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Od  redakcji:
Serdecznie witamy 

wszystkich Drogich Czytelników naszej szkolnej gazety, 

”Wieści z Malinowej”, wydawanej cyklicznie od wielu lat. W 

bieżącym, jesienno-zimowym wydaniu zamieściliśmy garść
relacji z wydarzeń dotyczących „malinowej społeczności.”, 

jak również zasługujące na uwagę prace, projekty i porady. 

Zapraszamy do miłej lektury !  
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PIERWSZY DZWONEK
Kiedy usłyszeliśmy pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym, żal było rozstawać  się letnimi 

przyjemnościami.  Porzuciliśmy jednak szybko wakacyjne wspomnienia  by spotkać się 
ponownie ze szkolnymi przyjaciółmi i opowiedzieć im o swoich przygodach. Ten rok szkolny 

będzie szczególny, ponieważ będziemy obchodzić 10-lecie naszej szkoły.
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SAMORZĄD  UCZNIOWSKI
Wrzesień upłynął nam bardzo szybko. Letnie dni błyskawicznie zmieniły barwy na jesienne a 
my nawet nie zauważyliśmy zbliżającego się października.  Czuliśmy się już w pełni uczniami 

pierwszej, drugiej, trzeciej……. i kolejnej klasy. 

Pod koniec miesiąca Samorząd Uczniowski zorganizował wybory i 22 września wyłonił 
nowych kandydatów reprezentujących  naszą społeczność. 
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Przewodnicząca Rady SU: Zofia Bąbelek
Wiceprzewodnicząca Rady SU: Weronika Olszewska
Doradca finansowy Rady SU: Borys Wieczorek
Sekretarz Rady SU: Lena Norsesowicz
Przewodniczący Rocznika klas 8: Maja Miesczak
Przewodniczący Rocznika klas 7: Zuzanna Torz
Przewodniczący Rocznika klas 6: Franciszek Pasieczny
Przewodniczący Rocznika klas 5: Hugo Fijas
Przewodniczący Rocznika klas 4: Zuzanna Pietraszak



MAŁY  SAMORZĄD  UCZNIOWSKI
5 października br. w holu naszej szkoły odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Samorządu
Uczniowskiego, w tym również Małego Samorządu Uczniowskiego, który jest organem
reprezentującym działania klas 1-3.

Uczniowie ślubowali, że będą godnie reprezentować całą społeczność szkolną oraz aktywnie
działać na rzecz całej szkoły.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy  w nieco inny sposób niż zwykle. 

Uczniowie klas IV-VII z tej okazji wykonali portrety wybranych nauczycieli uczących w naszej szkole. 
W pracach konkursowych ważne było uchwycenie charakterystycznych cech nauczyciela np.: stroju, 

wyglądu oraz charakteru nauczanego przedmiotu.

Musimy przyznać, że zaskoczyli nas swoją pomysłowością. 

Dziękujemy za piękne portrety!
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W nawiązaniu do Dnia Edukacji Narodowej ogłosiliśmy konkurs literacki „MOJA SZKOŁA”. 
Uczniowie przysłali wiele ciekawych wierszy. Poniżej nadesłane pracy. 
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WARSZTATY  KLAS  I-III
Młodsze klasy również nie maja czasu na nudę. Poza lekcjami podczas pobytu w szkole 

uczestniczą w różnych ciekawych zajęciach. Między innymi są to spotkania w laboratorium, 
na których poznają tajniki wiedzy chemicznej i mogą samodzielnie badać różne substancje. 
Oczywiście pod czujnym okiem wychowawców i doktorantów laboratorium medycznego.  
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PRACOWNIA CERAMICZNA
Podczas zajęć pracowni ceramicznej zdobyliśmy wiedzę na temat gliny i jej obróbki. 

Wykonaliśmy ciekawe lampiony, które później były wypalane i szkliwione. 
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NASZE ZAINTERESOWANIA 
Podczas gdy jedna klasa rozwijała swoje talenty kulinarne , przygotowując przepyszne 

EKOŚLIWECZKI w ramach innowacji „Samo zdrowie”…
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Uczniowie drugiej klasy próbowali 
swoich sił na mini kursie 
stolarstwa, poznając rodzaje 
drewna  i sposoby jego 
wykorzystywania , finalnie 
tworząc choinki na wigilijny stół…



Tymczasem klasy pierwsze  uczyły się poprzez zabawę, świętując Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek, czytając książki i wcielając się w rolę swoich ulubieńców. 
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MAGICZNE WARSZTATY DLA KLASY II

Każdy pokaz to połączenie magii z dobrą 
zabawą, które przykuwa uwagę nie tylko 

najmłodszych. W występach biorą 
aktywny udział dzieci i z zaskoczeniem 
odkrywają, że same również posiadają 

magiczną moc.



LABORATORIA   PRZYSZŁOŚCI  
Starsze klasy także rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w ciekawych warsztatach  

jakie oferuje Laboratorium Przyszłości. Obejmują one zajęcia praktyczno-techniczne, na 
których można nauczyć się np. jak upiec przepyszne gofry 
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NASZE INNOWACJE
Klasy I-III biorą udział w innowacjach:

„W GRUPIE RAŹNIEJ”, która uczy 
współpracy i szacunku do innych, wskazuje, 
że integracja niesie za sobą szereg korzyści, 

uczy rozwijania samodzielności i 
odpowiedzialności za wyniki pracy własnej 

i zespołowej.

„Z KULTURĄ MI DO TWARZY ”, której celem 
jest podnoszenie poziomu kultury dzieci i 

młodzieży, wskazywanie wzorców 
postępowania i budowania relacji 

społecznych.
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„ELEMENTY EDUKACJI DALTOŃSKIEJ W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOU W DAB, 
RÓWCE”, która uczy samodzielnego 
działania oraz współpracy z innymi, w 
rozumieniu potrzeby poszanowania 
drugiego człowieka i jego odmienności.

„W ŚWIECIE CISZY”, ucząca podstawowych 
zwrotów w języku migowym,  
wzmacniająca integrację z osobami 
niepełnosprawnymi.
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„SAMO ZDROWIE”, innowacja promująca 
zachowania prozdrowotne, poprzez 
propagowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych.



WIEŚCI Z MALINOWEJ

ANDRZEJKI 

W KLASACH II  
Wszyscy się postarali, przygotowali 
wróżby i przynieśli coś 
słodkiego. Następnie losowaliśmy 
karteczki przepowiadające miłość, 
przyjaźń, bogactwo. Nasze buty pomogły 
ustalić, kto pierwszy wyjdzie za mąż. 
Kręcąc butelką dowiedzieliśmy się, co nas 
czeka w najbliższym czasie. Nie zabrakło 
także cukierków i ciasteczek z wróżbami. 
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże. 
Pewne jest to, że przyniosły nam one wiele 
radości i były okazją do wspaniałej 
zabawy.



PCHLI TARG
Jak co roku w październiku w  naszej szkole na Malinowej, odbyła się kolejna edycja Pchlego 

Targu.  Impreza   organizowana przez Radę Rodziców cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Można  sprzedawać, kupować i wymieniać niepotrzebne rzeczy 

nagromadzone w domach, a przy okazji skosztować wspaniałych domowych wypieków.                                               
W tym roku nowością był tzw. BABI TARG 
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NARODOWE  ŚWIĘTO  

NIEPODLEGŁOŚCI
W listopadzie obchodziliśmy Narodowe 

Święto Niepodległości. Uczciliśmy pamięć 
walczących i poległych za naszą wolność 
uczestnicząc w uroczystym apelu. Po raz 

kolejny spotkaliśmy się także przy Grobach 
Zakrzewskich. Marsz Pamięci wpisał się na 

stałe do naszej szkolnej tradycji. Przy 
mogiłach odczytaliśmy historię tego 

ważnego wydarzenia oraz zapaliliśmy 
symboliczne znicze. 



WOLONTARIAT  SZKOLNY
Szkolne Koło Wolontariatu jak zawsze pracowało ze zdwojoną siłą  organizując wszechstronną  pomoc na rzecz 

potrzebujących. Od września zrealizowali m.in.:

 Cały rok "Zakręcona Malinowa" - zbiórka nakrętek na rzecz Oskara

 Współpraca z OPS w Dopiewie - Pomoc w opiece nad dziećmi potrzebującej rodzinie z Dąbrówki.

 Wrzesień KREDKOBRANIE - Zbiórka artykułów szkolnych dla naszych najmłodszych rodaków mieszkających 
na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

 Październik Udział Wolontariuszy w V Biegu Motyli organizowanym przez Hospicjum Palium nad jeziorem 
Maltańskim w Poznaniu

 Zbiórka książek dla Hospicjum Palium

 Listopad

 "Szpikowa paczka" - zbiórka artykułów dla osób chorujących na nowotwory krwi

 Zbiórka artykułów dla zwierząt z poznańskiego Zoo.

 Grudzień

 Udział w realizacji eventu dla Konstantego.

 Paczuszka dla maluszka

 Zbiórka darów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

 Zbiórka dla Domu Dziecka.

 DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO

 NASZYCH DZIAŁAŃ!!!!!!!!
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DLA  KONSTANTEGO
Największym przedsięwzięciem  wspieranym przez szkolny wolontariat szkolny była 
„Mikołajkowa impreza charytatywna” dla Konstantego. Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy brali udział w organizacji i realizacji oraz okazali swoje wsparcie.  
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ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Szybko zawitał grudzień i już wszyscy poczuliśmy świąteczną atmosferę. Wykonaliśmy 

piękne dekoracje klasowe a magiczny przedświąteczny czas spędziliśmy nie tylko na lekcjach 
ale również na licznych warsztatach zdobywając nowe doświadczenia i dzieląc się wiedzą z 
innymi. Odbyły się liczne przedświąteczne warsztaty, na których przygotowaliśmy ozdoby        
i niespodzianki dla naszych najbliższych. Pojawiły się ręcznie wykonane choinki, renifery, 

bombki i pyszne pierniczki. Oczywiście nie zapomnieliśmy napisać listów do Mikołaja. Pod 
koniec grudnia spotkaliśmy się w klasach aby złożyć sobie życzenia i marzyliśmy już o długo 

wyczekiwanym odpoczynku.    
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KONKURS KOLĘD 
Ostatni dzień przed przerwą świąteczną spotkaliśmy się z koleżankami i kolegami z innych 
klas. Wspólnie obejrzeliśmy świąteczne przedstawienie przygotowane przez starsze klasy.  
Podczas konkursu kolęd wszystkim dopisywały humory.    
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WKRÓTCE FERIE
Po przerwie szybko wróciliśmy do szkoły. 

Niektórzy 

nie mogli doczekać się kiedy znowu spotkają 
kolegów

ze szkolnej ławki i podzielą się świątecznymi 
wspomnieniami.

A tu już nowa niespodzianka  FERIEEEEE, na  

które każdy ma już jakieś plany.

Podczas zimowej zabawy pamiętajmy 
zawsze 

o BEZPIECZEŃSTWIE,  

gdziekolwiek jesteśmy.
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Serdecznie dziękujemy,

Wszystkim, którzy przyczynili się do zredagowania tego numeru, 

udostępnili zdjęcia oraz informacje, służyli pomocą,

Z pozdrowieniami 

Redakcja Wydania

Magdalena Fliegel-Kosicka, Marta Sienkiewicz- Rzezak
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