Grudzień to był czas na akcje czekoladowych Mikołajów jak też
Tytek Miłosierdzia – oczywiście dotyczy to działalności Szkolnego
Koła Caritas.
Jak zawsze nasza społeczność szkolna nie zawiodła wiedząc, że
święta jest to czas życzliwości i pomocy .Czekoladowe Mikołaje
rozeszły się w mgnieniu oka, natomiast tytki wróciły zapełnione
różnymi smakołykami i zostały przekazane do Caritas Archidiecezji
Poznańskiej na wsparcie wigilii na Międzynarodowych Targach
Poznańskich. Dziękujemy!
6 stycznia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, pod opieką
p. Doroty Komarnickiej-Stodolny, wystawili krótką inscenizację
kolędników w kościele Aniołów Stróżów. Fundusze, które zebrali
przeznaczyli w całości na misje dofinansowując budowę świetlicy dla
najuboższych dzieci w Boliwii. Dziękujemy uczniom i opiekunowi
koła!
W dniu 11 stycznia odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Przegląd
Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych. Zaproszeni goście
z Filharmonii Poznańskiej - śpiewak Piotr Okuliński (absolwent
Akademii Muzycznej w Poznaniu), śpiewak Chóru ChłopięcoMęskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki - Karol Maria
Stodolny oraz kierownik artystyczny Teatru Animacji - Katarzyna
Grajewska, uczestniczyli w pracach jury.
W przeglądzie o Złotego Anioła wzięły udział dzieci z naszego
przedszkola, zerówki szkolnej, Teatru Koziołki z osiedla Łokietka oraz
dzieci z Przedszkola „Świat Krasnali”. Wszyscy zaprezentowali wysoki
poziom artystyczny. Dziękujemy!
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23 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas odwiedzili Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów
przekazując seniorom najlepsze życzenia oraz samodzielnie
wykonane laurki. Super, tak trzymać!

zwierząt krajowych i egzotycznych. To była udana wycieczka.
Dziękujemy!

W styczniu klasa III c wzięła udział w karnawałowym balu
przebierańców. Zabawa była udana, humory dopisywały, a stroje
były bajecznie kolorowe. Wszyscy wspaniale się bawili. Dziękujemy!

8 marca 2018 r. - Dzień kobiet w j klasie II b był nietypowy.
Spędzaliśmy go na warsztatach muzycznych w Akademii Muzycznej.
Było głośno i muzycznie Zostaliśmy również oprowadzeni po
budynku AM , a tam wszystko grało i słychać było z każdego kącika
muzykę. Było SUPER! Dziękujemy!

30 stycznia klasa 4b wybrała się do kina na film „Cudowny chłopak".
Obraz przypadł widzom do gustu! Na podstawie filmu między
uczniami wywiązała się dyskusja, która zaowocowała ciekawymi
planszami graficznymi dotyczącymi bohaterów filmowych. Jeszcze
kilka dni po emisji rozważali nad tematami tolerancji i szacunku do
innego człowieka, wykonali także zadanie projektowe związane
z relacjami między uczniami swojej klasy. Dziękujemy!
8 lutego 2018 r. dziewczynki i chłopcy z klasy II b prezentowali układ
taneczny „Papaja” na przeglądzie tanecznym organizowanym
w naszej szkole. Mogli również zobaczyć układy taneczne swoich
młodszych kolegów i koleżanek z przedszkoli oraz z klasy I c i III c.
Każda grupa taneczna otrzymała pamiątkowy dyplom i słodkie
niespodzianki. Dziękujemy!
6 marca 2018 r. uczniowie klasy II b i III b uczestniczyli w wiosennowielkanocnych warsztatach w Uzarzewie. Dzieci obserwowały
zmiany przyrody na przestrzeni czterech pór roku. Uczestniczyliśmy
również w warsztatach wielkanocnych, wykonując koszyczki
wiosenne i poszerzając swoją wiedzę o zwyczajach świątecznych. Nie
obyło się bez zabawy z zajączkiem. Podziwialiśmy także zbiory

7 marca z okazji Dnia Kobiet klasa III c integrowała się podczas gry
w kręgle w Centrum Niku. Zabawa była SUPER!

13 marca uczniowie klasy 3 c wyjechali do Giecza, aby wspólnie
wykonać olbrzymią palmę wielkanocną i śliczne kartki. Szukaliśmy
też upominków od zajączka, przypomnieliśmy sobie tradycje
i zwyczaje związane ze Świętem Wielkiej Nocy oraz poznaliśmy realia
życia w grodzie słowiańskim. Szkoda tylko, że pogoda tego dnia nie
była jeszcze wiosenna. Dziękujemy!
15 marca 2018 r. omawialiśmy na zajęciach tematy związane ze
zdrowiem, nie mogło zabraknąć wspaniałego podsumowania naszej
wiedzy w postaci spotkania z pielęgniarką p. Wasiutek- mamą
uczennicy naszej klasy II b -Natalki .Mama Natalki przekonywała
dzieci , że nie należy bać się szpitala, badań i lekarzy oraz
pielęgniarek. Na zakończenie każdy uczeń dostał „niezbędnik małego
lekarza”. Emocjom nie było końca. Dziękujemy!
W czwartek, 15 marca, odbyło się konkursowe dyktando, najlepiej
w swoich kategoriach napisały:
Zuzanna Bilska kl. 4b
Maja Pospieszna kl.5b
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Aleksandra Matz kl. 6a
Zuzanna Najmanowicz kl. 7c
Uczennice będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym
Konkursie Ortograficznym. Etap dzielnicowy odbędzie się
12 kwietnia o godz.15 w SP 15.
Samorząd Uczniowski zorganizował w styczniu dyskotekę
karnawałową. W lutym uczniowie pomogli w sprzedaży słodkości w
ramach akcji "Pomagamy bo chcemy". Tuż przed feriami działała
poczta walentynkowa, która cieszyła się zainteresowaniem nie tylko
wśród starszych uczniów. Marzec rozpoczął konkurs z okazji Dnia
Kobiet, w którym należało rozpoznać panie pracujące w naszej
szkole, opisane w rymowanych zagadkach. Natomiast w Pierwszy
Dzień Wiosny samorząd ogłosił akcję solidaryzującą z obchodami
Światowego Dnia Zespołu Downa, należało założyć dwie różne
skarpetki. Dziękujemy!
Wolontariusze Koła Caritas w czasie ferii zimowych nabierali sil do
dalszej bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących w Lipnicy
Wielkiej - w górach. Zdobyli Morskie Oko, przeszli Dolinę Kościeliską
oraz odwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
poznając drogę do świętości Świętej Siostry Faustyny. Było
wspaniale. Dziękujemy!
Z okazji Światowego Dnia Chorego członkowie Szkolnego Koła
Caritas odwiedzili małych pacjentów na oddziale hematologii
w Szpitalu przy ulicy Krysiewicza, czytali im bajki, grali w różne gry.
Umilili w ten sposób pobyt w szpitalu małym pacjentom.
Dziękujemy!

Dnia 10 marca wolontariusze uczestniczyli w zbiórce żywności
organizowanej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Carrefour.
Dziękujemy!
Nasi uczniowie, w czasie rekolekcji wielkopostnych, poznali
codzienne życie swoich kolegów z dalekiej Boliwii - dzięki
uprzejmości zaproszonego misjonarza - Wojciecha Grzymisławskiego, który żyje poza krajem przeszło trzydzieści lat.
Wolontariusze postanowili nawiązać kontakt z kolegami z Boliwii
wysyłając im kartki świąteczne z życzeniami w języku hiszpańskim.
W okresie Wielkiego Postu Szkolne Koło Caritas ogłosiło konkurs na
największego darczyńcę w zbiórce makaronu dla jadłodajni,
z których korzystają bezdomni. Najwięcej makaronów zebrali
uczniowie z klasy 1 a. Gratulujemy i dziękujemy za wszystkie akcje
podejmowane przez członków Szkolnego Koła Caritas, działającego
pod kierunkiem Pani Doroty Komarnickiej-Stodolny.
W poniedziałek 19. marca wyłoniona w eliminacjach szkolnych
uczennica klasy 4a Urszula Łach reprezentowała naszą szkołę
podczas finału I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Twórczości Józefa Ratajczaka w Szkole Podstawowej nr 7
w Poznaniu. W jury konkursu zasiadła m.in. Pani Dobrochna
Ratajczakowa - żona zmarłego poety, teatrolożka i dramatolożka,
twórczyni poznańskiej teatrologii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a także ilustratorka najnowszego wydania
wierszy pisarza, pani Elżbieta Krygowska-Butlewska. Recytatorka
zdobyła 2 miejsce! Serdecznie gratulujemy!
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W pierwszy dzień wiosny uczniowie klasy 4B wybrali się na wycieczkę
do Nowego Zoo w Poznaniu. Na miejscu uczestniczyli w grze
terenowej: szukali pierwszych znaków wiosny. Kierowali się
wskazówkami umieszczonymi przy wybiegach różnych zwierzaków,
a także rozwiązywali zagadki animowane przez pracowników zoo.
Zadania krążyły wokół gatunków drzew, roślin i ptaków. Udało się
dojść do mety, miejmy nadzieję, że tym samym skutecznie przywołali
wiosnę!
Zabawa
była
wspaniała.
Dziękujemy!
OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE
31 stycznia 2018 odbyły się w SP20 na os. Rzeczypospolitej
w Poznaniu międzyszkolne rozgrywki w warcaby klasyczne. Każda
szkoła mogła wystawić do zawodów trzy dziewczynki oraz trzech
chłopców, w tym roku wystartowało 30 chłopców oraz
28 dziewczynek. Najlepiej indywidualnie zaprezentowały się Natalia
Kubisiak z klasy 5a (VIII miejsce) oraz Maja Pacholczyk z klasy 7c
(X miejsce), natomiast wśród chłopców Jakub Springer z klasy 6b
(XIII miejsce). Zespołowo nasza szkoła zajęła V miejsce. Gratulujemy!
8 lutego odbył się w naszej szkole, na dużej sali gimnastycznej,
Szkolny Turniej Tańca w kategorii solo. W tym roku do konkursu
przystąpiło 7 dziewczynek z klas 3-5. Wszystkie uczestniczki
prezentowały układy taneczne do wybranej przez siebie muzyki.
Dziewczynki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Gratulujemy!
2 marca w naszym Zespole odbył się Międzyszkolny Turniej MiniKosza dla chłopców z klas 3. W turnieju uczestniczyły 3 zespoły:
SSP2, SP35 oraz chłopcy z naszej szkoły z klasy 3b oraz 3c.Turniej
wygrał zespół z SSP2, a nasza drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy!

14 marca uczniowie z klas 3 byli w SP11 na Międzyświetlicowym
Turnieju w DWA OGNIE i zajęli I miejsce. Gratulujemy sukcesu!
19 marca w SP35 na os. Łokietka odbyły się zawody sportowe dla
chłopców trenujących w klasach sportowych pod patronatem MKK
PYRA. Impreza składała się z dwóch części: wyścigi rzędów oraz
mecze mini-koszykówki. I część wygrała nasza szkoła i II część
również wygrali chłopcy z klasy 4b. Było to już ostatnie spotkanie:
chłopcy wygrali turniej z bilansem 7 zwycięstw i 1 porażką.
Gratulujemy!
Dnia 3 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 35 w Poznaniu odbył
się Turniej "Pasowanie na AZSiaka". W reprezentacji SP65
prowadzonej znalazły się zawodniczki z klas sportowych 4b: Lidia
Markiewicz, Amelia Walicka, Zuzanna Bilska, Klaudia Rybak, Vanessa
Kujaw i Alicja Szkudlarek oraz z 5b - Diamanada Błaszkiewicz.
Gościnnie wzięły udział zawodniczki z klasy 3b: Basia Pacholczyk
i Julianna Urbaniak oraz z 3c - Asia Konrad. Dziewczynki walczyły
dzielnie wygrywając jedno spotkanie, a 2 razy schodząc z parkietu
pokonane. Jednak tego dnia ważniejsza była dobra zabawa oraz
poznawanie się wszystkich zawodniczek AZS-u. Gościnnie na turniej
zaproszone zostały zawodniczki Enea AZS Poznań. Zawodniczki
Ekstraklasy energicznie dopingowały nowe adeptki koszykówki,
chętnie rozdając autografy i pozując do zdjęć. Na koniec wręczyły
każdej zawodniczce okolicznościowy dyplom, szczerze gratulując
i życząc powodzenia w karierze. Każda z zawodniczek otrzymała
również koszulkę. W tych koszulkach dziewczynki już na drugi dzień
dopingowały starsze koleżanki w meczu Enea AZS Poznań -AZS PWST
Gorzów Wlkp.
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