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Było patriotycznie, jak co roku. 

              11 listopada w całym kraju obchodziliśmy 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

W tym dniu  przypada Święto Niepodległości, upamiętniające rok 1918, kiedy   to, po 123 

latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji, w naszej szkole, jak    co roku, 

odbyły się poranki patriotyczne. Uczniowie zaprezentowali się w galowych strojach,                  

z kotylionami podkreślającymi rangę tego wydarzenia. Przypomnieli sobie najważniejsze wątki 

historyczne Drogi do Niepodległości, recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne.  

O godz. 11.11 cała społeczność szkolna z zachowaniem reżimu sanitarnego udała się               

na dziedziniec szkolny, by wspólnie odśpiewać hymn państwowy – włączając się do akcji 

„Szkoła do hymnu”. 

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 
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Matematyczny Black Friday 

                W całej Polsce trwa Black Week, czyli tydzień najlepszych promocji! W naszej 

szkole, w piątek 26.11.2021r. odbył się Matematyczny Black Week. Na drzwiach 

poszczególnych sal lekcyjnych zostały rozwieszone MEGA OKAZJE. Uczniowie zabierali        

ze sobą karteczki z zadaniami, a rozwiązania przynosili do swoich nauczycieli matematyki. 

Zabawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Już po trzeciej przerwie trudno było 

znaleźć na drzwiach jakąkolwiek kartkę z zadaniem. Uczniowie, którzy rozwiązali poprawnie 

dwa zadania, otrzymali piątkę z aktywności, natomiast Ci szczęśliwcy, którzy odpowiedzieli 

prawidłowo na trzy  - szóstkę. Serdecznie gratulujemy wspaniałym łowcom okazji.  

Marzena Matysiak i Katarzyna Twardowska 
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Mam prawo do swych praw 

 

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania 

własnego zdania. Ma prawo do szacunku. 

Nie ma dzieci – są ludzie. 

         To słowa wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci – Janusza Korczaka, które wybrzmiały 

podczas apelu w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

          Z tej okazji uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu słowno - muzycznym, 

którego tematem przewodnim były prawa i obowiązki młodych ludzi. Celem wydarzenia było 

uświadomienie dzieciom, że znajomość praw pozwala uchronić ich przed różnymi 

niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia              

w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.  

Podczas uroczystości uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. swoich praw             

i obowiązków oraz wysłuchali kilku wartościowych piosenek. Warto dodać, że każda klasa, 

pod opieką wychowawcy, aktywnie zaangażowała się w organizację spotkania, przygotowując 

krótką scenkę obrazującą wybrane prawo. Młodzież wykazała się przy tym znakomitą grą 

aktorską i dużą kreatywnością. 

Wspólne  przygotowanie i świętowanie praw dzieci było wspaniałą okazją                      

do integracji po trudnym okresie izolacji spowodowanej pandemią. 

                  Lidia Muszyńska i Ewa Fabisiak 
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Mikołajki w 5b 

                Dzień 6 grudnia to data, którą zna każde dziecko. W tym dniu, Święty Mikołaj 

obdarowuje wszystkich słodkimi upominkami. Nasza klasa przygotowała się do mikołajek 

bardzo starannie.  
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            W tygodniu poprzedzającym odwiedziny tego niezwykłego gościa, na godzinie 

wychowawczej, pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja. Każdy mógł napisać o swoich 

wymarzonych prezentach. Kiedy wszystkie listy były gotowe, nasz wychowawca, pan Paweł 

Andrzejewski zapakował je do koperty i jeszcze tego samego dnia wysłał do Rovaniemi -

miejsca, gdzie zamieszkuje uwielbiany przez wszystkich Mikołaj. Kolejną atrakcją naszej 

lekcji było ubieranie choinki, którą przyniósł nasz kolega Maksymilian Kubiak. Drzewko 

przystroiliśmy w złote ozdoby, przepiękne bombki, łańcuchy oraz lampki. Dzięki temu 

poczuliśmy atmosferę zbliżających się Świąt. Oprócz tego, w naszej klasie powstała gazetka 

ścienna, na której umieściliśmy piękne wiersze, choinkę, bałwanki, dzwonki, ptaszki, Mikołaja 

z prezentami, renifery i śnieżynki. Na kolejnej lekcji wychowawczej, która przypadła właśnie  

6 grudnia, do drzwi naszej klasy zapukały dwie pomocnice Świętego Mikołaja, Panie Anna 

Okręt i Katarzyna Kubiak. Jak się okazało, przywiozły dla nas prezenty. Były to wspaniałe 

czapki świąteczne i kalendarze adwentowe. Następnie pan Paweł Andrzejewski przeprowadził 

pogadankę o Św. Mikołaju. Każdy z nas przygotował informacje dotyczące celebracji 

mikołajek. Od koleżanek i kolegów dowiedzieliśmy się o zwyczajach panujących  w Polsce, 

między innymi o tym, że nocą z 5 na 6 grudnia podkłada się dzieciom prezenty                                    

pod poduszkę, do bucika lub umieszcza w dużej skarpecie. Dowiedzieliśmy się,  że prawdziwy 

Święty Mikołaj urodził się około 270 roku i zapisał się w historii jako biskup z Miry. Nam 

Mikołaj znany jest jako starszy pan z białą brodą, ubrany w czerwony strój, który wedle 

różnych legend i baśni w okresie świąt rozwozi dzieciom prezenty saniami zaprzęgniętymi      

w renifery. Ostatnią niespodzianką tego dnia i jednocześnie bardzo dużym zaskoczeniem było 

spotkanie z naszą panią Elą. przeprowadzone on-line. Zanim na ekranie pojawił się wyraźny 

obraz, myśleliśmy w pierwszej chwili, że to będzie sam Święty Mikołaj, a może Dziadek Mróz. 

Okazało się, że to nasza pani, ubrana jak Mikołaj, tylko bez siwej brody. Bardzo się 

ucieszyliśmy, że mogliśmy przez chwilę z nią porozmawiać. W imieniu klasy dziękuję            

za słodki upominek od pani Eli. Była to duża skarpeta wypchana słodkościami, którą przekazał 

nam pan Paweł.                                                                                                                 

               Dzień Świętego Mikołaja był bardzo udany i radosny dla nas wszystkich. Takich 

lekcji, pełnych wzruszeń, nie zapomina się  szybko. 

Lena Maria Rotman 
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40. rocznica wybuchu stanu wojennego 

            W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 19:30 w oknach domów naszych uczniów rozbłysły 

świece. Był to znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych                      

przez  reżim  komunistyczny.  

           Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji „ Zapal Światło Wolności”,                          

która nawiązywała do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także inni mieszkańcy 

wolnego świata, wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.                                                               

        W ramach inicjatywy, młodzież na lekcjach historii dowiedziała się, czym był stan 

wojenny, jak  tragicznym doświadczeniem był dla  milionów Polaków. Wielu naszych rodaków 

straciło przez niego życie, zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, nadzieję… Innym przerwał 

karierę zawodową, rozdzielił rodziny. Tysiące osób zostało internowanych, setki tysięcy 

wyemigrowało. 

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 

 



Życie Szkoły. Nr 91. Cz.2. Listopad  –grudzień 2021 

11 
 

Nasza Wigilia klasowa 

               Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku, dlatego przeżywamy go 

bardzo uroczyście. W naszej klasie corocznie organizujemy Wigilię. Wigilia klasowa to dobry 

moment, aby w atmosferze wzajemnej życzliwości, przy dźwiękach znanych i lubianych kolęd 

oraz wspólnym posiłku, wprowadzić wszystkich w magiczny świat Świąt Bożego Narodzenia. 

W naszej klasie 5b Wigilia odbyła  się w czwartek 16 grudnia 2021r. W tym dniu przyszliśmy 

do szkoły odświętnie ubrani. Gdy zasiedliśmy wszyscy do wspólnego stołu,          w świąteczną 

atmosferę wprowadziły nas życzenia składane przez naszego wychowawcę, pana Pawła 

Andrzejewskiego. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, spotkanie rozpoczęliśmy                          

od czytania fragmentu Biblii – Ewangelii według  św. Łukasza, przez jedną z naszych 

koleżanek - Karolinę Kuźnicką. Na naszym stole wigilijnym nie było może karpia i barszczu     

z uszkami,   ale nie zabrakło przepysznych świątecznych pierników, cukierków i mandarynek, 

którymi chętnie się częstowaliśmy. Najradośniejszą chwilą był moment, kiedy                          

to wymienialiśmy się prezentami. Prezenty były różnorodne, a każdy z ciekawością i radością 

je rozpakowywał. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Wigilia przebiegała w miłej i ciepłej 

atmosferze. Naszą Wigilię uświetnił występ Leny Rotman, która zagrała dla nas kolędy           

na gitarze, a wszyscy ochoczo je zaśpiewali. Dzięki temu poczuliśmy już klimat 

nadchodzących najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Było 

super! 

                                                                                                                     Lena Maria Rotman 
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Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 

             27 grudnia br. po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe – Narodowy 

Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.  27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie 

Wielkopolskie, które było największym na terenie zaborów, polskim zrywem 

niepodległościowym, zakończonym zwycięstwem.                                                  

               Z okazji święta narodowego, młodzież naszej szkoły na lekcjach historii poznała 

historię tego ważnego wydarzenia. Dowiedziała się również, dlaczego ta rocznica jest tak 

ważna dla Wielkopolan i mieszkańców całego kraju. Uczniowie  nie pozostali obojętni i uczcili 

pamięć Powstańców Wielkopolskich. Wykonali prace przedstawiające datę wybuchu 

powstania oraz hasła dotyczące nowego święta narodowego w naszym kraju. Wykazali się 

pomysłowością i kreatywnością.  Swoim zaangażowaniem pokazali, jak ważna jest pamięć        

o tych, co walczyli za wolność kraju.  Pamiętamy… 

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 
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