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Dzień dobry szkoło!
Wróciliśmy! Jesteśmy! Z nowym bagażem doświadczeń, ciut
wyrośnięci, a nade wszystko uśmiechnięci i naładowani pozytywną energią.
Już dzisiaj marzymy o tym, aby nam jej wystarczyło do czerwca, do końca
roku szkolnego.
Ale po kolei…
Niektórzy z nas wrócili do swoich
ukochanych Pań, inni z niepokojem
oczekiwali na wiadomość o tym, których
nauczycieli będą najczęściej spotykać
w szkole, którzy będą się z nami dzielić
swoją wiedzą i próbowali przekonać nas,
że w szkole czas przyjemniej płynie niż
przed komputerem.
Zatem rozgrzewka już za nami,
a przed nami mnóstwo pracy, ale
i przyjemności płynących ze wspólnych
zabaw. Cóż… pozostało tylko życzyć
wszystkim wyjątkowego, obfitującego w piątki i szóstki roku szkolnego.
Redakcja gazetki

Jaki

?

Ogłaszamy wszem i wobec, że nasza nowa szkolna gazetka ma swój
tytuł! Jury zdecydowało, że na szczególne wyróżnienie zasługuje propozycja
Gabrysi Krupeckiej, uczennicy klasy 3e.
„Głos Jedynki”, bo tak nazwała Gabrysia gazetkę, będzie z Wami
przez cały rok szkolny 2013/14, a może i dłużej…
Redakcja informuje, że „Głos”
chciałby przede wszystkim
obwieszczać dobre nowiny, wychwalać Wasze osiągnięcia, szczycić się
Waszymi pracami, zachęcać do rozwijania talentów i ukazywać postawy
godne naśladowania.
Warto zatem czytać artykuły, zapoznać się z rubrykami
zatytułowanymi: „Na gorąco”, „Jedynkowe ogłoszenia”, „Polska jesień”, „Ja
i moje zwierzątko”, „Moje miasto wczoraj i dziś”. Pomysłodawcami tych
nazw są: Zosia Tokarska z kl. 6b, Jaś Bigos z kl. 6b, Alicja Szymaniak z kl. 3b
i wspomniana już wcześniej Gabrysia Krupecka z kl. 3e.
Bądźcie z nami!

Co słychać w Bibliotece
Rok Tuwima uczciliśmy również w
naszej
szkole.
Biblioteka
szkolna
zorganizowała trwający od września
cykliczny konkurs dla klas 4 – 6 „Co wiem
o Tuwimie”. Uczniowie każdego miesiąca
odpowiadają na trzy pytania dotyczące
życia i twórczości autora bardzo
popularnych wierszy jak „Lokomotywa”
czy „Pan Hilary”. Nagrodą za prawidłowo udzielone odpowiedzi jest ocena
bardzo dobra z j. polskiego. Listy zwycięzców z września i października
wywieszone są na korytarzu przy gablocie poświęconej pisarzowi. 10 osób
odpowiedziało prawidłowo na wszystkie pytania: Maurycy Szmyt (4b), Joanna
Waśko (4b), Michał Waśko (6b), Wiktoria Wykrota (6e), Karolina Woźniak
(6e), Maria Czarnecka (6e), Gabriela Sommerfeld (6e), Gabriela Trybulec
(6e), Eliza Sklepowicz (6e), Zuzanna Szatkowska (6e).
Gratulujemy i czekamy na odpowiedzi na listopadowe pytania.
„Piątki” do rozdania czekają!
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych
zabawek, moda na misie nie przemija. Najmilsza
zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona
przytulanka przy zasypianiu to oczywiście Pluszowy Miś.
25 listopada 2013r. obchodzić będziemy po raz szósty
Światowy
Dzień
Pluszowego
Misia.
Zapraszamy klasy 0 – 3 do miłego i radosnego
świętowania. Wszystkie szczegóły tegorocznej imprezy
znajdują się na plakatach rozwieszonych w szkole.
Radość pod choinkę
Już niedługo święta Bożego
Narodzenia. Jak co roku przygotowujemy
akcję „Radość pod choinkę”. Ty też
możesz zostać Gwiazdorem i swoimi
darami
uszczęśliwić
inne
dzieci.
Od początku grudnia można przynosić
do sali 108 czyste i sprawne zabawki oraz zadbane książki. Możesz także
ofiarować przybory szklone. Niechaj wszystkie dobre serduszka niosą radość
innym i sobie!
Lucyna Chełmińska i Alina Misiaszek

Na gorąco

W tym miejscu będziemy prezentować najnowsze informacje
dotyczące konkursów, zawodów sportowych i różnych innych imprez z życia
szkoły. W kwartalniku to nie jest rzecz prosta, gdyż to, co wydarzyło się we
wrześniu trudno nazwać gorącą informacją w listopadzie. Pomysł jednaj
z uczestniczek konkursu na nazwę gazety tak nam się jednak spodobał, że
postanowiliśmy wykorzystać go nawet, jeśli wiadomości będą czasem trochę
odgrzewane. A zatem:
8.11.2013 ogłoszono wyniki Konkursu
Pięknego Czytania w Języku Niemieckim dla klas
VI. Wyróżniono cztery uczestników. Sabina
Górniaczyk, kl. VId i Jan Bogos, kl. VIb zajęli dwa
równorzędne trzecie miejsca. Adzie Hoffmann, kl. VId
jury przyznało miejsce drugie.
Laureatką miejsca pierwszego została Kasia
Adamczyk, kl.VIa.
4.11.2013 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
Drużynowym.
I miejsce w tych zawodach zajął zespół na szj szkoły w składzie:
Wiktoria Wykrota, Patrycja Kozłowska, Marta Dyzert, Julia
Małecka, Weronika Jarmoluk, Patryk Dziadowicz, Kacper
Olejniczak, Michał Puk, Michał Waśko, Filip Wesołowski oraz
Kamil Małecki.
W październiku odbył się Finał Wojewódzki Sztafetowych
Biegów Przełajowych, w którym nasza sztafeta zajęła II miejsce.
W jej składzie byli: Wiktoria Jarnot, Mateusz Lembicz, Maria Czarnecka,
Miłosz Wajs, Martyna Grabek, Jan Bigos, Zofia Tokarska, Jakub Zberus,
Patrycja Kozłowska, Jakub Pietrzak. Rezerwę stanowił Filip Czarnecki.
„Jak oszczędzać czystą wodę w Szamotułach”
wiedzą nie tylko dorośli mieszkańcy naszego miasta.
Za swoje prace w konkursie na ten temat
zoranizzowanym przez zakład Gospodarki Komunalnej
nagrody otrzymało pięcioro „naszych „: Wiktoria
Wykrota, Aleksandra Bilik i Agata Buchwald, kl. VIe
oraz Jagoda Roykowska i Katarzyna Adamczyk, kl. VIa.

Obchodziliśmy również III Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Po eliminacjach wstępnych
wyłoniono 290 osób, z którch do finału przeszło
najlepszych 76 uczniów. Ci, którzy prawidłowo
odpowiedzieli na wszystkie pytania, 61 uczniów zostali
uhonorowani medalami Mistrza Tabliczki Mnożenia,
które na uroczystym apelu wręczył dyrektor szkoły
Wojciech Kaczmarek.
Zbiórka makulatury
W tym roku niewiele klas można wyróżnić w jesiennej zbiórce
makulatury. Najwięcej kilogramów zebrali uczniowie klas:
Poziom 1-3:
I miejsce – 2b (105,02 kg)
I
II miejsce – 1d (100,84 kg) II
III miejsce – 1b (91,98 kg) III

Poziom 4-6:
miejsce – 6a (123,40 kg)
miejsce – 5c (102,88 kg)
miejsce – 6e (100,52 kg)

Dalsze miejsca zajęły klasy:
3e,5e,3b,5b,2c,6c,3a,4a,3d,3c.
Zebraliśmy łącznie 1065,61 kg makulatury.
Uczniowie, którzy włączyli się do zbiórki mogą być z siebie dumni.
Dzięki oddanej makulaturze mamy nowe zeszyty, kartki, książki, gazety
i papier toaletowy. Gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w wiosennej
zbiórce makulatury.
Lucyna Chełmińska i Alina Misiaszek
Światowy Dzień Walki z Głodem
W tym roku, przygotowane
pudła
pękały
od
przyniesionej
żywności. Świetnie wywiązały się
wszystkie klasy. Odwożąc paczki do
PCK byłyśmy dumne z naszych
uczniów, a ilość i różnorodność
produktów mile zaskoczyła panie tam
pracujące. Dostarczyliśmy 330 kg żywności.
Dzięki Wam, ktoś żyjący obok nas, choć przez parę dni nie martwił
się brakiem pieniędzy na kupno żywności. Wierzymy, że okazana dobroć
wróci do nas. Wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom klas
dziękujemy za okazaną empatię i szczodrość.
Lucyna Chełmińska i Alina Misiaszek

Sezon artystyczny otwarty!
Na
przełomie
września
i października
uczniowie
naszej
szkoły przygotowywali
prace
plastyczne na konkurs zorganizowany
przez Bibliotekę Miasta i Gminy Szamotuły. Tematycznie związany był
z obchodami roku Juliana Tuwima i nosił tytuł ,,Zabawa z lokomotywą”.
Dzieci pracowały pod kierunkiem wychowawców kl.1-3, nauczyciela plastyki
oraz opiekunów świetlicy. 18 października w Bibliotece odbyła się
uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom, wśród których
znaleźli się nasi uczniowie.
Wyniki: w kategorii kl. 1-3:
I msc - Matylda Munia kl.1d
II msc - Maria Bednarek kl.1c
II msc - Kinga Krzymińska 1c
III msc - Łucja Kustarz 1c
w kategorii kl. 4-6:

II msc - Sonia Niegolewska kl. 4b
III msc - Jędrzej Wachowiak kl.4a

Wyróżnienia:
Tymon Dekiert kl.2b
Aleksandra Hańczyk kl.3d
Barbara Horała kl.3d
Bartek Dekiert kl.1d
Zuzanna Adamczak kl.1b

Wyróżnienia:
Zuzanna Wajs kl.5a
Olga Szaniawska kl.4a
Gabriela Sołtysiak kl.4b
Patrycja Szymczak kl.4b
Gratulujemy!

Jesienią, aby tradycji stało się zadość, rozpoczyna się
również turniej Artystycznych Spotkań Recytatorów
organizowany przez Szamotulski Ośrodek Kultury. Uczniowie
naszej szkoły, którzy uwielbiają recytować i jak mówi jury
„mają coś do powiedzenia (innym)”, od lat z nieodzownie
towarzyszącą tremą, stają na scenie i w świetle reflektorów
prezentują wiersze lub fragmenty prozy. Opiekę artystyczną
sprawuje nad nimi pani Danuta Greczka. Szkolni miłośnicy
poezji sprawiają, że z konkursów wychodzi z uśmiechem.
Ten uśmiech 23 października na jej twarzy namalowali: Wiktoria
Wykrota z kl. 6e (Nagroda Jury), Jakub Jordanek z kl. 5c (Nagroda
Pedagogiczna) oraz Maja Nowak z kl. 6e i Agata Buchwald z kl. 6e.
Dziękujemy!

Życzenia:

dla chłpców

30 września, jak co roku, wszystkie
dziewczyny hołd składały wszystkim chłopakom.
Świętowali mali i całkiem duzi, blondyni i szatyni.
Uśmiechy ze wszystkich stron im posyłały, by
poczuli, że są uwielbiani. Choć czasami humor płci
pięknej psuli, na przerwach grandzili, dokazywali,
w
dniu
chłopaka
wszystkie
dziewczyny
najserdeczniejsze życzenia im składały i wagon
lizaków darowały. Nich nam żyją 100 lat!

dla Nauczycieli
14 października przyszliśmy wszyscy do szkoły
pięknie ubrani. Na korytarzach lśniły białe bluzeczki
i koszule, bowiem uroczyście obchodziliśmy dzień
wszystkich pracowników naszej szkoły. Uśmiechy
posyłaliśmy nauczycielom, którzy wzorując się na Panu
Kleksie, próbują wlać nam trochę „oleju do głowy”;
paniom kucharkom, które dbają o nasze pełne brzuszki;
paniom, które codziennie wymiatają nasze liściki spod ławek; niezastąpionej
pani higienistce, która jest lekarstwem na każdy ból i oczywiście wszystkim
panom, z panem Dyrektorem na czele, który sprawuje pieczę nad naszą
szkołą.
Życzyliśmy wszystkim cierpliwości i wyrozumiałości dla naszych, nie zawsze
godnych pochwały, zachowań, ale także radości z każdego nadchodzącego
dnia. Jak ciężką pracą jest zawód nauczyciela, ile jednocześnie przynosi
satysfakcji zrozumieć mogliśmy uczestnicząc w uroczystym apelu
przygotowanym przez uczniów klasy 5c pod kierunkiem pani Moniki
Piechowiak.
Za wszystko Wam bardzo dziękujemy.

dla Ojczyzny

Polska zniknęła z mapy Europy
w XVIII wieku. Polacy nie mogli
posługiwać się językiem narodowym,
walczyli z zaborcami, szukali przywódcy,
który poprowadzi ich do zwycięstwa.
To dzięki ich staraniom
11 listopada 1918 roku - po 123 latach niewoli - Polska znów była wolna!
Dzisiaj cieszmy się, że żyjemy w wolnym kraju i pamiętamy o tych, którzy
o tę wolność walczyli. Ten szczególny dzień uczciliśmy w naszej szkole
8 listopada uroczystym apelem przygotowanym przez panią Elżbietę Leśną
i jej uczniów.

Wróćcie teraz na stonę tytułową. Znacie ich? Jeśli nie to poszperajcie
w „Głosie”. Znajdziecie ich z pewnością. Zapiszcie na kartce ich imiona
i nazwiska oraz klasę. Na odwrocie złóżcie swój autograf i opatrzcie go klasą.
Całość wrzućcie do skrzynki z napisem „Głos Jedynki” znajdującej się
w szkolnym sklepiku.
„A niech to inne fyrtle naszej Polski znają,
że Poznańskie Pyry też gwarą gadają.”
(Mondrość ludowa wymyślona na potrzebę chwili)
Tą mądrością ludową z przymrużeniem oka chcemy zachęcić Was
do odkrywania naszej mowy gwarowej. W tym miejscu w każdym numerze
naszej gazety znajdziecie zadania z nią związane. Szukajcie, dowiadujcie się
od innych i rozwiązujcie zagadki i krzyżówki. To co odkryjecie zapiszcie,
fragment z rozwiązaniem wytnijcie, podpiszcie imieniem i nazwiskiem,
zanotujcie klasę i wrzućcie do wspomnianej już skrzynki z napisem
„Głos Jedynki”.
Tej! Takiś mondry? A merkniesz się, co to jest, jak ci po poznańsku powiem?
No dali! Cyrej się!
a) ajzol
1) to samo co dynks
b) badejki
2) z wierzchu czerwona a wew środku biała
c) drachyta
3) kawałek czegoś
d) dynks
4) kiedyś do pakowania klymów
e) gajgi
5) na młodziach, najlepsza z glancem
f) redyska
6) do noszenia na krybunach
g) rukzak
7) do puszczania na szpagacie jesienią
h) szneka
8) chować na zaś
i) sznytka
9) większy wichajster metalowy
j) tytka
10) gryndulkom
k) wichajster
11) do bachania, ale nie wew wannie
l) szporać
12) Wieniawski by wiedział, o co chodzi
m) rukcuk
13) może być ze smoloszkiem ze skrzyczkami
………………………………………………………………………………………
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Imię i nazwisko:…………………………….……………. Klasa:………
GŁOS JEDYNKI, Kwartalnik Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława
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Wszystkie prawa zastrzeżone

„Pierwsze koty za płoty”
I stało się…
24 października uczniowie klas szóstych
przystąpili – zdenerwowani, i trochę przerażeni –
do swojego pierwszego w życiu tak poważnego
egzaminu!
Na szczęście był to sprawdzian próbny. Dyrekcja
szkoły zadbała jednak, aby już tego dnia mogli
poczuć się wyjątkowo – duże korytarze,
pojedyncze ławeczki, zegar nieubłaganie
odmierzający czas, niezliczona ilość arkuszy z zadaniami i … oby nie pustka
w głowie! Nie! Wszyscy w skupieniu i z zaangażowaniem czytali, pisali,
wykorzystywali wiedzę w praktyce, odwoływali się do niezmierzonych
pokładów, starannie poszufladkowanych, informacji.
Teraz cierpliwie czekają na wyniki. Trzymamy za nich kciuki!

