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Nr 5 – VI 2018/2019 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie 

http://www.sp4jarocin.pl 

 

MIESIĘCZNIK 

W numerze:  

 

Przerwa na rozmowę  – s. 2 

Mówią wieki - s. 3 

Co piszczy w trawie – s. 4 

Warto wiedzieć - 6 

Połam sobie język – s.7 

Mól książkowy – s. 8 

Filmoteka – s. 9 

Zwierzyniec -  – s. 10 

Angielski w pigułce - 11 

Humor – s. 12 

Muzykomania – s. 13 

Palce lizać – s. 14 

Sport – s. 14 

       

           WAKACJE TUŻ, TUŻ…

 

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy w szkole – 

poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!! 

  

 

 

Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Weronika Kałuża (z-ca redaktora naczelnego), Zuzanna 
Wojcieszak, Katarzyna Moszyk, Magda Walczak. Opiekun: p. B. Jóskowiak 
 

http://www.sp4jarocin.pl/
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Wywiad z nauczycielem plastyki i autorem naszego szkolnego muralu  

– Panem Filipem Fajferem. 

 

Dlaczego zainteresowała pana sztuka malowania dzieł na ścianach? 

Muralami zafascynowałem się podczas pracy w Muzeum Regionalnym w Jarocinie. w trakcie 

realizacji projektu Z Kontrkultury w Popkulturę. 

Skąd wziął się pomysł na wykonanie muralu w naszej szkole? 

Pani Anna Ratajczak zaproponowała, aby w sali nr 18, która jest salą językową, wykonać mural 

nawiązujący tematyką do kultury angielskiej. W trakcie rozmów podjęliśmy decyzję o 

umieszczeniu na jednej ze ścian klasy tych elementów, które jednoznacznie kojarzą się z Wielką 

Brytanią. I tak w moim projekcie znalazły się: London Eye, budka telefoniczna i autobus.  

 Kto pomagał przy tworzeniu dzieła? 

Początkowo miał być to projekt klas 8. Ostatecznie do pracy włączyli się uczniowie z klas 8b( 

Marta Wróbel, Wiktoria Patecka, Marianna Matłoka), 7b ( Izabela Bernat, Olga Brucka, 

Adrianna Kowalczyk, Aleksandra Moszyk i Amelia Winniewicz), 7c ( Fabian Plaskota, Jakub 
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Stefański, Zuzanna Wojcieszak, Nicol Balicka, Weronika Kałuża, Nikodem Matuszewski) oraz 2b 

( Maciej Krzyżaniak).  

 Jak długo trwały prace? 

Wszystko zaczęło się w kwietniu od ustalenia koncepcji z panią Ratajczak. Następnie przyszedł 

czas na wykonanie projektu na komputerze, co zajęło 12 godzin. Potem najbardziej mozolny etap 

pracy polegał na wykreślaniu wzoru na ścianie, kiedy to każdy szczegół miał ogromne znaczenie i 

wymagał dużego skupienia. W końcu nadszedł najprzyjemniejszy moment - wypełnianie konturów 

kolorem. 

Kiedy będzie można obejrzeć gotowy mural? 

Mam nadzieję, że około 17 czerwca społeczność szkolna będzie mogła podziwiać gotowy projekt. 

Gdzie można obejrzeć inne murale, przy tworzeniu których pan współpracował? 

Jest ich kilka na terenie Jarocina. Odsyłam was na stronę www.streetartjarocin.com. Tam 

znajdują się zdjęcia przedstawiające nasze jarocińskie prace, w których miałem przyjemność 

uczestniczyć. 

Dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że to nie jedyna praca pod pana czujnym okiem,  

która będzie ozdobą naszej szkoły.          (Wera, Kasia)          

______________________________________________________________________________ 

08 czerwca 2019 r. 

wróciliśmy do naszej 

tradycji spotkań całej 

społeczności szkolnej 

oraz przyjaciół 

CZWÓRKI, podczas 

organizowanego pod koniec roku szkolnego festynu. Reaktywację 

www.streetartjarocin.com
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można uznać za wielki sukces. Pogoda dopisała, wszyscy bawili się znakomicie i nikt chyba nie 

poszedł do domu głodny. Nie było też czasu na nudę, dzięki rodzinnym konkurencjom, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do zobaczenia za rok. 

Więcej zdjęć  na naszym fb!  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ważne daty…   

 Podsumowanie całorocznej pracy odbędzie się na apelu z okazji zakończenia roku 

szkolnego 2017/2018 już we wtorek 18.06.2019 r., a następnie zapraszamy wszystkich 

na mszę św. O godz. 10.30 w kościele p.w. św. Antoniego.  

 Zakończenie roku szkolnego w środę 19.06.2019 r. 

- dla klas I – V o godz. 10.00, 

- Pożegnanie absolwentów i wręczenie świadectw kl. VI – VIII o godz. 12.00. 

WAKACJE 20.06 – 02.09.2019 r. !!!!! 

_____________________________________________________________________________ 

EKOFestyn – 14.06.2019 r.   

Klasa V d i VI c 
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Klasy I  

 

Więcej zdjęć 

na naszym 

fb  (red) 

______________________________________________________________________________ 

IV edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM. 

07 czerwca 2019 r. wzięliśmy udział w akcji czytelniczej. Przyjemny dzień z książką u boku. I 

kto powiedział, że książki odchodzą do lamusa? Na pewno nie w ZS4 w Jarocinie. Miłego 

obcowania z literaturą… 

  

 

A przy okazji czytelnictwa, nasi uczniowie wzięli udział w 

kolejnej edycji Gminnego Konkursu Pięknego Czytania. 

Aleksandra Janowska z klasy 2b zajęła II miejsce, a Julia 

Matuszewska z III a wyróżnienie. Gratulujemy laureatkom.  

___________________________________________________________________________ 

V Gminny Konkurs Polonistyczny Za 

drzwiami baśni odbył się z udziałem 8 szkół 

z Gminy Jarocin 30 maja 2019 r. Po 

różnorodnych konkurencjach w zespołach 

2-osobowych I m zajęła - Niepubliczna 
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Szkoła Podstawowa w Prusach, II m - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie, III m - po dogrywce z 

naszą Czwóreczką zajęła Szkoła Podstawowa w Golinie, a uczniowie SP 4 zakończyli literackie 

zmagania na miejscu 4. Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia za rok.  

_____________________________________________________________________________ 

                                

 

Poloneza czas zacząć…. 

Tymi słowami p. dyrektor 

Iwona Tobolska oficjalnie 

rozpoczęła I Bal Absolwenta 

w Zespole Szkół nr 4 w 

Jarocinie. Z ogromną powagą 

i dostojnością młodzież Czwórki przystąpiła do tańca przygotowanego pod czujnym okiem p. 

Róży Andrzejewskiej. Następnie w rytmach skocznej Belgijki pokazała licznie zgromadzonym 

rodzicom swoją gotowość do tanecznej części Balu. Po wspólnym obiedzie z dyrekcją szkoły, 

wychowawcami klas 8 a i 8 b (z cyklu I-III i IV-VIII) rozpoczęła się wspaniała zabawa, do której 

oprawę muzyczną zapewnił DJ Szewczyk. Udana zabawa na pewno na długie lata pozostanie w 

pamięci obecnych ósmoklasistów.          

______________________________________________________________________________ 

Maria Gęstwa, uczennica kl. 8 a i zarazem przewodnicząca SU ostatni już raz reprezentowała 

uczniów naszej szkoły podczas XXIV SESJI DZIECIĘCEJ RADY 

MIEJSKIEJ.   

Uchwały podjęte przez młodzieżowych radnych: 

1. Uchwała w sprawie uruchomienia w szkołach zagranicznej wymiany 

młodzieży. 

2. Uchwała w sprawie wymiany i zakupu sprzętu elektronicznego oraz 

sportowego. 

3. Uchwała w sprawie zwiększenia nakładów inwestycyjnych na terenie 

gminy Jarocin. 

4. Uchwała w sprawie zorganizowania spotkań dla młodzieży ze znanymi 

osobami.  

Wnioski wysunięte  przez Komisję Edukacji i Inicjatyw Europejskich: 

1. Wprowadzić naukę języków obcych w większym zakresie. 

2. Ustawić ławki na terenie boiska przy szkole w Cielczy. 

3. Utworzyć zieloną klasę na zewnątrz w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. 

4. Postawić wiatę zadaszoną dla rowerów w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. 
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5. Odnowić toalety w szkołach. 

6. Zamontować ekrany do sprawdzania 

ogłoszeń w Zespole Szkół nr 4 w 

Jarocinie. 

7. Zakupić sprzęt sportowy i koszulki na 

zawody sportowe w szkołach. 

8. Zakupić i wymienić ławki  przy szkołach. 

9. Wymienić sprzęt komputerowych w 

szkołach. 

Wnioski wysunięte przez Komisję Rozwoju 

gminy i miasta Jarocin 

1. Wybudować ulicę Leśną w Bachorzewie. 

2. Dostosować czas jazdy autobusów do funkcjonowania czasu nauki – Racendów, Roszków. 

3. Umożliwić darmowy parking dla rodziców przy SP nr 2 w Jarocinie. 

4. W SP 3 w Jarocinie zamontować pojemniki  na mydło, suszarki do rąk oraz lustra. 

5. Zastosować ograniczenie prędkości na ul. Jesiennej w Bachorzewie. 

6. Zamontować ławki w Roszkowie przy szkole. 

7. Ustawić kosze na śmieci w Mieszkowie. 

8. Zmienić/ zlikwidować przejście dla pieszych przy Urzędzie Miejskim w Jarocinie. 

Wnioski wysunięte przez Komisję Kultury i Organizacji Czasu wolnego 

1. Stworzyć miejsca – spacerniaki dla psów na wszystkich osiedlach. 

2. Wybudować siłownię zewnętrzną przy szkole w Prusach. 

3. Wybudować salę gimnastyczną przy szkole w Siedleminie. 

4. Dofinansować dojazd na basen klas 5-6. 

5. Odnowić plac zabaw w Prusach.              

http://jarocin.pl (Wera) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Poćwicz  wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony? 

Do gościa rzekł raz pewien łoś: 

Puść gwóźdź! Chwyć kiść! 

Czyść nać? Kładź maść! 

Lecz gość miał dość i poszedł spać. 

Małgorzata Strzałkowska

 

 (red) 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://jarocin.pl/
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Drodzy wielbiciele książek!  

O Boże, chyba zwymiotuję! Nie wierzę, że muszę iść do tej 

głupiej nowej szkoły, i to od razu po beznadziejnie nudnych 

wakacjach. Wtem 

za plecami 

usłyszałam 

najcudowniejszy 

głos na świecie. To 

przecież Clay Preston, mój najlepszy przyjaciel, któremu 

zwierzałam się z każdej tajemnicy, i który znał mnie na wylot. 

Wtuliłam twarz w jego szyję. Ależ za nim tęskniłam! Od razu 

poczułam, że odzyskałam utraconą cząstkę siebie. Ale zaraz, jest jakoś inaczej. Dlaczego wszyscy 

się na nas gapią i szepczą? I dlaczego oboje jesteśmy tacy zmieszani? Przecież łączy nas tylko 

przyjaźń, prawda? 

 

Kirsty Moseley odniosła ogromny sukces, publikując powieści w Internecie. W ciągu kilku lat 

sprzedały się w oszałamiającej liczbie 720 000 egzemplarzy, a sama autorka jest porównywana 

do bestsellerowych pisarek: Anny Todd, Colleen Hoover i Jennifer L. 

Arymentrout.  

**** 

P.S. Wciąż CIę kocham to kontynuacja bestsellerowej powieści Do 

wszystkich chłopców, których kochałam.  

Druga część młodzieżowej serii O Chłopcach autorstwa Jenny Han. 

Lara i Peter wiele razem przeszli. Ich związek dojrzał i teraz 

rzeczywiście są świadomi tego, że chcą ze sobą żyć. Mimo wszystko, 

nieoczekiwanie pojawiają się problemy. Była dziewczyna Petera 

Genevieve robi wszystko, by znów zainteresować sobą chłopaka. 

Nieostrożny Peter nie widzi nic złego w ciągłych spotkaniach z 

dziewczyną, które tak bardzo niepokoją Larę. 

Z kolei do Lary odzywa się nie kto inny, jak John Ambrose, jeden spośród adresatów listów, 

które kiedyś napisała. John i Genevieve nie pojawili się oczywiście bez powodu. Wcale nie 
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zależy im na rozwijaniu koleżeńskich relacji, a zdecydowanie oczekują czegoś więcej. Czy Lara 

zbliży się na tyle do Johna, by zapomnieć o Peterze? Czy Peter zatęskni za Genevieve, która 

dokona wszelkich starań, by po raz kolejny zawrócić mu w głowie? O wszystkim może 

rozstrzygnąć pewna niewinna gra z dzieciństwa. Czy kiedy jednak przyjdzie co do czego, będzie 

jeszcze o co rywalizować, a wygrani nie zmienią zdania? 

 Polecamy!!!                                                                                              https://livro.pl  (Ola)  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Król Lew 

Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – 

królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą 

się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat 

– Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując 

spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w 

wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje 

wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, 

bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą 

dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne 

dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku 

dorosłości.  

Premiera w lipcu! Czy dorówna pierwowzorowi? Okaże się już 

niedługo. 

Trzy Kroki od Siebie 

Stella Grant (Haley Lu Richardson) już za chwilę będzie miała 

siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa 

i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych 

nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w 

szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, 

zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie 

poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana 

(Cole Sprouse), również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który 

muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak 

to zrobić, kiedy uczucie zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się leczyć, 

nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech kroków. To właśnie Stella spróbuje 

wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli 

https://livro.pl/
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nawet nie możesz go dotknąć?                                                         https://www.filmweb.pl            (Ola) 

______________________________________________________________________________ 

 

JEŚLI JEDZIESZ NA WAKACJE, UWAŻAJ NA ZWIERZĘTA I ROBAKI! 

Nawet kiedy nie planujesz nigdzie wyjeżdżać, uważaj na komary, kleszcze oraz muchy końskie, 

ponieważ mogą one przywlec na ciebie złe choroby. Podróżując zaś szczególnie uważaj na 

poniższe żyjątka. 

Pierwszym niebezpiecznym zwierzęciem jest: 

1) Japoński szerszeń. Osiąga wielkość do 8 centymetrów, 

posiada żądło powodujące śmiertelną reakcję alergiczną albo 

zatrucie toksynami. Zgon może nastąpić w ciągu kilku godzin. 

Występuje w Azji. 

 

2) Waran z Komodo to największa współcześnie żyjąca 

jaszczurka. Jest bardzo silny i potrafi biegać wystarczająco szybko, 

żeby zaatakować i zabić człowieka. Występuje w południowo-

wschodniej części Indonezji. 

 

3) Niedźwiedź polarny to największy z drapieżników 

zamieszkujących Ziemię. Kiedy tylko poczuje się zagrożony, 

potrafi bardzo agresywnie i dotkliwie zaatakować. 

Zamieszkuje Arktykę. 

 

4) Patelnica niebiesko plama. Posiada bardzo długi, około 30-

centymetrowy ogon z dwoma kolcami jadowymi. Ukłucie 

powoduje bardzo silny ból, ale nie musi prowadzić do śmierci. 

Patelnica występuje w wodach otaczających Azję i Australię. 

 

5) Paraponera clavata czyli bullet ant. Jeden z najbardziej zabójczych owadów. Jad tych 

mrówek jest bardzo toksyczny, a dodatkowo posiadają one bardzo 

długie żądła. Gatunek zamieszkuje lasy deszczowe w Ameryce 

Południowej. 

https://www.filmweb.pl/
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6) Krokodyl nilowy. Jego szczęki są najsilniejsze na świecie i 

jest to zdecydowanie najniebezpieczniejszy drapieżnik w 

afrykańskich rzekach. Występuje na terenie całej Afryki.                                                                                                           
(zuzanna_wojcieszak) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Muzyczna propozycja na lato! 

Calvin Harris – Summer 

When I met you in the summer 

Took my heartbeat'ssound 

We fell in love 

As the leavesturnedbrown 

And we could be together baby 

As long the skiesareblue 

Youactsoinnocentnow 

But youliedsosoon 

When I met you in the summer 

 

 

When I met you in the summer 

Took my heartbeat'ssound 

We fell in love 

As the leavesturnedbrown 

And we could be together baby 

As long the skiesareblue 

Youactsoinnocentnow 

But youliedsosoon 

When I met you in the summer 

 

 

When I met you in the summer 

Summer… 

_____________________________ 

Faulhaber, JakeReese - Savannah 

In yourdeepblueeyes 

I seeclearblueskies 

When i think of you 

I wanna go back 

Under purplelight 

We stayedupallnight 

And we promised 

Then ... Thatwe'd 

Hold on to every 

Word that we said 

Replay every moment inside of ourhead 

 

SAVANNAH 

I met you in the Summer 

I love yourendless 

Colours 

I always be yourlover 

Together we gotfaded 

Still high on love 

I tasteit 

Got in the pool 

Buttnaked 

Wheremagic was created 

I met you in the Summer 

met you in the Summer 

 

When the heatis on 

And we'reuptilldawn 

And you're by my side 

To kill the lonelynights 

Just skin on skin 

Under thousandsstars 
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And we promisethenthatwe'd 

Hold on to every 

Word that we said 

Replay every moment inside of ourhead 

 

SAVANNAH 

I met you in the Summer 

I love yourendless 

Colours 

I always be yourlover 

Together we gotfaded 

Still high on love 

I tasteit 

Got in the pool 

Buttnakeed 

Wheremagic was created 

I met you in the Summer 

met you in the Summer 

 

SAVANNAH 

I met you in the Summer 

I love yourendless 

Colours 

I always be yourlover 

Together we gotfaded 

Still high on love 

I tasteit 

Got in the pool 

Buttnaked 

Wheremagic was created 

I met you in the Summer 

met you in the Summer 

(Kasia)

________________________________________________________________________ 

 

 

Powiedzonka nauczycieli 

 Ponieważ jest trochę zimno, proszę 

wyciągnąć karteczki - rozgrzejemy się. 

 Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych 

z przejściem do następnej klasy 

 To, że noszę okulary, nie znaczy, że 

jestem głucha! 

 I pamiętajcie dzieci, że kto lubi 

zwierzęta, ten nie powinien nigdy żabkom 

wyrywać skrzydełek. 

 Wstań i zobacz, jak siedzisz! 

 Ponieważ mamy zaległości, do wojny 

przystąpimy później 

 Piorun dlatego leci z nieba na 

ziemię zygzakiem, bo właściwie nie bardzo 

wie, gdzie ma trafić. 

 Polubiłem waszą klasę od pierwszego 

wejrzenia, ale teraz widzę, że tylko dlatego, 

iż mam bardzo słaby wzrok. 

 Jeśli już musicie grać w karty na 

lekcjach religii, to przynajmniej sprawcie 

sobie karty z wizerunkami świętych. 

 Samowolne poddawanie się operacji 

plastycznej twarzy jest naruszeniem praw 

autorskich naszych rodziców. 

 Kto ma lęk wysokości niech się do nieba 

nie wybiera. 

 Nie pamiętam, co powiedziałem, ale 

powtórzę.                                         (Kasia)

______________________________________________________________________________ 
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W ostatni poniedziałek przed wakacjami, 17 

czerwca, odbył się XX Festiwal Piosenki Szkolnej, 

w której po raz pierwszy zaprezentowały się poza 

klasami I-III również uczniowie klas IV-VI. Mimo 

wysokich temperatur wszystkim udało się 

wykonać utwór przygotowywany pod okiem 

nauczyciela muzyki p. Patryka Urbaniaka. Na kolejny pokaz naszych wokalnych talentów 

zapraszamy już za rok. A oto słowa piosenki kabaretu OTTO, którą na koniec zaśpiewali 

wszyscy uczniowie: 

WAKACJE 

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz 

Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: 

 

Że jeszcze tylko: 

Wrzesień, październik, listopad, grudzień 

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 

czerwiec i... 

 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem 

Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie 

Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat: 

 

Że jeszcze tylko: 

Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec 

Kwiecień, maj, czerwiec i... 

 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 

Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem 

Zaraz będą święta, a w święta jest dobrze 

Potem już półrocze, stopnie każdy widzi 

No więc czemu tata chodzi i się dziwi 

 

Że jeszcze tylko:  

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 

czerwiec i...  

 

Wakacje, znów będą wakacje  

Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą 

Wiosna już przyszła, nie ma rady na to 

Uczyć mi się nie chce, no ale się 

przymuszam 

Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie 

wzrusza 

 

Że jeszcze tylko:  

Kwiecień, maj, czerwiec i...  

 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 

Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi 

Starsi do pracy, a do szkoły młodzi 

Często jest mi dobrze, a czasem 

niewygodnie 

Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej 

 

Że jeszcze tylko: 

Maj, czerwiec i...  
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Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem 

Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem 

I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta 

Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta: 

 

Że jeszcze tylko: 

No co? Nic już nie zostało? To znaczy... 

 

Wakacje, znowu są wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje znowu są. 

Wakacje, znowu są wakacje 

Na pewno mam rację, wakacje znowu są. 

 

I koniec wakacji i śpiewamy od nowa... 

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz..

(Ola)

______________________________________________________________________________ 

 

 

       

SZKLANKA ZDROWIA! 

KOKTAJL Z JARMUŻU 

Składniki: 

(1 porcja -299 kcal) 

~1 garść 

jarmużu 

~2 średnie 

pomarańcze 

~1 banan 

Przygotowanie: 

1)Wyciskamy sok z pomarańczy, 

2) Miksujemy z pokrojonym bananem i 

umytym jarmużem. 

*W razie potrzeby rozcieńczamy wodą. 

Smacznego i na zdrowie :)

(zuzanna_wojcieszak) 

______________________________________________________________________________ 

 

XIII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. M. UDZIKA – I m. na 16 szkół.  

Nagrody indywidualne: 

- najlepszy zawodnik turnieju : Wiktor Klarzyński 

- wyróżnienie : Mikołaj Świdurski. 
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______________________________________________________________________________ 

WIELKOPOLSKI FINAŁ CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH 

300 zawodników z całej Wielkopolski rywalizowało w upale na 

jarocińskim stadionie. Cała 7 zaprezentowała się wspaniale. Na 

wyróżnienie zasługuje Daria Gola, która zwyciężyła w biegu na 600 m, 

Julia Raczkiewicz, która zdobyła dwa medale srebrne w biegu na 60 m 

(pobiła swój rekord życiowy) i skoku w dal oraz Maja Andrzejewska, 

która wywalczyła piąte miejsce w rzucie piłeczką palantową. Pozostali 

zawodnicy -  Nikodem 

Zaremba, Igor Zaremba, 

Tomasz Mocek oraz Ernest 

Nawrocki choć nie 

wywalczyli medalu spisali się 

bardzo dobrze. 

  

______________________________________________________________________________

POWIATOWY FINAŁ CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

 Julia Raczkiewicz - I miejsce w skoku w dal 

Igor Zaremba - I miejsce w rzucie piłeczką palantową 

Ernest Nawrocki - III miejsce w biegu na 300 m 

Maja Andrzejewska - I miejsce w rzucie piłeczką 

palantową 

Szymon Świerblewski - I miejsce w skoku w dal 

Oliwier Łuczak - II miejsce w skoku w dal 

Oliwier Sokowicz - III miejsce w rzucie piłeczką 

palantową 

Mocek Tomasz - II miejsce w skoku w dal 

Kaniewski Kacper - III miejsce w skoku w dal 

Konsztowicz Dominik - II miejsce w rzucie piłeczką 

palantową 

Gola Daria - I miejsce w biegu na 600m 
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Grzelak Tomasz - II miejsce w biegu na 1000m 

Konieczny Jakub - II miejsce w biegu na 60m 

Zaremba Igor - I miejsce w rzucie piłeczką palantową 

Wojtczak Bartek, Jakubowska Tatiana, Łyskawa 

Klaudia uzyskali także bardzo dobre wyniki 

indywidualne. 

______________________________________________________________________________

FINAŁ REJONU POZNAŃ TEREN 

WSCHÓD W PIŁCE NOŻNEJ TURNIEJU 

ORLIKA 

 - III miejsce. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

SKOK WZWYŻ 

Drużynowy TURNIEJ SKOKU WZWYŻ IM. 

RYSZARDA NAWROCKIEGO – I m. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

FINALE OGÓLNOPOLSKIM SZKOLNEJ LIGI RUGBY TAG W KATEGORII ROCZNIKA 

2007 - II miejsce. 

 

 

 (Wera) 


