nauczycielkami j#zyka 

polskiego pojecha!a do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Celem naszego wyjazdu by!o 

obejrzenie spektaklu na motywach powie%ci „Ania z Zielonego Wzgórza”. Po zaj#ciu miejsc 

w wygodnych fotelach, „przenie%li%my si#” do XIX wieku, do miejscowo%ci Avonlea                      

na Wyspie Ksi#cia Edwarda, gdzie mieszka!a  g!ówna bohaterka, Ania Shirley. Uczniowie                    

z zaciekawieniem  %ledzili przedstawione na scenie perypetie &yciowe dziewczynki, zabawne 

i smutne wydarzenia w jej &yciu. W przedstawieniu  wa&n$ rol# odegra!a muzyka, bowiem  

aktorzy zaprezentowali swoje umiej#tno%ci wokalne i taneczne, zachwycili publiczno%(  

%piewem oraz ta'cem. Wyst#puj$cym towarzyszy!a wspania!a orkiestra. Wyjazd by! 

doskona!$ okazj$ do bli&szego poznania przez uczniów tworzywa teatralnego, a tak&e da! 

mo&liwo%( porównania adaptacji teatralnej z literackim pierwowzorem, czyli lektur$ 

omawian$ na lekcjach j#zyka polskiego. 

            Dzi#kujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie wycieczki. 

                               Joanna Gó%d%  
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Konkurs „Bo#e Narodzenie malowane kol&d!” 

           Jedenastu uczniów ze szko!y podstawowej 
wzi#!o udzia! w kolejnej edycji konkursu 
plastyczno-j#zykowego organizowanego przez 
Ksi#garni# POLANGLO  z Leszna (Joanna Pospiech 
kl. VIa, Kacper Pospiech kl.VIa, Anna Klup% kl.VIa, 
Nikola Sudolska kl.VIa,  Natalia Bzodek kl.VIc, 
Monika Cieplik kl.VIc, Milena Wencel kl.VIc,  
Hubert Lewandowski kl.VIb, Patryk Czabajski 
kl.Va, Paulina Wojciechowska kl.Va, Micha! Górski 
kl.Va).  

 Zadanie konkursowe polega!o na wykonaniu 
pracy plastyczno – j#zykowej, stanowi$cej ilustracj# 
do ulubionej kol#dy z krótkim jej fragmentem                   
w dowolnym j#zyku obcym. Trzeba przyzna(,                      
&e nasi uczniowie wykonali  bardzo ciekawe prace. 

 Konkurs zosta! rozstrzygni#ty 8 grudnia 2011r.  Jednym z laureatów zosta! ucze' 
naszej szko!y, Eryk Andrzejewski. Jego praca znalaz!a si# na II miejscu i by!a 
wyeksponowana w Ksi#garni POLANGLO   w Lesznie.  

 

Dzi#kuj# wszystkim uczniom, którzy wzi#li udzia! w tym konkursie!!! 

Gratulacje dla laureata !!!                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    Sylwia Grzelczak 
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Z ycia gimnazjalistów 

 

                                 „MIKO'AJE 2011” 

 

W grudniu 2011 roku gimnazjali%ci z naszej szko!y zaanga&owali 
si# we wspólne dzia!anie pod nazw$ „Miko"aje 2011 – akcja 
charytatywna na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji #yciowej”, 
organizowane  przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 

Ka&da klasa gimnazjalna przygotowa!a paczk# dla jednego dziecka, wyznaczonego 
przez PCPR. Uzbierali%my dziesi#( poka"nych, kolorowo zapakowanych prezentów.  

Uczniowie bardzo  ch#tnie zaanga&owali si# w projekt - wspólnie zbierali pieni$dze, 
potem wybierali podarunek i na ko'cu przepi#knie zapakowali.  

Akcji towarzyszy!o wiele rado%ci z mo&liwo%ci pomocy potrzebuj$cym. Uczniowie 
wykazali si# ogromn$ empati$ i zdolno%ci$ wspó!pracy.  

Przed )wi#tami Bo&ego Narodzenia mia!o miejsce oficjalne przekazanie podarunków 
przedstawicielom PCPR z Gostynia.  

Akcji patronowa! Samorz$d Szkolny oraz pedagog szkolny. W ramach podzi#kowania 
za zaanga&owanie nasza szko!a otrzyma!a honorowy tytu! MIKO*AJA 2011. 

 
Alicja Gruetzmacher 

Joanna Grobelna 
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Quilling w (wi!tecznym wydaniu 

 

Cz!onkowie Ko!a R#kodzielniczego „Zrób 
to sam” i uczniowie klas III gimnazjum wykonali 
quillingowe bombki, które ozdobi!y choink# i 
girland# w holu szko!y podstawowej. Wykonanie 
tych bombek by!o niezwykle pracoch!onne i 
wymaga!o niesamowitej cierpliwo%ci i precyzji 
wykonania. 

Cieszy nas fakt, &e %wi$teczne zawieszki zwróci!y 
uwag# uczniów i doros!ych, którzy kierowali 

s!owa podziwu dla tych a&urowych dekoracji. 

El#bieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff – Ley 

 
 
 
 

Miko"aj rozda" ju# prezenty 

 

6 grudnia 2011 roku nast$pi!o rozstrzygni#cie %wi$tecznego konkursu „Miko!aj w 

oczach dziecka.” Konkurs zosta! og!oszony ju& w pa"dzierniku, a zorganizowany przez 

opiekunki ko!a r#kodzielniczego „Zrób to sam” oraz samorz$d szko!y podstawowej. Jak  

zawsze, konkurs cieszy! si# du&ym zainteresowaniem w%ród uczniów klas 0 – III                                 

oraz IV – VI, jak równie& w%ród uczniów realizuj$cych nauczanie indywidualne.                                               

 Prace konkursowe by!y wykonane za pomoc$ wielu technik plastyczno-technicznych. 

By!y zawieszki, obrazki, figurki stoj$ce z orgiami, postacie z masy solnej, wosku itp. Komisja 

konkursowa wy!oni!a 15 najpi#kniejszych, najbardziej oryginalnych, pomys!owych   

i estetycznych „Miko!ajów”. Laureatami miko!ajkowego konkursu zostali: 

 

Zuzanna Kubiak 

Daniel Chudzi$ski 

Amelia Koncewicz 

Eryk Andrzejewski 

Krzysztof Kenig 

Ola Paluszkiewicz 

Wiktoria Okr&t 

Maria Fabisiak 

Julia Fabisiak 

Daria Szuba 

Marta Grzonka 

Kinga Kry( 

Filip Kry( 

Monika Krajka 

Joachim Rydzy$ski
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Podczas spotkania podsumowuj$cego konkurs, pani dyrektor Urszula Latuszek 
wr#czy!a wszystkim uczestnikom pi#kne dyplomy i s!odycze, a laureatom zimowo – 
%wi$teczne maskotki. 

Wszystkie prace zosta!y wyeksponowane na wystawie w holu szko!y podstawowej                      
i ciesz$ oko zarówno dzieci, jak i odwiedzaj$cych szko!# rodziców. 

Dzi#kujemy wszystkim dzieciom oraz wielu rodzicom za zaanga&owanie i wk!ad 
pracy w wykonanie pi#knych „Miko!ajów”. Dzi#kujemy komisji konkursowej, która podj#!a 
si#  wy!onienia najlepszych prac, bo wiemy, jak trudne to by!o zadanie.  

S!owa podzi#kowania kierujemy te& do pana Paw!a Andrzejewskiego, który 
wspó!pracuje z Ko!em R#kodzielniczym i zaprojektowa! dyplomy oraz zapewni! 
dokumentacj# fotograficzn$. 
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Zach#camy wszystkich uczniów do wzi#cia udzia!u w kolejnych konkursach 
%wi$tecznych w nowym roku kalendarzowym. 

El#bieta Andrzejewska 

Zuzanna Neuhoff - Ley 

 

Smakowite zaj&cia 

 

       Uczniowie klasy IIIc gimnazjum wraz z uczniami klasy V i VI szko!y podstawowej                 
od wrze%nia nale&$ do kó!ka 
zainteresowa' „Kuchenne 
ewolucje”, prowadzonego przez 
pani$ El&biet# Andrzejewsk$. 
Spotkania odbywaj$ si# w ka&dy 
czwartek  o godzinie 14:15 w sali  
nr 1, a na potrzeby naszego kó!ka 
czasami s$ przeprowadzane                             
w sto!ówce szkolnej. Uczniowie 
sami podsuwaj$  pomys!y, czego 
chcieliby si# nauczy(   i co chc$ 
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przyrz$dza(. Musz$ oni jednak pami#ta(, aby posi!ek ten by! !atwy  w wykonaniu  i nie by! 
zbyt pracoch!onny.   

       Od wrze%nia do tej pory uda!o nam si# nauczy( wielu przydatnych rzeczy.  
Szykowali%my sa!atki, surówki, koktajle, ciastka, a ponadto dwie godziny po%wi#cili%my                  
na sma&enie przepysznych gofrów, które ka&dy z ch#ci$ próbowa!, nawet panie z autobusu. 
Oprócz gotowania, p. E.Andrzejewska uczy!a nas zasad savoir vivre’u, czyli jak nale&y 
zachowywa( si# przy stole podczas spo&ywania posi!ków.  

         Do zaj#(  ka&dy przygotowuje si# 
samodzielnie, przynosz$c produkty 
wyznaczone przez lidera grupy. Nad 
tym by wszystko dzia!a!o sprawnie 
czuwa nasza opiekunka, która troszczy 
si# o nas i w ka&dej sytuacji dba           
o nasze bezpiecze'stwo oraz z ch#ci$ 
próbuje przygotowanych przez nas 
smako!yków. Podczas ka&dego 
spotkania nasza kole&anka Weronika 
B!aszyk jest fotografem i uwiecznia na 
zdj#ciach wspólnie sp#dzony czas                         
w kulinarnej atmosferze.  

       Zaj#cia „Kuchenne ewolucje” s$ 
bardzo warto%ciowe, poniewa& 
pozwalaj$ odpocz$( po lekcjach            
i nauczy( si# wspó!pracy w grupie, co 
czasami wcale nie jest takie !atwe. 
Dowiedzieli%my si# równie&, i& 
podczas gotowania niezb#dna jest 
dyscyplina i przestrzeganie zasad 
bezpiecze'stwa. Kó!ko to równie& pozwala nam wykorzysta( zdobyte wiadomo%ci                                
i umiej#tno%ci w naszym codziennym &yciu. Ka&demu z nas z pewno%ci$ wydaje si#,                            
i& przygotowywanie potraw, to prosta i szybka czynno%(. Jednak, wbrew pozorom, wcale tak 
nie jest. Teraz dopiero wiemy, jak jest naprawd# i doceniamy nasz cotygodniowy wysi!ek 
wk!adany w przyrz$dzanie potraw, które pod koniec naszych spotka' z ch#ci$ wspólnie 
kosztujemy.  

        Reasumuj$c, kó!ko „Kuchenne ewolucje” pozwala nam !$czy( przyjemne                                    
z  po&ytecznym, a ka&da wspólnie sp#dzona chwila z pewno%ci$ zostanie w naszej pami#ci  
na d!ugi czas. Gimnazjalisto, nie czekaj – do!$cz do nas! 
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                                                                                 Amanda Norman i Magdalena Durak, kl.IIIcG 
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30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 

We wtorek, 13 grudnia 2011r. w gimnazjum w ZSSPiG w P#powie odby! si# 
przygotowany przez cz!onków Ko!a Teatralnego apel z okazji 30. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego. Wszyscy uczniowie gimnazjum zostali zaproszeni do udzia!u              
w konkursie o stanie wojennym, mogli równie& zapozna( si# z wystaw$ upami#tniaj$c$ 
rocznic# tego dramatycznego wydarzenia. Wystawa prezentuje pami$tki z lat 80., m.in. kartki 
na benzyn#, mi#so, mas!o i inne produkty, banknoty i monety z tamtych lat, przepustk# 
pozwalaj$c$ na opuszczenie terenu gminy i niezale&ne publikacje z tzw. „drugiego obiegu”. 
Wystaw# mo&na obejrze( w holu gimnazjum. 

W og!oszonym 13 grudnia br. konkursie rocznicowym o stanie wojennym i latach 80. 
wzi#!o udzia! 69 uczniów p#powskiego gimnazjum. Ich zadaniem by!o odszuka( na wystawie 
odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepiej z tego zadania wywi$zali si# nast#puj$cy 
uczniowie (mo&na by!o uzyska( maximum 19 pkt.):  

1. Magdalena Durak  kl. IIIc 18,5 pkt          

2. Weronika B!aszyk  kl. IIIc (17,5 pkt ) 

    Milena Chlebowska  kl. IIIc (17,5 pkt ) 

    Julia Jagódka  kl. IIIc (17,5 pkt ) 

    Amanda Norman  kl. IIIc (17,5 pkt ) 

    Jagoda Berger  kl. IIIb (17,5pkt.) 

    Natalia Kaczmarek  kl. Id (17,5 pkt)                      

3. Hanna Furmaniak kl. IIIc( 17 pkt) 

    Patrycja Mrozek  kl. IIIc ( 17 pkt.) 

    Mi!osz Wale'ski kl. IIIc (17 pkt.) 

4. Mateusz Andrzejewski kl. IIIc (16 pkt.) 

    Dominika Kempa kl. Id (16 pkt.) 

    Maksymilian Kempa kl. IIa (16 pkt.) 

    Weronika Grzonka kl. IIIb (16 pkt.) 

    Julia Norman kl. IIIc(16 pkt.) 

    Miko!aj Ratajczak kl. Id (16 pkt.) 

Laureaci  otrzymali po 10 punktów za udzia! w szkolnym konkursie oraz oceny celuj$ce (m. I i II) 

 i bardzo dobre ( m. III i IV) za zadania dodatkowe z historii. Otrzymali równie& nagrody rzeczowe. 
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Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.  

           Kupon konkursowy: "

Konkurs rocznicowy o stanie wojennym i latach 80. XX w. 

Imi& i nazwisko …………………………………. klasa……. 

1.Wyja%nij skrót WRON – 

2.Wyja%nij skrót ZOMO – 

3.Ilu górników zgin#!o w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek”? 

4. Jaki kolor mia!y kartki na mi#so, a jaki na mas!o? 

5. Który polski pisarz widnieje na monecie 10z! z 1980r.? 

6. Ile osób internowano po wprowadzeniu stanu wojennego? 

7.Kiedy zako'czy! si# strajk okupacyjny w kopalni „Piast”? 

8.Dlaczego w )widniku wprowadzono godzin# milicyjn$ ju& od 
godziny 19:30? 

9. Podaj trzy daty dzienne dotycz$ce stanu wojennego w Polsce: 
wprowadzenie :……………………… zawieszenie …………… 
i zniesienie……………………………….. 

10. Na wystawie znajduje si# list pisarza Wiktora. 
Woroszylskiego. Przeczytaj go i odpowiedz na pytania:  

 a) do kogo i w czyjej sprawie zosta! napisany? 

b) Kim by! bohater listu, jak zgin$! i czy zd$&y! przed %mierci$ 
zda( matur#? 

11.Kiedy i w jaki sposób zgin$! ksi$dz Jerzy Popie!uszko? 

 

                                                                                            Miros"awa Bigaj    

 

Co s ycha  w bibliotece szkolnej? 

Miko"ajkowy kiermasz (wi!teczny 

 Jak co roku  w okresie przed%wi$tecznym biblioteka zorganizowa!a kiermasz taniej 
ksi$&ki. Z  uzyskanej  prowizji w kwocie 110 z! biblioteka otrzyma!a pi#( egzemplarzy 
ksi$&ek pt. „ Mity greckie”  Wandy Markowskiej. 
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Podsumowanie akcji „ DU)Y CZYTA MA'EMU” 
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Uczniowie kl. „0” przy swoich rysunkach wykonanych do wys!uchanych bajek. 
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Moda na czytanie 

 W edycji grudniowej konkursu „Moda na czytanie” po raz kolejny zwyci#&y! ucze' 
klasy IIaG – Maksymilian Kempa. Gratulujemy i zapraszamy do dalszej zabawy. 

                    Nauczyciele bibliotekarze: Ewa Fabisiak 
                                 Bernadeta Ka%mierczak 

"Z gabinetu higieny szkolnej 

! Przyk!adem lat ubieg!ych w roku szkolnym 2011/2012 w szkole podstawowej 
realizowane s$ kolejne edycje programów zdrowotnych proponowanych przez Pa'stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu. S$ to: 

• „Moje dziecko idzie do szko"y” – skierowany do grup dzieci 5-6-letnich i ich 
rodziców. 

• „B!d%my zdrowi – wiemy, wi&c dzia"amy” – skierowany do uczniów klas I i ich 
rodziców. 

• „Nie pal przy mnie, prosz&!” – skierowany do uczniów klas II i III oraz ich 
rodziców. 

• „Znajd% w"a(ciwe rozwi!zanie” – program antynikotynowy skierowany do uczniów 
klas IV – VI i ich rodziców. 

W  gimnazjum:                                                                                                                   

•  „Znajd% w"a(ciwe rozwi!zanie” – skierowany do uczniów klas II gimnazjum i ich 
rodziców. 

• „Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zaka#eniom HIV” – 
skierowany do uczniów klas III gimnazjum i ich rodziców; 

• „Trzymaj form&” – skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum i ich rodziców. 
• Przewidziane s$ tak&e akcje o%wiatowo - zdrowotne:  

• *wiatowy Dzie$ Zdrowia – 7 kwietnia – w szkole podstawowej i gimnazjum. 

• „Radosny u(miech – radosna przysz"o(+” – akcja stomatologiczna w szkole 
podstawowej. 

• „Prawid"owe od#ywianie. Profilaktyka bulimii i anoreksji” – w gimnazjum. 
• „Walentynki” – akcja zwi$zana z zapobieganiem HIV/AIDS w gimnazjum. 

 

            Konkursy zdrowotne w gimnazjum 

 Od wrze%nia do listopada 2011r. odby!y si# dwa konkursy zdrowotne: „Zrób test na 
HIV” i „Powiatowa Olimpiada Promocji Zdrowia”. 

        Do konkursu „Zrób test na HIV” przyst$pi!y tylko 4 osoby. Polega! on na tym, aby 
zrobi( ulotk# zach#caj$c$ m!odzie& czy doros!ych, którzy podczas ryzykownych zachowa' 
mogli narazi( si# na zaka&enie wirusem HIV, do zrobienia testu. Pierwsze miejsce                              
w konkursie zaj#!a Angelika Bura z kl. IIIb, której praca zakwalifikowa!a si# do etapu 
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powiatowego. Drugie miejsce - Ewelina Waszy$ska z kl. IIIb, trzecie miejsce - Hanna 
Furmaniak z kl. IIIc, a wyró&nienie otrzyma!a Julia 'agódka z kl. IIIc.                            
Gratulujemy! 

 W „Powiatowej Olimpiadzie Promocji Zdrowia”  w etapie klasowym wzi#li udzia! 
wszyscy uczniowie gimnazjum, z którego 22 osoby z najwi#ksz$ ilo%ci$ punktów przyst$pi!y 
do etapu szkolnego. Etap szkolny odby! si# 14 listopada br. i tylko dwóch uczniów                             
z najwi#ksz$ ilo%ci$ punktów mog!o zakwalifikowa( si# do etapu powiatowego. 18 punktów 
na 20 mo&liwych zdoby!o 3 uczniów: Patryk D$biczak z kl. Id, Patryk Walkowiak z kl. IIIa                
i Mateusz Andrzejewski z kl. IIIc. Wybór by! trudny, ale zgodnie z  regulaminem odpowiedzi 
mia!y by( niepoprawiane, dlatego komisja zdecydowa!a, &eby do etapu powiatowego 
zakwalifikowa( Patryka Walkowiaka i Mateusza Andrzejewskiego, którzy wype!nili test 
bez &adnej poprawki. Gratulujemy!  

Piel#gniarka szkolna: Jolanta Nowacka 

 

 

 

 

Choink% w holu gimnazjum  

przyozdobi"o  

Ko"o R%kodzielnicze                                                              

prowadzone   

przez p. Bernadet%  Ka&mierczak. 
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