
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Na 

uroczystej akademii uczniowie naszej szkoły powitali nauczycieli, 

pracowników oraz... znowu spotkali koleżanki i kolegów. 

W radosnych nastrojach przebiegały spotkania z wychowawcami 

w salach lekcyjnych. Największe emocje towarzyszyły uczniom klas 

pierwszych, którzy pierwszy raz przekroczyli mury naszej placówki. 

W tym roku również, zgodnie z nowa reformą, uczniowie rozpoczęli 

naukę w klasie siódmej. Utworzyliśmy oddział dwujęzyczny. Przed 

uczniami klas siódmych nowe wyzwania. Życzymy wszystkim 

sukcesów w nauce oraz wielu radosnych i wspaniałych chwil 

spędzonych w naszej szkole. Powodzenia! 

11 września 2017, odbyła się audycja radiowa z okazji 85. rocznicy 

śmierci naszych patronów: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. 

Przybliżyliśmy wszystkim uczniom naszej placówki historię życia 

i działalności naszych wspaniałych bohaterów. Dziękujemy! 

13 września uczniowie klasy II b wybrali się na wystawę 

nagrodzonych prac plastycznych do Urzędu Miasta Poznania. Nie bez 

powodu oglądali te prace laureatów konkursu "Maluję z energią 

2017", bo wśród nich dostrzegli pracę Poli Feliniak, która zajęła 

I miejsce w kategorii „ Kolorowa energia”. Jesteśmy dumni z naszej 

koleżanki. Gratulujemy! 

15 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział 

w corocznej akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata – Poznań 

2017”, która odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. 

Sprzątaliśmy teren na osiedlu Kosmonautów. Efektem podjętych 

działań na rzecz czystości naszego miasta jest wzrost świadomości 

ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Tak 

trzymać! 



18 września uczniowie klasy 5 b wybrali się z wychowawczynią do 

Laboratorium Wyobraźni na zajęcia laboratoryjne z dziedziny fizyki, 

chemii i robotyki. Wzięli również udział w seansie w Planetarium., 

gdzie mogli „odlecieć” na inną planetę. Dziękujemy za wspaniałą 

zabawę!! 

19 września przedstawiciele Straży Miejskiej realizowali w klasach I – 

III program edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci poznały 

zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dobrze się bawiły 

podczas zajęć. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci, nie 

tylko w szkole, ale również w drodze do niej. Dziękujemy! 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Orły 

obchodziły swoje święto w zaprzyjaźnionym Przedszkolu Słoneczny 

Świat biorąc udział w konkursach i zajęciach sportowych. Pozostałe 

przedszkolaki bawiły się w swoim przedszkolu. 

21 września - Dzień Przedszkolaka to bardzo ważne święto dla 

naszych młodszych kolegów z grupy ”Skowronki”, którą opiekują się 

uczniowie klasy II b. Z tej okazji odwiedzili ich z prezentami 

i życzeniami, a potem wspólnie się bawili. Było wspaniale. 

Dziękujemy! 

Z okazji 28 urodzin słonia Elmera Teatr Fuzja zaprosił przedszkolaków 

na przedstawienie „Elmer – słoń w kratkę”.  

29 września, z okazji Dnia Chłopca, uczniowie i uczennice klasy II b 

bawili się pod okiem instruktora w Energi Super Parku. Dzieci miały 

tam możliwość korzystania z ponad 120 trampolin, wieży do skoków, 

3 basenów z gąbkami, kładki do walk gladiatorów, boiska do zbijaka 

oraz ściany do interaktywnej rozrywki. Wszyscy bawili się wspaniale. 

Dziękujemy! 

29 września odbyła się w naszej placówce uroczystość otwarcia 

dziedzińca wewnętrznego, który uległ renowacji i został doposażony 

w nowy sprzęt, z którego mogą korzystać zarówno przedszkolaki, jak 

i dzieci starsze. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Rady Osiedla 

Nowe Winogrady Poznań Wschód oraz Pani dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Beaty Korbanek, która wystąpiła 

z wnioskiem o dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz 

przedstawiła projekt zagospodarowania terenu pod ww. inwestycję. 

Udało się i szkoła może poszczycić się wspaniałym dziedzińcem 

wewnętrznym. Dziękujemy! 

29 września z okazji Dnia Chłopaka, uczniowie klasy Ib czas spędzili 

na sportowo. Wybrali się na wycieczkę do Centrum Sportowego 

NIKU. Nauczyli się grać w bowling, co sprzyjało integracji zespołu 

klasowego. W programie był również poczęstunek. Wszyscy wrócili 

do szkoły w świetnych nastrojach. Dziękujemy! 

We wrześniu, z okazji Dnia Chłopca, klasa 3 b była na warsztatach 

w restauracji Forni Rossi . Dzieci przygotowały pyszną pizzę. 

Dziękujemy! 

W październiku klasa Ib rozpoczęła cykl spotkań filmowych, na 

których poznawać będzie tajniki powstawania filmów różnych 

gatunków. W Multikinie uczniowie wraz z żółwikiem Tomciem 

wyruszyli w podróż po Polsce sprawdzając stan ekologiczny miast 

leżących nad Wisłą. Dziękujemy! 

Chcąc upamiętnić Świętego Jana Pawła II na terenie szkoły 

3 października były rozprowadzane KREMÓWKI PAPIESKIE, ulubione 

słodkości naszego świętego. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony 

był pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Dochód z kremówek 

został przeznaczony na dofinansowanie operacji dla chorego Bartka. 



Bardzo dziękujemy opiekunowi oraz uczniom ze Szkolnego Koła 

CARITAS za propagowanie wśród naszej społeczności takich działań! 

W tym roku szkolnym, tak jak w ubiegłych latach, wprowadzać 

przedszkolaków w świat muzyki będzie „Filharmonia Pomysłów”. 

4 października - Międzynarodowy Dzień Zwierząt – klasa Ib spędziła 

na zajęciach w Starym ZOO. Pielęgniarze zwierząt opowiadali 

o opiece nad swoimi podopiecznymi. Można było podziwiać skunksy 

i lemury, pogłaskać kozy i kucyki. W pawilonie groźnych zwierząt 

była pora karmienia kolorowych żab. Kajmany wylegiwały się 

w „solarium”, a legwany były obserwowane i nas obserwowały. Było 

wspaniale. Dziękujemy! 

6 października -Festiwal Literatury Dziecięcej stworzył okazję do 

wspaniałej przygody z książką. Na spotkaniu w Bibliotece 

Raczyńskich dzieci z klasy I b wysłuchały fragmentów książki 

„Piaskowy wilk”, a potem była zabawa twórcza. Każdy robił kieszeń 

z dostępnych materiałów. Kreatywność nie miała granic. 

Z wykonanymi pracami wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy! 

18 październikaprzybyła do klasy I b oraz II b Pani z Urzędu Miasta 

Poznania, aby poprowadzić w naszej klasie „Ecolekcję”. W trakcie 

prelekcji dzieci utrwaliły wiadomości o segregacji odpadów oraz 

podczas warsztatów nadały drugie życie surowcom wtórnym, 

wykonując z nich zabawkę. Teraz już na pewno będziemy wiedzieli 

jak segregować śmieci. Dziękujemy! 

W czwartek 19 października „zerówka szkolna” oraz Orły 

z przedszkola wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa rolnego 

Kids Farm w Pamiątkowie. Podczas wycieczki odwiedziliśmy 

zaczarowany ogród, w którym żyją kolorowe ptaki (papużki, 

bażanty), świnki morskie, króliczki oraz żółwie, a także świnki 

wietnamskie i kózki. Mogliśmy też nakarmić kolorowe rybki. 

Następnie udaliśmy się do stajni, gdzie czekały na nas konie oraz 

kucyki. Poznaliśmy pracę rolnika i sami wzięliśmy udział 

w wykopkach. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na posiłek 

i odpoczynek na świeżym powietrzu – zjedliśmy pieczone pyry 

z gzikiem, a następnie szaleliśmy na boisku i w piaskownicy. To był 

dzień pełen pozytywnych wrażeń. Dziękujemy! 

20 października dzieci z klasy II b wybrały się na wędrówkę 

z żółwikiem wzdłuż naszej pięknej rzeki Wisły podczas zajęć 

"EduMagica. Wielka przygoda małego żółwika. Tomek poznaje 

Polskę.” - w Multikinie. Wirtualnie zwiedzały miasta na szlaku rzeki. 

Poznały też zagrożenia jakie niosą ze sobą zanieczyszczenia rzeki. To 

była wspaniała wędrówka. Dziękujemy! 

Od października kontynuujemy wizyty przedszkolaków w Muzeum 

Rogala Marcińskiego. 23.10. grupy Sówek i Skowronków odwiedziły 

słodką krainę rogala . Było ciekawie, zabawnie i pysznie. Dziękujemy! 

23 października w przedszkolu rozpoczęliśmy cykl zajęć 

adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków. Jak wynika 

z frekwencji zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem. My 

też bardzo z tego się cieszymy. Dziękujemy! 

24 października oraz 21 listopada klasa 7A uczestniczyła 

w wykładach z cyklu: ”Matematyka w muzyce i muzyka 

w matematyce”. Celem wykładów jest ukazanie związków 

i podobieństw pomiędzy odległymi − na pozór − dziedzinami: 

matematyką a muzyką. Wydarzenia odbywają się w ramach projektu 

"Potęga Matematyki”. Wykłady są efektami współpracy Poznańskiej 

Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii 



Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Choć poziom 

wykładów jest akademicki, uczniowie doskonale się na nich odnaleźli 

- odkrywali nowe treści w inny sposób niż ma to miejsce w murach 

szkoły. Dziękujemy! 

25 października uczniowie klasy II b wraz z dziećmi z klasy III b 

zwiedzali piękne miasto Toruń. Dzieci wędrowały po zakątkach 

Torunia. Uczestniczyli również w warsztatach w Muzeum Piernika, 

wykonując piękne ozdobne pierniczki. Mimo długiej drogi wszyscy 

wrócili pełni wrażeń. Było wspaniale. Dziękujemy! 

W październiku uczniowie klasy 3 b poznaliśmy pracę pań , które w 

Teatrze Wielkim zajmują się charakteryzacją aktorów. Oddali 

również hołd Zasłużonym Wielkopolanom - na Poznańskiej Skałce. 

Dziękujemy za te wszystkie atrakcje! 

W listopadzie klasa I b kontynuowała spotkania filmowe. W kinie 

„Rialto” odbyła się projekcja filmu „Mała, Wielka Stopa”, 

a w „Multikinie” - „Epoka lodowcowa”. Na spotkaniach uczniowie 

dowiedzieli się co to jest film dokumentalny i jakie są jego rodzaje 

oraz brali udział w lekcji multimedialnej. Było wspaniale. 

Dziękujemy! 

W roku szkolnym 2017/18 Wydział Ekonomii Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu objął patronatem uczniów naszej szkoły 

z klas 2a, 5a i 7a. Dnia 3 listopada gościliśmy w szkole pracowników 

UE i wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego. Dziękujemy 

p.  Barbarze Plucińskiej za nawiązanie współpracy z tą uczelnią. 

7 listopada uczniowie klasy II b uczestniczyli w spotkaniu z p. Pawłem 

Beręsewiczem, który jest pisarzem, poetą, tłumaczem, choć kiedyś 

był nauczycielem. Jego książki iskrzą humorem, a równocześnie 

zapraszają czytelnika do refleksji. Dzieci zakupiły książki i otrzymały 

dedykację pisarza. To było bardzo ciekawe spotkanie. Dziękujemy! 

8 listopada w klasie II b był wielki dzień. Dzieci brały udział w VII 

edycji programu „ŚNIADANIE DAJE MOC”. Nasza klasa wyruszyła na 

trzy wyspy: Kanapkową, Owocową i Warzywną, gdzie ,pod 

kierunkiem władców tych wysp – rodziców, przygotowali pyszne 

drugie śniadanie. Następnie wszyscy zasiedli do pięknie nakrytego 

stołu i zjedli wspólnie drugie śniadanie. Było pyszne. Dziękujemy! 

Klasy Ib oraz Ic brały również udział w programie edukacyjnym 

„Śniadanie daje moc”. Uczniowie, w oparciu o zdobytą wiedzę 

i własne upodobania kulinarne, przygotowywali tego dnia „śniadanie 

mistrzów”. Wszyscy byli bardzo zaangażowani podczas pracy, 

w której pomagały również mamy i babcie uczniów. Powstały 

pyszne, zdrowe i bardzo kolorowe propozycje dań, koktajli 

i przekąsek. Dziękujemy! 

Dnia 8 listopada klasy 1a i 2a odwiedziły Rogalowe Muzeum 

Poznania. Uczniowie poznali przepis na tradycyjne rogale, wyrabiali 

ciasto i zajadali się pysznym regionalnym wypiekiem. Nauczyli się też 

poznańskiej gwary. Zabawa była wspaniała. Dziękujemy! 

8 listopada dzieci z zerówki szkolnej wybrały się do Wielkopolskiego 

Muzeum Wojskowego, gdzie wzięły udział w lekcji muzealnej 

„Hymn, barwa i herb państwa polskiego”. Podczas zajęć mali 

uczniowie przypomnieli sobie legendę o powstaniu państwa 

polskiego, a także rozmawiali o symbolach narodowych. Było 

wspaniale. Dziękujemy! 

8 listopada uczniowie klasy 5b z p. Agnieszką Chyrek wybrali się do 

Laboratorium Szalonych Naukowców. Był to kurs na 



wyprodukowanie generatora szczęścia. Na koniec show wszyscy 

widzowie zostali obdarowani krążkami szczęścia z armaty 

powietrznej. Z włosami na głowie postawionymi „dęba” i szerokim 

uśmiechem na twarzy wrócili w mury SP65. Dziękujemy! 

8 listopada członkowie Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali, 

zgodnie z wieloletnią tradycją, ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE. 

Uzyskane środki zostały przekazane do Archidiecezji Poznańskiej na 

zorganizowanie wigilii na Międzynarodowych Targach Poznańskich 

dla bezdomnych i najbardziej potrzebujących pomocy. Bardzo 

dziękujemy za wszystkie działania organizowane przez Szkolne Koło 

Caritas! 

9 listopada odbyło się proekologiczne spotkanie uczniów klas 

szóstych z panem Jackiem Pałasiewiczem. Nasz gość w ciekawy 

sposób prezentował różne bezkręgowce. Niektóre można było 

dotknąć, inne pogłaskać. Podobały się motyle, patyczaki, ogromny 

ślimak, zaciekawiła modliszka. Najwięcej emocji wzbudziło spotkanie 

z wężem, choć nie był jadowity, a którego można było owinąć wokół 

szyi jak szal, oczywiście pod czujnym okiem pana Pałasiewicza. 

Dziękujemy za ciekawą lekcję biologii! 

9 listopada do szkoły przyjechała grupa z Teatru Wielkiego na 

spotkanie związane z pracą teatru i filmu. Panie opowiadały o 

ważnych zawodach osób, bez których nie mógłby się odbyć żaden 

spektakl. Było przy tym dużo zabawy, ponieważ uczniowie klasy I b 

byli profesjonalnie ucharakteryzowani i ubrani w odpowiednie 

kostiumy. Dziękujemy! 

10 listopada uczniowie klasy II b uczestniczyli w spotkaniu z 

charakteryzatorami z Teatru Wielkiego. Dzieci poznały arkana 

charakteryzacji teatralnej. Niektóre, dzięki działaniom 

charakteryzatorek, zmieniły się w postacie z innej epoki. To wszystko 

działo się na naszych oczach. Ach, aktorem być! Zabawa była 

wspaniała. Dziękujemy! 

Dnia 10.11.2017 roku uroczystym apelem uczciliśmy 99. rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas trzecich, 

piątych i siódmych pod opieką p. Małgorzaty Aleksy i p. Agnieszki 

Dolaty z wielkim zaangażowaniem przygotowali montaż słowno-

muzyczny o tych wydarzeniach, tak ważnych dla wszystkich Polaków. 

Chór szkolny, który przygotowała p. Natalia Kłysz-Sokalska, tym 

razem prowadzony przez p. Karolinę Mager, swoim występem 

uświetnił szkolny apel. Pieśni patriotyczne, które zaprezentowali 

chórzyści bardzo podobały się całej społeczności szkolnej. Uroczysty 

charakter tego dnia podkreślały galowe stroje uczniów i biało-

czerwona dekoracja . Dziękujemy za tak wspaniałą lekcję historii! 

11 listopada zaszczycił uczniów klasy 5 b gość specjalny – pani 

Aleksandra Banasiak – sanitariuszka i pielęgniarka - 82-letnia 

działaczka Czerwca 1956. Opowiedziała uczniom, jak młodzi ludzie 

wychodzili na ulicę i z dumą trzymali flagi biało-czerwone. 

Przywołała również postać 13-letniego bohatera tamtych czasów - 

Romka Strzałkowskiego, który zginął na jej oczach. Dziękujemy Pani 

Aleksandrze za tak wspaniałą i pouczającą lekcję historii! 

13 listopada uczniowie klasy 7a w Teatrze Muzycznym obejrzeli 

musical oparty na tragedii Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. 

Spektakl się bardzo podobał, muzyka podkreślała niezwykłość 

opowiadanej historii. Uczniowie inaczej spojrzeli na lekturę, która 

nie jest łatwa w odbiorze. Dziękujemy! 

14 listopada maluszki z grupy „Wróbelków” zostały przyjęte do 

grona wytrawnych przedszkolaków. Odbyło się uroczyste 



„Pasowanie na przedszkolaka”. Uroczystość była bardzo wzniosła, 

maluszki stanęły na wysokości zadania. Gratulujemy Wróbelkom. 

14 listopada „Orły” z przedszkola wzięły udział w warsztatach 

odbywających się w siedzibie Bramy Poznania.  

14 listopada mama Witka z klasy I b przygotowała dla-uczniów 

niespodziankę w postaci zajęć z udzielania pierwszej pomocy. Były 

pogadanki poparte warsztatami. Uczniowie uczyli się jak 

przeprowadzić resuscytację, jak korzystać z defibrylatora oraz w jaki 

sposób opatrzyć ranę (nawet bardzo poważną) opatrunkiem 

jałowym i zabandażować ją. Dziękujemy!!! 

W ramach projektu „Poznaj Poznań” klasa I b wybrała się 15 

listopada na Lotnisko Ławica. Uczniowie zwiedzili wszystkie miejsca 

ważne do odbycia podróży samolotem: odprawę, przejście przez 

bramki, przejazd płytą lotniska. Na koniec pojechali do lotniskowej 

straży pożarnej. Panowie strażacy pokazali olbrzymie samochody-

DRAGONY, opowiedzieli o swojej pracy. Teraz podróże już nie będą 

straszne. Dziękujemy! 

15 listopada „Jaskółki” wybrały się do „Wielkopolskiego Muzeum 

Wojska Polskiego”. Wystawione w nim eksponaty wzbudziły wielkie 

zainteresowanie przedszkolaków- szczególnie chłopców. Dzieci 

wiedzą już , że każdy naród ma swoja historię. 

15 listopada klasa Ic udała się do kina „Apollo”, aby obejrzeć spektakl 

teatralny pt. „Czarodziejski ołówek” w wykonaniu aktorów Teatru 

Wrocławskiego. Scenografia, kostiumy i nowatorska forma 

przedstawienia przez cały czas trwania spektaklu przykuwały uwagę 

uczniów. To była pouczająca bajka, dzięki której uczniowie 

dowiedzieli się, że w życiu pomaga wiara w siebie, a kierując się 

dobrym sercem można przezwyciężyć nawet największe przeszkody. 

Dziękujemy! 

W piątek 16 listopada uczniowie „zerówki szkolnej ”zakończyli 

realizację pierwszej części programu Przyjaciele Zippiego, podczas 

której dzieci ćwiczyły rozpoznawanie uczuć i sytuacji, które 

sprawiają, że czują się radosne, smutne, rozgniewane, rozdrażnione, 

zazdrosne lub zdenerwowane. W czasie różnorodnych zabaw 

i ćwiczeń omówione zostały różne sposoby poprawiania nastroju. 

Bogatsi o nowe informacje i doświadczenia uczniowie 

z niecierpliwością czekają na kolejną część i historie o grupie 

przyjaciół... Dziękujemy! 

17 listopada dzieci z klasy II b wraz z koleżankami z klas III 

uczestniczyły w Przeglądzie Teatralno- Muzycznym w SSP nr 2. 

W tym roku uczniowie klasy II b zaprezentowali taniec 

średniowieczny „Praczki”, a uczniowie klas III pięknie im 

akompaniowali , grając na instrumentach. Dzieci otrzymały dyplomy 

i książki historyczne , ołówki, kredki. Gratulujemy! 

W piątek 17 listopada 2017 r. nasi uczniowie wraz z p. Tamarą 
Szczepaniak uczestniczyli w Uczniowskiej Konferencji 
Matematycznej, która odbyła się na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Konferencja stworzyła możliwość aktywnego uczestniczenia w 
wykładach i rozwijających warsztatach. Dziękujemy! 
 
17.listopda w przedszkolu było bardzo jesiennie. Wszyscy bawiliśmy 
się kolorami i w kolorach jesiennych. Bal był bardzo udany, wszyscy 
roztańczeni i rozbawieni Czekaja na bal zimowy. 
 
Klasa 4b uczestniczy od listopada w projekcie Fundacji ABCXXI - Cała 
Polska Czyta Dzieciom „Wychowanie przez czytanie – z książką w 
świat wartości”, podczas którego omawiamy wartości moralne, które 



obowiązują każdego człowieka. Nagrywamy filmiki, malujemy, 
myślimy, analizujemy i ... czytamy! 
Klasa zaczęła także rok w sposób teatralny. Za nią 2 spektakle: 

„Świnki 3” i „Olbrzymek”. W takim tempie młodzi widzowie mają 

szansę wyrosnąć na krytyków teatralnych. Dziękujemy! 

We wtorek 21.11.2017 r dzieci z klasy II b były na warsztatach w 

WTK. Zwiedziły pomieszczenia w ośrodku telewizyjnym, poznały 

pracę dziennikarza i operatora kamery. Miały również możliwość 

sprawdzić się w roli prezentera telewizyjnego oraz nagrać wywiad. 

Swoje umiejętności mogli zobaczyć podczas montażu nagrania do 

emisji popołudniowej. Wiele z dzieci już marzy o pracy w telewizji. 

Dziękujemy! 

23 i 24 listopada uczniowie klasy 1b i klasy 2b rozpoczęli cykl 

warsztatów "Programowanie na dywanie". Warsztaty to propozycje 

zabaw i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w 

świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci 

– nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym 

rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego 

myślenia i rozwiązywania problemów, abstrakcyjnego myślenia – 

wszystko po to, by zrozumieć “świat maszyn” i nauczyć się z nimi 

rozmawiać. .Dziękujemy i życzymy miłych wrażeń ! 

24 listopada to jeden z najpiękniejszych dni w przedszkolu. W tym 

dniu obchodzimy Dzień Pluszowego Misia – najwspanialszego 

przyjaciela każdego dziecka. Misiów było co nie miara ..malutkich , 

większych i bardzo dużych. To był wspaniały dzień. 

OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE 

26 września 2017 roku odbyły się na Polanie Harcerza w Poznaniu 

sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców w ramach 

Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zgłosiło się 28 szkół 

z Poznania - nasza zespół zajął XV miejsce (chłopcy) oraz XIX miejsce 

(dziewczęta). 

29 września uczniowie naszej szkoły brali udział w imprezie 

biegowej, która odbyła się na os. B. Chrobrego. W tym roku w "Biegu 

Chrobrego" wspaniale pobiegli chłopcy: Antek Pawlicki (klasa 4b) 

zajął II miejsce, a Szymon Wagner (klasa 4b)- III miejsce, natomiast w 

kategorii chłopców rocznik 2005-2006 Adrian Taciak (klasa 5b) zajął 

II miejsce. Z dziewcząt najlepiej pobiegła Zuzanna Osicka (klasa 5b), 

która zajęła IV miejsce. Gratulujemy uczniom sukcesów! 

3 października odbyły się w naszej szkole zawody sportowe - I etap 

rozgrywek międzyszkolnych w drużynowym tenisie stołowym 

dziewcząt w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Naszą 

szkołę reprezentowały: Malwina Stawicka, Martyna Zięba oraz Laura 

Lewandowska. Dziewczęta zajęły II miejsce. Natomiast chłopcy I etap 

tenisa stołowego rozgrywali 4 października w SP 29 - zajęli III 

miejsce. Gratulujemy! 

8 października w SP 20 odbył się I etap rozgrywek międzyszkolnych 

w drużynowym badmintonie chłopców. Reprezentacja naszej szkoły 

w składzie: Bartek Przedwojski, Mateusz Michalak oraz Mateusz 

Steltmann zajęła II miejsce. Gratulujemy! 

9 października reprezentacja naszej szkoły brała udział w I etapie 

rozgrywek międzyszkolnych w drużynowym badmintonie dziewcząt, 

który odbył się w Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Nasz drużyna 

zajęła II miejsce. Gratulujemy! 



16 października w SP 78 odbył się I etap rozgrywek międzyszkolnych 

w unihokeja dziewcząt. Nasza reprezentacja dziewcząt zajęła III 

miejsce. Zawody dla chłopców w unihokeja odbyły się w SP 

Salezjanie. Zespół chłopców z naszej szkoły zajął również II miejsce. 

Gratulujemy! 

7 listopada reprezentacja dziewcząt naszej szkoły brała udział 

w rozgrywkach międzyszkolnych w siatkówce, które odbyły się w SP 

15. Dziewczynki zajęły III miejsce. Reprezentacja chłopców miała I 

etap rozgrywek w siatkówkę dnia 9 listopada również w SP 15. 

Chłopcy także zajęli III miejsce. Gratulujemy! 

8 listopada w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się pierwszy turniej 

mini-koszykówki rozgrywany w ramach wewnętrznej ligi dla klas 

czwartych szkół podstawowych organizowany przez MKK Pyra. Nasza 

drużyna wygrała z SP7 wynikiem 37:26. Gratulujemy! 

13 listopada odbył się w naszej szkole turniej mini-koszykówki dla 

klas piątych, trenujących w klasach sportowych pod patronatem 

MKK Pyra. Nasza drużyna wygrała z SP 11 oraz z SP35 zajmując I 

miejsce w turnieju. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył 

Marcin Saleta, Adrian Taciak i Szymon Wagner Gratulujemy sukcesu! 

15 listopada w naszej szkole odbył się II Międzyszkolny Konkurs 
Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało". Wśród naszych 
uczniów znaleźli się również laureaci tego konkursu: Artur 
Wachowiak z kl. 3c zajął II miejsce w kategorii klas 1-3, Gabriela 
Chodyńska z kl. 5b zajęła II miejsce w kategorii klas 4-5, Julia 
Jankiewicz z kl. 7a otrzymała wyróżnienie w kategorii klas 6-7. 
Gratulujemy! 

16 listopada odbył się etap szkolny konkursu matematycznego 

„Złota Żabka”. Do finału zakwalifikował się Krzysztof Wilczyński – 

uczeń klasy 7a. Gratulujemy  

17 listopada odbył się etap szkolny konkursu języka polskiego „Złota 

Żabka”. Do finału zakwalifikowała się uczennica klasy 7 a Julia 

Jankiewicz. Gratulujemy! 

Uczennice naszej szkoły – Maja Pospieszna z klasy 5b, Natalia 

Kubisiak z klasy 5a oraz Emilia Błaszkiewicz z klasy 5a – zostały 

laureatkami V edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego 

„Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – 

rośliny pól, lasów i ogrodów wielkopolskich parków 

krajobrazowych”. Gratulujemy!  

16 listopada w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 

w Poznaniu odbył się konkurs recytatorski poświęcony twórczości 

K. I. Gałczyńskiego. Do następnego etapu zakwalifikowała się 

uczennica klasy 6b Gabrysia Grądecka. Gratulujemy Gabrysi 

i życzymy sukcesu w kolejnym etapie! Już wiemy, Gabrysia zdobyła 

WYRÓŻNIENIE. Gratulujemy! 


