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Kermit News      

✓ 02.09.2019r. – Rozpoczęcie roku szkolnego - nastąpiło uroczyste powitanie wszystkich 

uczniów przez Panią dyrektor Katarzynę Wierzbińską.  Pan Karol Iwańczyk został nowym 

wicedyrektorem. Serdeczne gratulacje! Głównym mottem inauguracji było zdanie:  

   „WSZYSTKIEGO CZEGO SIĘ UCZYSZ, UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE”.  

 

✓ 12.09.2019r. - Wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą została Malwina 

Milczyńska z klasy 8b. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!  

 

✓ 16-20.09.2019r. - Tydzień Kreatywności - Mam talent i kropka! Uczniowie z każdej klasy 

na kolorowych kartkach w kształcie koła (tytułowe kropki) spisywali swoje talenty.  

Tak powstał REZERWUAR MOCY - galeria kolorowych kropek pełnych naszych talentów.  

Opiekowały się nami  Pani B. Nowotna-Rydzik i Pani O. Bogacka wspierane przez Panie  

E. Witkowską i H. Błoszyk.                                                                                                                            

 

✓ 23.09-21.10.2019r.- odbyło się głosowanie w ramach Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego na remont sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Z radością informujemy, 

że nasza szkoła zdobyła najwięcej głosów, a remont planowany jest na 2020 rok.  

 

✓ 25.09.2019r.-  uczniowie kl. 7 i 8 spotkali się z pułkownikiem Hieronimem Kowalskim, który 

opowiedział o swoich  przeżyciach podczas wojny. Na zakończenie spotkania każdy uczeń 

otrzymał część drugą książki pani Elżbiety Kaźmierskiej pt. „Opowiem Ci o wojnie”. 

                                                                                                                                                                                               

✓ 02.10.2019r.- Międzynarodowy Dzień Muzyki. Odbył się konkurs „Jaka to melodia?”,               

który prowadziła nauczycielka muzyki - Pani Elizavieta Maciejewska. 

 

✓ 07-10.10.2019r.- Sprzedaż kremówek przez Stowarzyszenie Charytatywne „Caritas”. 

Wszystkie ciastka „rozeszły” się na jednej przerwie. 

 

✓ 09-18.10.2019r.- Zbiórka koców, karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt.   

    POMÓŻMY IM PRZETRWAĆ ZIMĘ! 

                                                                            

✓ 14.10.2019r.- Dzień Edukacji Narodowej- święto wszystkich pracowników szkoły. 

    SKŁADAMY SERDECZNE ŻYCZENIA NASZYM NAUCZYCIELOM!       

    

 Opracowali: Maciej Jajor, Mateusz Bogacki, Borys Bocian i Jakub Bień 
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Redakcja „Kermita” zadała kilka pytań nowemu wicedyrektorowi szkoły Panu 

Karolowi Iwańczykowi. 

Redakcja „Kermita”: Jak się Pan czuje w roli wicedyrektora? 

Pan Karol Iwańczyk: W roli wicedyrektora szkoły czuję się bardzo dobrze. Praca 

sprawia mi dużą satysfakcję. 

RK: Jak wygląda praca dyrektora? 

Pan Karol Iwańczyk: Wypełniam obowiązki, które zostały mi przydzielone. 

Czuwam nad bezpieczeństwem dzieci i prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.  

RK: Jak doszło do tego, że został Pan wicedyrektorem? 

Pan Karol Iwańczyk: Przez 8 lat byłem nauczycielem wychowania fizycznego  

w naszej szkole. W tym roku Pani Dyrektor Katarzyna Wierzbińska zaproponowała 

mi funkcję wicedyrektora szkoły, a ja się zgodziłem. 

RK: Czy trudno jest być jednocześnie wicedyrektorem i wychowawcą klasy ? 

Pan Karol Iwańczyk: Szczerze mówiąc, czasami tak. Godzenie dwóch funkcji  

nieraz jest trudne, ale muszę też przyznać, że zarówno bycie wychowawcą, jak  

i wicedyrektorem dostarcza mi bardzo dużo satysfakcji.   

RK: Jaka atmosfera panuje w sekretariacie? Może zdradzi nam Pan, czy w tym 

miejscu opowiada się kawały? 

Pan Karol Iwańczyk: W sekretariacie panuje radosna atmosfera, ale raczej na 

kawały nie ma czasu.  

RK: Jakiś suchar? Chociaż coś? 

Pan Karol Iwańczyk: Nic, ale jak tylko jakiś się pojawi, to niezwłocznie poinformuję 

o tym Redakcję „Kermita”. 

RK: Dziękujemy      

Przygotowały: Emilka Bartkowiak, Zuzanna Śledzińska, Martyna Pospieska, Basia Młynarczyk i Kalina Janiak 
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Nasze zwierzaki 

 Julian 

     To jest Julian, papuga Ady. Julian jest papugą falistą. Niedługo będzie miał siedem lat. 

Urodził się 9 grudnia 2012 roku. Ada dostała go na święta Bożego Narodzenia. Imię Julian 

odziedziczył po królu Julianie z filmu „Madagaskar”.  

      Julian ma kolor zielony z domieszką  żółtego  

i czarne paseczki. Jego język jest niebieski. Ulubione 

jedzenie tej papugi to ziarna. Julek mieszka  

w różowej klatce. Mimo że jest chłopakiem, nie 

przeszkadza mu kolor jego domku. Ulubionym 

miejscem Juliana jest głowa Ady. 

 

Jolka 

  Jolka to pies rasy sznaucer miniaturowy. 

Należy do Emilii. Jolka urodziła się 6 grudnia 

2006 roku, niedługo będzie miała 13 lat. 

   Kolor Jolki profesjonalnie nazywa się sól  

i pieprz (czarny i biały). Chociaż Jolka ma już 

sporo lat, zachowuje się jak szczeniak. 

Ulubionym zajęciem Jolki jest spanie. Zazwyczaj 

śpi na czarnym legowisku w kuchni. Je karmę 

dla psów.  

 

Hugo 

     Hugo to pies Oli. Ten słodki maltańczyk jest bardzo 

młody - urodził się 23 czerwca 2019 roku. 

      Hugo jest bardzo energiczny. Jest koloru białego. 

Najbardziej lubi jeść mięso. Niestety nie za bardzo słucha 

się swoich właścicieli. 

 

 

Przygotowały: Kinga Kwapich, Ada Wieczorek, Emilia Krowicka, Aleksandra Janda 
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Leczo Pani Edyty Rędzioch 

   Składniki:  

-   1 kg papryki (np. czerwona i żółta) 

 -  2 marchewki 

 -   1 pietruszka 

 -   4 ogórki zielone 

 -    5 pomidorów 

 -    1 cukinia 

 -   0,5 kg kiełbasy 

-    przecier pomidorowy (mała puszka) 

-    sól, pieprz, papryka, zioła prowansalskie (do smaku) 

Przygotowanie:  

            Wszystkie warzywa  pokroić w  kostkę i udusić w małej ilości 

wody z olejem. Jak warzywa zmiękną, dodać podsmażoną z cebulą 

kiełbasę w kawałkach. Na koniec połączyć z przecierem pomidorowym, 

solą, pieprzem,  papryką oraz ziołami prowansalskimi (jak kto chce)  

i dusić jeszcze przez chwilę. Podawać z ryżem, chlebem, kaszą (co kto 

lubi). 

                                                           Smacznego                  

Opracowali: Mateusz Bogacki i Maciej Jajor         
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Przeprowadziliśmy wywiad z nową przewodniczącą 

Caritasu.  

Redakcja „Kermita”: Jak się czujesz jako 

przewodnicząca Caritasu? 

Marta Czubak: Czuję, że ciąży na mnie ogromna 

odpowiedzialność. Myślę, że możemy w tym roku 

bardzo dużo zrobić, bo mamy wiele pomysłów. Mam 

nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować. 

RK: Jak do tego doszło, że zostałaś przewodniczącą? 

Marta Czubak: Natalka Jankowska w zeszłym roku 

razem z Panem Janowiczem zaproponowali mi bycie 

przewodniczącą. Zgodziłam się, bo uznałam, że chciałabym coś takiego robić i pomagać 

innym. 

RK: Czy podoba Ci się bycie przewodniczącą? 

Marta Czubak: Najbardziej podoba mi się to, że mam teraz kontakt z wieloma  uczniami 

szkoły. Razem działamy i zżywamy się ze sobą w tym naszym wolontariacie. 

RK: Czy masz jakieś cele? 

Marta Czubak: W tym roku, tak jak w poprzednich latach, będziemy organizować 

koncert charytatywny, ale chciałabym też zrobić coś innego, nowego, co również 

spodoba się naszym gościom i coś, co będzie przełomowe. Oczywiście, jak w każdym 

wolontariacie, chcielibyśmy uzbierać dużo pieniędzy na pomoc innym. 

RK: Co chcesz powiedzieć swoim fanom? 

Marta Czubak: Szczerze mówiąc, nie uważam, że mam fanów, tylko osoby,  

z którymi po prostu mam bardzo bliski kontakt. 

RK: Dziękujemy za wywiad       

 

Przygotowały: Emilka Bartkowiak, Zuzanna Śledzińska, Martyna Pospieska, Basia Młynarczyk i Kalina Janiak 
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          Opowiadanie w odcinkach. Część 1.  

Cześć! 

 Pewnie nawet nie wiesz, kto się z Tobą wita. Czasami widzisz 

je na korytarzu szkolnym, a może wcale nie... Są to trzy najlepsze 

przyjaciółki, czyli Agata, Karolina i Sandecja. Po samych  

imionach i ich wyglądzie  

z obrazka raczej trudno będzie ci 

je znaleźć, ale jeśli użyjesz 

wyobraźni (tak jak one),  

to NA PEWNO je rozpoznasz. 

Choćby  jedną z nich. Karolina to 

ta, która ma długi warkocz.  

W naszych opowiastkach to ona 

najmniej różni się od swojej odpowiedniczki w rzeczywistości, 

więc ją rozpoznasz najszybciej. A jak już znajdziesz Karolinę, to 

łatwe będzie dla ciebie odnalezienie pozostałych dziewczyn: Agaty 

i Sandecji. 

 Dziewczyny trochę się zmieniły pod wpływem wyobraźni. 

Jednak w tych opowiastkach będą opisane przygody związane  

z ich prawdziwymi zainteresowaniami pozaszkolnymi. Śledźcie  

je w kolejnych gazetkach ,,Kermit’’. Do zobaczenia! 
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Rysują: Basia Młynarczyk & Zuza Śledzińska 


