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Bożonarodzeniowy konkurs
poetycki
Dnia 17 grudnia 2021 roku został rozstrzygnięty
konkurs na najpiękniejszy wiersz o tematyce świątecznej, przygotowany
przez polonistów naszej szkoły. Zgłosiło się do niego 14 uczniów z klas IV –
VIII.
W kategorii klas IV - VI jury przyznało:
I miejsce
Weronice Szymańskiej - Va za wiersz ,,Czy wiesz czym są święta?”
II miejsce
Gabrieli Golińskiej - IVb - ,,Świąteczny czas”
III miejsce (ex aequo)
Jakubowi Regulskiemu -IVa -,,Boże Narodzenie”,
Błażejowi Regulskiemu - Va - ,,Magiczny czas”
Wyróżnienia:
Jakub Piasta - IV b - ,,Magiczna noc”
Aleksandra Wielgus - Va - ,,Na Niego czekamy”
Blanka Bałtowska - IVb
W kategorii klas VII – VIII zwyciężyła
Maja Puszka wierszem ,,Wigilia”
Gratulujemy zwycięzcom, życzymy sukcesów!

Anna Łochnicka
Danuta Pyzara

Weronika Szymańska

" Czy wiesz czym są święta"
Czy wiesz czym są święta ?
Bo niewielu ludzi o nich pamięta.
Czy wiesz co najważniejsze ? Czy tylko prezentów chcesz?
Czy umiesz się dzielić uśmiechem ? Czy umiesz powiedzieć ,że ten
wspólnie spędzony czas, to dla Ciebie największy skarb?
Czy czujesz gdy Pan Jezus się rodzi , czy tylko o prezenty Ci chodzi?
Czy na Pasterkę z rodziną chodzisz? Czy tylko po pokoju kroczysz?
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Czy śpiewasz kolędy ? Czy tylko odpakowujesz prezenty?
Powiedz, mi czy wiesz? Czy tylko prezentów chcesz?
Powiedz, mi czy wszystkich ludzi doceniasz ,czy tylko ciągle krążysz w swoich
marzeniach?
Czy teraz wiesz, co ważne ?
Czy w końcu wiesz, co tak naprawdę liczy się? W tym szczególnym dniu, gdy Jezusek
się rodzi to, w naszych sercach miłość się narodzi.

Maja Puszka

Wigilia
Dwudziesty czwarty grudnia to data wszystkim znana,
To wtedy wyczekujemy narodzenia Chrystusa Pana.
Już od samego rana trwają przygotowania,
Aby na stole pojawiły się wszystkie dania.
Zielone drzewko pięknie przyozdabiamy,
Ubranie odświętne wkładamy.
A gdy tylko pierwsza gwiazdka z nieba spada,
Wówczas cała rodzina do stołu siada.
Zapalają wigilijne świece,
Aż łezka pojawia się na powiece.
Pismo Święte otwierają,
I ewangelię czytają.
Zaczynają opłatkiem się łamać,
I nikt tego dnia nie próbuje kłamać.
Składają sobie najserdeczniejsze życzenia,
I najskrytszych marzeń spełnienia.
Następnie zasiadają do wieczerzy,
A wszyscy domownicy są życzliwi i szczerzy.
Zajadają się smażonym karpikiem,
I częstują w oleju śledzikiem.
Kosztują barszczyk czerwony z uszkami,
I smaczną zupę z borowikami.
Próbują ciasta makowego,
Popijają kompot z suszu śliwkowego.
Po sytej i smacznej kolacji,
Przechodzą do kolejnych atrakcji.
Wszyscy wspólnie kolędy śpiewają,
I wzajemnie do siebie się uśmiechają.
W takim nastroju mija wieczór cały,
Bo każdy ma humor wspaniały.
Nikt szybko do łóżka się nie kładzie,
A na pasterkę wyrusza w rodzinnym składzie.
Po drodze podziwiają pejzaż zimowy,
I wystrój domów kolorowy.
Gdy docierają do kościoła,
Cała rodzina jest wesoła.
Cieszą się z narodzin dzieciątka bożego,
I jeszcze raz życzą sobie wszystkiego dobrego.
Narodzonego Jezusa witają,
I głęboki pokłon na kolanach mu oddają.
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Konkurs Kolęd i Piosenek
Świątecznych w Języku
Angielskim i Niemieckim
W styczniu br. w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im.
Jana Kochanowskiego w Wieniawie został zorganizowany Szkolny Konkurs Kolęd i
Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim i Niemieckim. Celem konkursu było
motywowanie uczniów do nauki języków obcych w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem
metod aktywizujących, budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językami
obcymi, doskonalenie form i metod pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności
językowych uczniów (utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową
itp.) poprzez muzykę i teksty obcojęzyczne, stworzenie uczniom możliwości
współzawodnictwa (realizacja marzeń i ambicji) oraz promocja talentów i umiejętności
muzycznych dzieci i młodzieży.
Konkurs adresowany był do uczniów naszej szkoły i przeprowadzony został w
dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII. W bieżącym roku szkolnym
konkurs przeprowadzony został w formie zdalnej z uwagi na rozprzestrzenianie się
epidemii Covid-19 oraz mając na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie tejże
epidemii.
Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali krótkie filmiki, w których
zaprezentowali wybraną piosenkę, pastorałkę lub kolędę we własnym wykonaniu w
jednym z dwóch języków - angielskim lub niemieckim. Wszystkie występy naszych
uczniów były wspaniałe, a wybór laureatów bardzo trudny. Uczniowie biorący udział w
konkursie wykazali trud, wysiłek i zaangażowanie. Przygotowali występy, następnie je
sfilmowali i przesłali do swoich nauczycieli: p. Bernadety Augustyniak, p. Anety Bielik,
p. Katarzyny Kalita, p. Anny Piasta, p. Eweliny Wiktorowicz, p. Małgorzaty Woźniak.
Członkowie Komisji Oceniającej wraz z nauczycielką muzyki p. Urszulą Rejmer ustalili,
iż wszyscy uczniowie otrzymają wyróżnienia za udział w konkursie oraz zostaną
nagrodzeni oceną celującą z języka angielskiego lub niemieckiego z
wagą 3, a także pochwałą.

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem mimo zmienionej
formuły w tym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy wszystkim
wykonawcom, gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym
roku szkolnym!
Lista uczniów nagrodzonych wyróżnieniem, oceną
celującą z wagą 3, pochwałą oraz dyplomem (kolejność według klas):
Uczniowie klas I-III: Maja Jasińska kl. 1a, Aleksander Nowiński kl.
1a, Patryk Adamczyk kl. 1b, Liliana Chłopecka kl. 2a, Anna Kalita kl.
2a, Lena Korczyńska kl. 2a, Anna Mitak kl. 2a, Roksana Wachnicka
kl. 2b, Nikola Korczyńska kl. 3a, Amelia Kwietniewska kl. 3b.
Uczniowie klas IV-VIII: Natalia Jankowska kl. 4a, Mikołaj Kalita kl. 4b, Mikołaj
Adamczyk kl. 4c, Julia Siara kl. 4c, Michał Augustyniak kl. 5a, Klaudia Kiljanek
kl.5a, Bartosz Sobczak kl. 5a, Weronika Szymańska kl. 5a, Zuzanna Rejczak kl. 5b,
Angelika Augustyniak kl. 8a, Kacper Gębala kl. 8c, Maja Puszka kl. 8c.
Opracowała: Bernadeta Augustyniak

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka mają swoją
historię. W tym jakże ważnym dla nas dniu
okazujemy naszym Dziadkom jak wiele im
zawdzięczamy. Pragniemy pokazać wam jak
powstały te święta, więc zostańcie z nami do
końca.
Dzień Babci obchodzimy 21
stycznia. Pomysł utworzenia tego święta
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pojawił się 1965 roku w tygodniku "Kobieta i
życie". W 1966 roku dzięki redakcji "Exspressu Poznańskiego" to święto
obchodzimy aż do dziś.
Dzień Dziadka świętujemy 22 stycznia. Na początku miał on być
obchodzony 30 maja, jednak ten pomysł nie został przyjęty . Ostatecznie
zdecydowano , że dziadkowie mają obchodzić swoje święto dzień po Dniu
Babci , a w 1981 roku Dzień Dziadka został oficjalnie zapisany do
kalendarza.
W dniu 21 stycznia i 22 stycznia możemy odwdzięczyć się naszym
Dziadkom za miłość, troskę i za to, że zawsze byli przy nas. Nie znaczy to
wcale , że musimy kupować im drogie prezenty. Wystarczy, by pamiętać o
nich i złożyć im życzenia , zrobić laurkę lub zaśpiewać piosenkę.
My dziś pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
Babć i Dziadków : zdrowia, szczęścia, pomyślności , uśmiechu na twarzy ,
kochanych wnucząt, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze!
Weronika Szymańska i Aleksandra Wielgus kl.5a
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I semestr już za nami!
Koniec I semestru bieżącego roku szkolnego 2021/2022 to idealna
okazja do dokonania stosownych podsumowań i analiz. To ważne chwile dla
uczniów, którzy wykazali się swoimi talentami, zdolnościami, osiągnęli
znaczące sukcesy w nauce. W wyniku klasyfikacji śródrocznej wyłoniona
została grupa uczniów wyróżniających się w nauce w klasach I – VIII.
W klasach 1-3 najlepszymi uczniami okazali się być:
Klasa Ia:
1. Regulska Ewa
2. Korczyńska Lena
3. Niwiński Aleksander
4. Kwintal Aniela
5. Jasińska Maja
6. Kilijanek Adrian
7. Pawlikowski Jan
8. Bębenek Marcel

Klasa Ib:
1. Pakosz Alicja
2. Kalita Piotr 11
3. Kazała Weronika
4. Potocka Lena
5. Kotkowska Weronika
6. Piasta Amelia
7. Sionek Seweryn
8. Szumilas Nela
9. Leśniewska Iga
10. Stępień Jakub

Klasa IIa:
1. Mitak Anna
2. Chłopecka Lilianna
3. Dziubiński Tymoteusz
4. Sobczak Adam
5. Sepioło Dawid
6. Załęcka Maja

Klasa IIb:
1. Bukowska Patrycja
2. Dujka Lena
3. Flaszyński Oskar
4. Florczak Wiktor
5. Gębala Bartłomiej
6. Maciejczak Nikola
7. Pawlak Oliwia
8. Szerszeń Amelia
9. Wachnicka Roksana
10. Staszewski Marcel
11. Wesołowska Kinga

Klasa IIIa:
1. Zasada Aleks
2. Fidos Malwina
3. Wójcik Miłosz
4. Sobczak Maja
5. Zasada Gracjan
6. Stępień Maciej
7. Miśkowski Miłosz
8. Szerszeń Mateusz

Klasa IIIb:
1. Kwietniewska Amelia
2. Augustyniak Adam
3. Kępczyńska Julia
4. Charzewska Marcelina
5. Głogowski Filip
6. Kalita Daria
7. Cieślak Alan
8. Banasiak Erwin
9. Kalita Paweł

Do najlepszych uczniów w klasach IV – VIII naszej szkoły, którzy osiągnęli
średnią 4,75 i wyższą należą:
Klasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IVa:
Korczyński Łukasz 5,17
Regulski Jakub 5,17
Stanik Paulina 5,00
Bielik Julia 4,92 4.
Augustyniak Marcelina 4,83
Lipiński Kacper 4,83
Jankowska Natalia 4,75

Klasa IVb:
1. Kalita Zofia 5,42
2. Piasta Gabriela 5,42
3. Włodarczyk Bartłomiej 5,33
4. Bałtowska Blanka 5,25
5. Tarka Oliwia 5,25
6. Lipińska Klaudia 5,17
7. Piasta Jakub 5,00
8. Dziarmaga Anna 4,92
9. Laskowski Kamil 4,92
10. Pałczyńska Blanka 4,92
11. Walczewska Hanna 4,83
12. Kalita Mikołaj 4,75
Klasa IVc:
1. Golińska Gabriela 5,33
2. Adamczyk Mikołaj 5,25
3. Kalita Maja 5,17
4. Kalinowska Lena 5,08
5. Kazała Kacper 4,92
6. Kamińska Zofia 4,83
7. Siara Julia 4,83
Klasa Va:
1. Wielgus Aleksandra 5,38
2. 2 . Szymańska Weronika 5,31
3. Kępczyńska Zuzanna 5,23
4. Sobczak Bartosz 5,23
5. Ziółkowska Zofia 5,23
6. Augustyniak Michał 5,15
7. Regulski Błażej 5,15
8. Kalita Piotr 5,00
9. Markowski Michał 5,00
10. Nadgradkiewicz Wiktoria 4,92
11. Piasta Nadia 4,85
12. Siara Amelia 4,77

Klasa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vb:
1.Rejczak Zuzanna 5,38
2.Kiljanek Klaudia 5,23
3.Korczyńska Maja 5,23
4.Wielgus Justyna 5,15
5.Siara Magdalena 5,08
6.Chylak Martyna 5,00
7.Dębska Maja 4,92
8.Kowalska Karina 4,85
Grabowski Adam 4,77

Klasa VIa:
1. Charzewski Kacper 5,00
2 .Wojdył Antoni 4,92
Klasa VIIb:
1. Kępczyński Dawid 5,14
Klasa VIIc:
1.Porczyńska Anna 4,93
2.Zawisza Julia 4,86
Klasa VIId:
1. Pałczyńska Maria 5,14
2. Kalita Magdalena 4,79
Klasa
1.
2.
3.
4.
5.

VIIIa:
Augustyniak Krzysztof 5,00
Piasta Kacper 5,00
Wielgus Łukasz 4,86
Augustyniak Angelika 4,79
Norek Michał 4,79

Klasa VIIIb:
1. Wielgus Wiktoria 5,00
2. Rzeźnik Alicja 5,00
Klasa
1.
2.
3.

VIIIc:
Puszka Maja 5,57
Siara Aleksandra 5,00
Potocka Julia 4,86

Klasa
1.
2.
3.
4.
5.

VIIId:
Czyżykowska Magdalena 5,14
Dębska Zofia 5,07
Kądziela Anna 5,07
Rus Amelia 5,07
Kowalczyk Dominika 4,86

Najlepszym gratulujemy osiągniętych wyników, a tym którzy
„przysnęli” w I semestrze, życzymy rychłego przebudzenia i dołączenia do
grona uczniów szczycących się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi na
koniec roku szkolnego 2021/2022.
Opracowała: Augustyniak Angelika kl. 8a
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FERIE ZIMOWE 2022
Od dnia 31.01 do 14.02 będą trwały ferie
zimowe w naszym regionie. Wskazane jest
odpowiednie ubranie, gdy wychodzimy pobawić
się na świeżym powietrzu. Do zabawy na
śniegu lub sankach wybieramy miejsca
bezpieczne, które są z daleka od drogi i miejsc
Źródło Internet
ruchliwych. Warto też wspomnieć, że nie można
rzucać w swoich rówieśników śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi
przedmiotami w środku, ponieważ może odprowadzić to do nieprzyjemnej
sytuacji i tragedii. Ostrożność i zdrowy rozsądek to podstawa do udanego
wypoczynku. Życzymy wszystkim wesołych ferii!
Magda Głogowska 8a

Walentynki
Walentynki to szczególny czas dla wszystkich zakochanych. Jest
to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od
św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim
obchodzone jest również tego dnia. Tamtego roku nie mogliśmy pozwolić
sobie na wyjście do kina czy restauracji z powodu pandemii. Jednak na co
możemy sobie pozwolić w tym roku i jak obchodzimy to święto w naszej
szkole ?
Tym razem sytuacja w naszym
kraju pozwala na nieco więcej czasu
spędzonego poza domem. Możemy
spotkać się z bliskimi w restauracji czy
pójść do kina. Jednak wprowadzone
zostały specjalne obostrzenia , które
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umożliwiają
na
zachowanie
bezpieczeństwa. Wszystkich ważnych informacji można dowiedzieć się z
telewizji czy internetu. W naszej szkole powróciła Poczta Walentynowa.
Polega ona na tym ,iż każdy z uczniów może zrobić własną walentynkę i
wrzucić ją do pudełka. Zostaną one sprawdzone przez wolontariat i rozdane
w trakcie lekcji. Jest to świetna zabawa ,którą lubi każdy uczeń. Bo kto nie
byłby zadowolony, gdyby dostał kartkę walentynkową choćby od przyjaciółki.
Jest to bardzo miły gest i warto wrzucić do kartonu coś od siebie .
Musimy pamiętać, że w tym momencie w kraju mamy wyjątkowy
stan pandemiczny i wszelkie zbyt bliskie kontakty takie jak przytulanie,
całowanie i ściskanie nie są wskazane. Czasem bowiem wystarczy kilka słów
i uśmiech,
którymi obdarzymy bliską nam osobę ,czym zastąpimy także
drogie prezenty. Pamiętajmy więc, by w ten ciężki czas zwrócić szczególną
uwagę na bliskie nam osoby i nie narażać ich na niepotrzebne
niebezpieczeństwo.
Wszystkim zakochanym w ten piękny dzień życzę wspaniałych chwil
spędzonych razem , dużo uśmiechu, a przede wszystkim zdrowia i
bezpieczeństwa.
Alicja Rzeźnik kl. 8b
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Z cyklu wielcy Polacy
Maria Stanisława
Konopnicka
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Maria Stanisława Konopnicka z domu
Wasiłowska. Urodziła się 23 maja 1842 w
Suwałkach, zmarła 8 października 1910 we Lwowie.
Była poetką, tłumaczką, krytyczką literacką i
publicystką. Co jednak sprawiło , że stała się ona tak
znana na całym świecie? Co ją wyróżniało?

Tworzyła ona w okresie pozytywizmu . Zasłynęła przede wszystkim z
tworzenia ponadczasowych dzieł, takich jak: "Dym", "Mendel Gdański",
"Nasza szkapa". Wiele z tych nowel omawia się do dnia dzisiejszego w
szkołach. Pojawiają się również na egzaminach maturalnych, dlatego widać
wyraźnie, jak ceniona była twórczość Konopnickiej. Największym jej
osiągnięciem poetyckim były liryki o tematyce wiejskiej i ludowej. Utwory
oparte były na folklorze, z wyrazistą kreacją chłopskiego narratora, są to: „A
jak poszedł król na wojnę", "Wsiałem ci ja w czarną rolę". Życie osobiste
Konopnickiej w znaczący sposób znalazło odbicie w jej utworach. We
wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za Jarosław Konopnickiego, właściciela
ziemskiego. Zaraz po ślubie osiadła na wsi. W czasie dziesięciu lat
małżeństwa urodziła ośmioro dzieci (dwoje z nich zmarło). Napisała także
znaną nam wszystkim "Rotę", pieśń patriotyczną, która po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości konkurowała z „Mazurkiem Dąbrowskiego” do
określenia mianem hymnu narodowego. Była kobietą silną, wnikliwie
obserwującą otaczający ją świat, kobietą odważną w wyrażaniu swoich
poglądów, za co była krytykowana przez różne środowiska. Ale przede
wszystkim była ceniona za swoją twórczość, uznawana za "geniusza
komunikatywności" i "wieszcza swojego pokolenia".
Kończąc mą wypowiedź chcę podkreślić, iż każdy z nas powinien wiedzieć
choć trochę o życiu Konopnickiej. Jest to ważna osoba w dziejach ludzkości i
Polski.
Alicja Rzeźnik kl. 8b
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Dzień Nauki Polskiej
„Nauka leży u Nauka leży u podstaw każdego
postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza
cierpienie"
Maria Skłodowska-Curie
Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest
corocznie 19 lutego, w rocznicę urodzin polskiego
astronoma Mikołaja Kopernika. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację
do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.
Źródło Internet

W tym roku Dzień Nauki Polskiej obchodzimy po raz drugi. Święto
państwowe ustanowione ustawą z dnia 9 stycznia 2020 roku jest okazją do
upamiętnienia dokonań polskich naukowców oraz przypomnienia
fundamentalnej roli nauki w rozwoju cywilizacji. Projektodawcy zaznaczyli,
że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju
intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również
w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas
niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę
w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do
odpowiedzialności za los wspólnoty.
Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja
Kopernika, wskazano również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza,
Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie,
Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana
Banacha.
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