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WAKACJE! WAKACJE! WAKACJE! 

 
 

Lato, lato, lato czeka,  

razem z latem czeka rzeka.  

Razem z rzeką czeka las,  

a tam ciągle nie ma nas.  

 

Lato, lato, nie płacz czasem,  

czekaj z rzeką, czekaj z lasem.  

W lesie schowaj dla nas chłodny cień,  

przyjedziemy lada dzień.  

 

Już za parę dni, za dni parę,  
weźmiesz plecak swój i gitarę.  

Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów,  
do widzenia wam, canto, cantare. 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2017/2018 

 
W tym roku najbardziej wyczekiwanym przez każdego ucznia dniem był 

23 czerwca – koniec nauki i początek wakacji! Zanim jednak można było zacząć pa-

kowanie walizek, nastąpiła miła chwila odbioru świadectw. W czasie uroczystego 

apelu Pani dyrektor Alicja Trybus podsumowała dziesięciomiesięczną pracę i doceni-

ła najlepszych uczniów, wręczając im nagrody. Wyróżniono SUPER UCZNIÓW 

oraz najlepszych ARTYSTÓW, SPORTOWCÓW I NAUKOWCÓW naszej szkoły. 

Po oficjalnej części uczniowie udali się na spotkanie w klasach ze swoimi wy-

chowawcami, którzy wręczyli im świadectwa. I … nastały wakacje  

Poniżej lista wszystkich nagrodzonych uczniów. 

 
 

 

KLASY IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 
 

 Tytuł i statuetkę SUPER UCZEŃ oraz stypendium finansowe otrzymała Ta-

tiana Tomczak z klasy 6b. 

 Złotą Odznakę oraz stypendium finansowe otrzymali w kategoriach: 
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 NAUKOWIEC ROKU – Agata Kilian (klasa 4b), 

 SPORTOWIEC ROKU – Tatiana Tomczak  (klasa 6b), 

 ARTYSTA ROKU – Radosław Preisler (klasa 6b), 

 SPOŁECZNIK ROKU – Zofia Pohl (klasa 5b). 

 Srebrną Odznakę otrzymali, w kategoriach: 

 NAUKOWIEC ROKU: 

– Maria Krajewicz (klasa 6b), 

– Zofia Pohl (klasa 5b), 

– Marceli Nowicki (klasa 4b), 

– Zuzanna Gutsche (klasa 4b); 

 SPORTOWIEC ROKU: 

– Emilia Gilowska (klasa 5b), 

– Paulina Bączyk (klasa 5b), 

– Kornelia Kopaszewska i Malwina Student (klasa 6b); 

 ARTYSTA ROKU: 

– Zofia Pohl, Marta Kunaj i Katarzyna Kozak (klasa 5b), 

– Agata Kilian (klasa 4b), 

– Magda Łopusińska (klasa 4c); 

 SPOŁECZNIK ROKU: 

– Radosław Preisler (klasa 6b), 

– Oliwia Garbarek (klasa 5b). 

 Stypendia finansowe za znaczne sukcesy sportowe: 

– Kornelia Kopaszewska i Malwina Student (klasa 6b), 

– Emilia Gilowska (klasa 5b). 

 Nagrodę rzeczową Dyrektora Szkoły, za godne reprezentowanie szkoły: 

– Tatiana Tomczak (klasa 6b), 

– Paulina Bączyk (klasa 5b). 

Klasy VII SP i II gimnazjum 

 Tytuł i statuetkę SUPER UCZEŃ oraz stypendium finansowe otrzymała Maja 

Kilian z klasy 7a. 
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 Złotą Odznakę oraz stypendium finansowe otrzymali w kategoriach: 

 SPORTOWIEC ROKU – Mateusz Kustosz (klasa 2a), 

 ARTYSTA ROKU – Agata Nowicka (klasa 7a), 

 SPOŁECZNIK ROKU – Maja Kilian (klasa 7a). 

 Srebrną Odznakę otrzymali w kategoriach: 

 NAUKOWIEC ROKU: 

– Mikołaj Nowicki, Mateusz Nowicki, Zofia Bałażyk, Sandra Słowik z klasy 2a, 

– Zuzanna Musielak z klasy 7c, 

– Agata Nowicka, Maja Kilian z klasy 7a; 

 SPORTOWIEC ROKU: 

– Mikołaj Baraniak (klasa 2a), 

– Zuzanna Barłożyk, Wiktoria Michalak (klasa 2d), 

– Aleksandra Lange, Zofia Lachowicz, Julia Baraniak (klasa 7a); 

 ARTYSTA ROKU: 

– Martyna Skuła (klasa 2a), 

– Maja Kilian (klasa 7a); 

 SPOŁECZNIK ROKU: 

– Sandra Słowik (klasa 2a), 

– Iga Lewandowska, Zofia Szulc, Julia Szulc (klasa 7c), 

– Aleksandra Lange, Agata Nowicka (klasa 7a), 

– Julia Kordy (klasa 2c). 

 Stypendia finansowe za osiągnięcie znaczących sukcesów sportowych: 

– Julia Baraniak i Aleksandra Lange(klasa 7a). 

 Nagrody rzeczowe Dyrektora Szkoły za godne reprezentowanie szkoły otrzy-

mali: 

– Wiktoria Michalak i Zuzanna Barłożyk (klasa 2 d), 

– Oliwier Galak- Nowotko (klasa 7 a). 

Klasy III gimnazjum 

 Tytuł ABSOLWENTA SZKOŁY oraz stypendium finansowe i nagrodę rze-

czową otrzymała Martyna Maciejewska z klasy 3b. 
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 Złotą Odznakę oraz stypendium finansowe w kategorii NAUKOWIEC ROKU 

otrzymał uczeń klasy 3c – Jakub Garbarek. 

 Srebrną Odznakę w kategorii: 

 NAUKOWIEC ROKU: 

otrzymali: 

– z klasy 3b: Martyna Maciejewska, Amira Tim i Maja Kaczmarek, 

– z klasy 3c Nikodem Demuth; 

 SPORTOWIEC ROKU: 

– z klasy 3a: Daniel Wróblewski i Jacek Lipiak; 

 ARTYSTA ROKU: 

– Daria Czerwińska z klasy 3b; 

 SPOŁECZNIK ROKU: 

z klasy 3b: Julia Tabaka,  Martyna Maciejewska, Amira Tim, Julia Jerzak, Patryk 

Wyzuj, Zofia Zielińska, Jakub Ławecki i Zuzanna Pelińska. 

 Nagrody Dyrektora Szkoły za godne reprezentowanie szkoły otrzymali: 

 stypendium finansowe oraz nagrodę rzeczową: 

– Daria Czerwińska (klasa 3b) 

– Jacek Lipiak (klasa 3a) 

 nagrodę rzeczową za duże osiągnięcia sportowe otrzymał Aleksander Serek 

klasa 3a 

 stypendium finansowe za wysokie wyniki w nauce oraz wzorową postawę 

otrzymał Nikodem Demuth z klasy 3C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sp2mosina.edu.pl/index.php/podsumowanie-roku-szkolnego-2017-2018/
http://sp2mosina.edu.pl/index.php/podsumowanie-roku-szkolnego-2017-2018/
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Redaktor Julia 

 

Mistrzostwa Wielkopolski 

w Czwórboju  

Lekkoatletycznym 

    
               

24 maja 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa w Czwórboju Lek-

koatletycznym. Zawody miały miejsce w Lesznie. Wzięło w nim udział 17 drużyn 

z Wielkopolski. 

              Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Kornelia Kopaszewska, Malwina 

Student, Julia Baraniak, Aleksandra Lange, Tatiana Tomczak, Emilia Gilowska 

i rezerwowe: Julia Skibińska oraz Maja Obidzińska. Każda zawodniczka startowała 

w czterech konkurencjach: bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i bieg 

na 600m. Pomiędzy drużynami była duża rywalizacja. Wszyscy prezentowali wysoki 

poziom. Zdarzały się momenty wzlotów i upadków. W każdej konkurencji wyróż-

niono trzech najlepszych zawodników oraz sześć najlepszych zespołów. Po trzech 

konkurencjach dziewczyny reprezentujące naszą szkołę były na 8 miejscu. Zmieniła 

to ostatnia konkurencja, bieg na 600 m,  po której nasza drużyna znalazła się na 6 

miejscu. Pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki UKS Tuzinek Gniezno.  

            Uczennice naszej szkoły bardzo cieszyły się z tego sukcesu – pokazały wolę 

walki! Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

                                                                               Julia Baraniak 
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W naszej szkole, dnia 10. 05. 2018 r. odbył się Dzień Języków Obcych.  

Uczniowie klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjum mieli za zadanie przygo-

tować lekcję dla klasy na tym samym poziomie na temat wylosowanego kraju. Do-

datkowo każda klasa miała za zadanie stworzyć gazetkę z informacjami o danym kra-

ju oraz przygotować słowniczek z kartą pracy. Na lekcji uczniowie musieli przybli-

żyć rówieśnikom podstawowe 

informacje o danym państwie, 

oraz przygotować różne cieka-

wostki takie jak strój ludowy czy 

tradycyjne potrawy.  

Moim zdaniem był to bar-

dzo ciekawy dzień, gdyż z jednej 

strony mogliśmy dowiedzieć się 

nieco o kulturze w innych krajów, 

a z drugiej strony wcielić się w 

rolę wykładowców i podzielić się 

z innymi naszą wiedzą.  

 

Fot. Podobno ludowy strój rumuński  

 

 

Zofia Lachowicz  

 

                 
                      Dzień Języków 

 
           

           

    

      Redaktor Zofia 
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          Redaktor Ola 

 
Festyn rodzinny  

w mosińskiej dwójce 
 

 

9 czerwca 2018 r. 

odbył się coroczny festyn 

w Szkole Podstawowej nr 2 

w Mosinie. W tym roku 

przewodnie hasło festynu 

brzmiało: „Wokół wielko-

polskiej tradycji”. Festyn 

szkolny oferował wiele 

różnorodnych form roz-

rywki dla dzieci 

i dorosłych. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyła się loteria z nagro-

dami. Wszystko uzupełniały występy artystyczne uczniów i gości, które prowadziła 

Pani Ewa Buksalewicz-Moskal. 

 Festyn rozpoczęły wiersze w gwarze wielkopolskiej. Było to bardzo humory-

styczne. Dzieci i młodzież miał okazję zapoznać się ze zwrotami i słowami gwaro-

wymi. Następnie na scenie mogliśmy oglądać występy wokalne i artystyczne naszych 

uzdolnionych uczniów. Dzieci prezentowały tańce wielkopolskie, scenki odgrywane 

w gwarze poznańskiej oraz różnorodne piosenki. W czasie festynu odbyło się też 

przedstawienie pt. „Bajka o zaczarowanym księciu”, które przygotowali uczniowie 

klasy drugiej i trzeciej. Nie zabrakło także sportowych pokazów taekwondo i szer-

mierki. Naszą szkołę odwiedzili strażacy, którzy opowiedzieli o swojej pracy i omó-

wili elementy wozu strażackiego, a nawet pozwolili dzieciom wejść do środka wozu.  



10 
 

 

Dla ochłodzenia strażacy oblali wszystkie dzieci wodą, co było świetną zabawą! 

W pobliżu sceny stało wiele różnorodnych stoisk z jedzeniem, z atrakcjami 

i malowaniem twarzy, które przygotowali uczniowie klas z naszej szkoły.  

 Festyn zakończyło losowanie głównych nagród loterii, co przyniosło wiele po-

zytywnych emocji. Mamy nadzieję, że tegoroczny festyn zostanie zapamiętany 

na długo.  

               Aleksandra Lange 
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Redaktor Agata 

 

 

Nowe życie starej   

koszulki! 

 

  

 Zdarza ci się, że otwierasz szafę i widzisz w niej jedynie nudne stare bluzki, 

bez wzorów ani żywych kolorów? W takim razie to jest artykuł dla Ciebie! 

 Nie zawsze wyżej opisana sytuacja musi się kończyć wyjściem do sklepu 

i wydawaniem dużej ilości pieniędzy na nowe ubrania. Można w bardzo szybki 

i praktyczny sposób tchnąć w swoje ubrania zupełnie nowe życie. A zatem do dzieła! 

Potrzebne materiały: 

- stara bluzka, 

- folia wielkości naszej bluzki, 

- wzór wycięty z papieru przedstawiający wszystko co tylko się nam zamarzy 

UWAGA: Bardzo ważne jest to, aby z jednej strony papier był samo-przylepny!!! 

- wybielacz, 

- para rękawiczek ochronnych. 

KROK 1  

Przygotowujemy naszą koszulkę na wcześniej przykrytym papierem stole. Rozkła-

damy ją prawą stroną do zewnątrz i przodem do nas, a w jej środek wkładamy folię. 
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KROK 2  

Z przodu naszej bluzki przyklejamy wycięty przez nas wzór.

 

KROK 3 

Zakładamy na dłonie rękawiczki ochronne i spryskujemy okolice wzoru wybiela-

czem, a następnie czekamy co się stanie 

 

Pod wpływem wybielacza koszulka zmieni swoją barwę. 

 

KROK 4 

 Należy odkleić wzór od bluzki a następnie ją nosić i cieszyć się z jej wyjątko-

wości i niepowtarzalności. 
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  Taki sposób na stworzenie wspaniałego ubrania jest naprawdę doskonały. Bę-

dziemy wtedy w posiadaniu unikalnej i jedynej w swoim rodzaju koszulki. Sposób 

ten jest naprawdę prosty i nie wymaga dużo czasu, a ja bardzo go polecam. 

Pomysł zaczerpnięty ze strony: 5 minutes craft kids 

Agata Nowicka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Byłem, widziałem… 

 

 XV Turniej Formacji Tanecznych 

 

W sobotę siódmego 

kwietnia 2018 roku na hali Mo-

sińskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji odbył się XV Turniej 

Formacji Tanecznych. Było to 

jedno z największych wydarzeń 

tanecznych w naszej gminie. Or-

ganizatorami imprezy byli:  

   Redaktor Mikołaj 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Szkoła Podstawowa  nr 1 w Mosinie, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mosinie, UKS Mosińska Jedynka i Stowarzyszenie „Mosiński 

Sport”.  

 Już od samego rana hala Mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tętniła ży-

ciem. Przybywali zaproszeni goście, uczestnicy z rodzinami oraz trenerzy. Ponad sto 

zespołów prezentowało na scenie swoje umiejętności. W turnieju mogły brać udział 

formacje składające się z 7-24 tancerzy/tancerek reprezentujących szkoły, kluby, 

ośrodki kultury, ośrodki sportu, szkoły tańca i zespoły nieformalne w trzech grupach 

wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat oraz powyżej 15 lat, a także w różnych formach: 

formy klasyczne: jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, 

taniec współczesny, itp. inne formy taneczne, taneczne formy kultury ulicznej. 

Wszystkie występy były na bardzo wysokim poziomie i cieszyły się ogromnym zain-

teresowaniem publiczności. Całość podlegała ocenie przez profesjonalne jury, które 

brało pod uwagę nie tylko sam taniec, ale także oryginalność, choreografię, dynami-

kę, a nawet ogólne wrażenie, w tym brak tremy oraz uśmiech. Na uwagę zasługuje 

również jeden z występów, prezentowany przez samych organizatorów, który wywo-

łał ogromny zachwyt publiczności. 

Mikołaj Miedziak 
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Wasz kącik poetycki 
 

Tomasz Ćwikliński (IV c  – III miejsce w konkursie na wiersz o miłości )  

 

Bukiet miłości 

Miłość jest radosna, 

Miłość jest kolorowa, 

Miłość jest jak dobra wróżka 

Wszystkie twe smutki schowa. 

Miłość jest piękna, 

Miłość jest cudna 

I razem z tobą 

Nigdy nie jest nudna. 

Miłość jest jak bukiet kwiatów kolorowych, 

Które podaruję tobie w dzień walentynkowy, 
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 Julia Wierzbińska( VI a – II miejsce w konkursie na wiersz o miłości ) 

 

                                          Myślę o Tobie 

W dniu Świętego Walentego, 

chcę powiedzieć z całego serca swego: 

,,Kocham Cię najbardziej na tym świecie” 

proszę Ciebie o wysłuchanie, 

moich uczuć wyśpiewanie”. 

Gdy już mnie wysłuchasz, 

to w me serca zapukasz. 

Powiem Ci, że jest mi bardzo smutno, 

szepnę Tobie to na uszko: 

,,Codziennie Ciebie na ścianie maluję, 

pod poduszką szepczę o Tobie i snuję, 

spaghetti dla Ciebie gotuję, 

zadania matematyczne rozwiązuję, 

a to wszystko z myślą o Tobie” 

,,Kocham Cię – moje kochanie”. 

 

Jędrzej Stiller (IVc – III miejsce w konkursie na wiersz o miłości )  

 

Przyjaźń 

Luty w czerwień jest ubrany 

W słodycz, balony i tulipany. 

Uśmiech i radość goszczą na twarzy, 

Bo o przyjaźni prawdziwej 

Każdy człowiek marzy. 

Uśmiechają się chłopcy, 

Śmieją dziewczynki, 

Robiąc wesołe, dziwne minki. 

Zapach przyjaźni w powietrzu się wznosi, 

A każdy radość strzałą w serce nosi. 
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             Maja w kuchni… 

      Redaktor Maja  

Clafoutis z morelami 
 

 

 

Składniki: 

- 600 g moreli 

- 125 g mąki pszennej  

- 300 ml mleka 

- 3 jajka 

-90 g cukru 

- 2łyżki migdałów w płatkach 

- masło do wysmarowania formy 

- 1 łyżka cukru pudru 
 

Przygotowanie 

1. Ceramiczną okrągłą formę wysmaruj masłem. 

2. Morele umyj, przekrój na pół, pozbądź się pestek. 

3. Owoce ułóż w formie skórką do dołu. 
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4. W misce wymieszaj mikserem jajka z cukrem, stopniowo doda-

waj mleko i mąkę. 

5. Powstałą masą polej owoce, wierzch posyp płatkami migdało-

wymi. 

6. Piekarnik rozgrzej do temp. 180 stopni. 

7. Piecz 35 minut. 

8. Podawaj posypane cukrem pudrem. 
 

 

Możesz dodawać inne owoce. 

   

Maja Kilian 
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UDANYCH WAKACJI! 


