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Witajcie	drodzy	Uczniowie!
Aż	 trudno	 w	 to	 uwierzyć,	 ale	 święta	 już	 tuż,	 tuż.

Za	 oknem	 jeszcze	 czai	 się	 jesień,	 na	 drzewach	widać	

ostatnie	kolorowe	 liście,	 jednak	kalendarz	nie	kłamie,

to	 już	 grudzień.	 Za	 momencik	 będziemy	 ubierać	

choinkę,	kupować	prezenty,	piec	pierniki…	sami	wiecie.	
S�więta	 to	 też	 czas	 odpoczynku,	 można	 dłużej	 spać,	

chodzić	 na	 długie	 spacery	 i	 bawić	 się	 z	 kolegami.

Nie	trzeba	odrabiać	lekcji!
A	 wieczorem	 można	 wygodnie	 zatopić	 się	 w	 fotelu,	

otulić	 ciepłym	 kocem	 i	 oddać	 lekturze	 SZKOLNEGO	

MAGLA!	Do	czego	gorąco	Was	zachęcamy.	
A	 co	 u	 nas	 słychać?	 Oj	 dzieje	 się	 dzieje.	 Przede	

wszystkim	 tematy	 świąteczne.	Wiersze,	 opowiadanie,	

kolorowanki	dla	dużych	i	małych.	Tradycje	świąteczne

i	 „głowołamacz”	 czyli	 krzyżówka	 również	 świąteczna.	

Ale	żeby	nie	było	nudno	przygotowaliśmy	dla	Was	kącik	

sportowy	oraz	łamigłówki	matematyczne.
Z	 naszej	 gazetki	 dowiecie	 się	 gdzie	 byli	Wasi	 koledzy

na	wycieczkach,	 co	 robili	 i	 jakie	 trudne	 zadania	mieli

do	wykonania.	
Oj,		za	dużo	Wam	zdradzamy,	przecież	doskonale	nas	już	

znacie,	jesteśmy	najlepszą	szkolną	gazetką	w	tej	części	

galaktyki!	Siadajcie	wygodnie	i	czytajcie.	Miłej	lektury.

Koło	Redakcyjne



Numer	przygotowali:

Franciszek	Nawrocki,	Emilia	Czech,	Amelia	

Kucharzewska,	Daria	Modliszewska,	Maciej	Jakubiak,	

Stanisław	Napierała	z	klasy	5c	

pod	opieką	Izabelli	Sporakowskiej-Mazur

i	Małgorzaty	Wolskiej



To	właśnie	tego	wieczoru,	
gdy	mróz	lśni,	jak	gwiazda	na	dworze,	
przy	stołach	są	miejsca	dla	obcych,	
bo	nikt	być	samotny	nie	może.

To	właśnie	tego	wieczoru,
gdy	wiatr	zimny	śniegiem	dmucha,

w	serca	złamane	i	smutne
po	cichu	wstępuje	otucha.

To	właśnie	tego	wieczoru	
zło	ze	wstydu	umiera,	

widząc,	jak	silna	i	piękna	
jest	Miłość,	gdy	pięści	rozwiera.

To	właśnie	tego	wieczoru,	
od	bardzo	wielu	wieków,	
pod	dachem	tkliwej	kolędy	
Bóg	rodzi	się	w	człowieku.

Emilia	Waśniowska	

To właśnie tego wieczoru

Zdrowych,	spokojnych	i	radosnych
świąt	Bożego	Narodzenia

oraz	wszystkiego,	co	najlepsze
w	nadchodzącym	Nowym	Roku

wszystkim	naszym	Czytelnikom	życzy
Redakcja	Szkolnego	Magla	



I	Ogólnoszkolny	Konkurs	Mitologiczny

Interesują	Cię	wierzenia	starożytnych	Greków	i	Rzymian?	Zaciekawiły	Cię	
mitologiczne	 opowieści?	 Masz	 teraz	 szansę	wykorzystać	 swoją	 wiedzę.
A	może	poniższe	ogłoszenie	zainspiruję	Cię,	żeby	sięgnąć	po	Mitologię	Jana	
Parandowskiego	lub	Mity	Greków	i	Rzymian	Zygmunta	Kubiaka.

Zapraszamy	 wszystkich	 uczniów	 klas	 piątych	 do	 wzięcia	 udziału
w	konkursie	mitologicznym,	który	odbędzie	 się	w	naszej	 szkole.	Uwaga	
każda	klasa	wybiera	czteroosobowy	zespół,	który	stanie	do	walki	o	wieniec	
laurowy.

Konkurs	będzie	składał	się	z	trzech	etapów:

I	 etap	 odbędzie	 się	 14	 stycznia	 2016	 roku.	 Do	 tego	 czasu	 zespoły	
klasowe	mają	za	zadanie	przygotować	prace	plastyczne	w	formie	makiet	o	
tematyce	mitologicznej.	

II	etap	odbędzie	się	18	lutego	2016	roku.	Uczniowie	będą	musieli	się	
wykazać	wiedzą	mitologiczną.	Ich	zadaniem	będzie	zdobyć	jak	najwięcej	
punktów	w	specjalnym	quizie	dotyczącym	mitologii.

III	 etap	 odbędzie	 się	 3	marca	 2016	 roku.	 Zadaniem	 uczniów	 będzie	
przygotowanie	scenek	o	tematyce	mitologicznej	i	przedstawienie	ich	w	auli	
szkoły.

Informacji	 na	 tematy	 konkursu	 udzielają	 pani	Małgorzata	Wolska,	 pani	
Izabella	Sporakowska-Mazur	oraz	pani	Anna	Pereświet-Sołtan.

Szkolny	Konkurs	Recytatorski

	Odbędzie	się	14	stycznia	2016r.	o	godzinie	13.30	w	sali	205.	

Uczestnicy	 konkursu	 przygotowują	 do	 prezentacji	 fragment	 prozy	
dziecięcej/młodzieżowej	 (np.	 powieści,	 opowiadania,	 pamiętnika)	 oraz	
wiersz	o	dowolnej	tematyce.	

Czas	prezentacji	każdego	z	utworów	nie	może	przekraczać	3	minut.

Celem	konkursu	 jest	zainteresowanie	uczniów	sztuką	recytacji	 i	kultury	
słowa,	 doskonalenie	 dykcji	 oraz	 rozwijanie	 umiejętności	 interpretacji	
tekstów	prozatorskich.

Konkurs	na	najlepsze	wspomnienia	Wigilii	

Na	jednej	ze	stron	naszej	gazetki	znajdziesz	pustą	kartkę,	na	której	możesz	
opisać	 swoje	 wspomnienia	 z	 wieczoru	 wigilijnego,	 który	 przeżyłeś	
naprawdę	lub	taki,	który	Ci	się	przyśnił,	bądź	o	jakim	zawsze	marzyłeś!

Prace	 należy	 oddać	 nauczycielom	 języka	 polskiego.	 Najlepsza	 praca	
zostanie	wydrukowana	w	kolejnym	wydaniu.

KONKURSY SZKOLNE



Niezwykłe spotkanie ze zwierzakami w Nowym Zoo

	 Dnia	 19.09.2015r	 nasi	 uczniowie	 z	 klasy	 6c	 i	 6d	wraz	 ze	 swoimi	
w yc h owawc z y n i am i 	 ( p . 	 M . 	 Ł a p i ń s k ą
i	p.	J.	Maludą)	wybrali	się	na	lekcję	przyrodniczą	
w	 terenie.	 Wyjście	 miało	 na	 celu	 obserwację	
rozmaitych	 gatunków	 fauny	 z	 całego	 świata.	
Uczniowie	 podziwiali	 wygląd	 i	 przystosowania	
zwierząt	do	swoich	środowisk.	W	trakcie	trwania	
zajęć 	 uczestnicy	 wypełniali 	 karty	 pracy
z	 przeróżnymi	 zadaniami.	 Było	 niezwykle	
interesująco	 i	 poczucie	 humoru	nie	 opuszczało	
uczestników.	Pogoda	zresztą	też	.	Wszyscy	robili	
pamiątkowe	zdjęcia,	 a	na	koniec	 czekała	na	dzieci	przejażdżka	Kolejką	
Parkową	Maltanką.	Cóż	to	była	za	przygoda!	Kolejne	przed	nami	:)

I Ty możesz zostać Naukowcem - Noc Naukowców 2015

W	 piątek	 25.09.2015r.	 klasa	 6c	 i	 6d	 wraz	 z	 organizatorkami	 wyjścia
	 -	 p.	 M.	 Łapińska	 i	 p.	 J.	 Maludą	 brali	 udział	 w	 zajęciach	 edukacyjnych

na	 Politechnice	 Poznańskiej.	 Uczniowie	
wykonywal i 	 rozmaite 	 do świadczenia
i	 eksperymenty,	 widzieli	 jak	 wytwarza	 się	
energię	 elektryczną	 i	 konstruuje	 baterie	
słoneczne,	 a	 także	 jakie	 czary-mary	 można	
wykonać	 z	 magnesami.	 Było	 niezwykle	
c i e kaw i e . 	 D z i e c i 	 u c z e s t n i c z y ł y 	 t e ż
w	 prezentacji 	 radiowozu	 policyjnego,	
sprawdzały	 jak	 działa	 armatka	 wojenna.	
Chłopcom	 szczególnie	 podobały	 się	 rodzaje	
umundurowania	i	wyposażenia.	Udało	się	też	

pogłaskać	 psa	 policyjnego.	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymywali	 gadżety
i	 drobne	 pamiątki.	 Na	 końcu	 nasi	 uczniowie	 byli	 świadkami	 pokazu	
iluminacji	świetlnych.	Nasza	wycieczka	była	bardzo	interesująca	i	wszyscy	
wrócili	we	wspaniałych	humorach.	



Dzielni gracze czyli gra terenowa ,,Zagubiona biżuteria''

	 W	ciepłą	i	słoneczną	sobotę	3	października	2015r.	uczniowie	klasy	
5a,	5b	i	6c	wspólnie	z	p.	A.	Dreger,	P.	M.	Chojnacką	i	p.	M.	Łapińską	wybrali	
się	 na	 Ostrów	 Tumski	w	 Poznaniu,	 by	wziąć	 udział	w	 grze	 terenowej.	
Celem	 tych	 zajęć	 było	 zbadanie	 i	 dokłądne	 poznanie	 terenu	 Ostrowa	
Tumskiego	 -	 jego	historycznych,	 religijnych	 i	przyrodniczych	aspektów.	
Drużyny	 miały	 za	 zadanie	 dokładnie	 przeszukać	 wyznaczone	 miejsca
i	opracować	przygotowane	karty	pracy.	Trzeba	się	było	wykazać	sprytem,	
dużą	 pomysłowością	 i	 nierzadko	 pytać	 o	 informacje	 przechodniów.	
Przydatne	okazały	się	przybory	takie	jak:	taśma	klejąca,	kredki,	nożyczki	
czy	sznurek.	Gra	sprawiała	dzieciom	wiele	radości	 i	zabawy.	Ciekawym	
zadaniem	 było	 zbieranie	 wszystkich	 znalezionych	 przedmiotów	
przyrodniczych.	Uczestnicy	dopiero	na	końcu	dowiedzieli	 się,	 że	 swoje	
znaleziska	 mają	 wykorzystać	 do	 własnoręcznego	 wykonania	 biżuterii,	
którą	jak	się	okazało	zgubiła	Księżna	Dobrawa.	Po	zaprezentowaniu	przez	
drużyny	 biżuterii	 wszyscy	 ustawili	 się	 do	 pamiątkowego	 zdjęcia.	
Na	pewno	będziemy	mieli	co	wspominać!

Marta	Łapińska
nauczycielka	przyrody



Jedna	 z	 czterech	 pór	 roku	 w	 przyrodzie.	 Za	 zimę	 klimatyczną	
przyjmuje	 się	 okres	 roku,	 w	 którym	 średnia	 dobowa	 temperatura	
powietrza	spada	poniżej	0	°C.	Zwierzęta	zmiennocieplne	pozostają	w	
ukryciu	 przez	 całą	 zimę.	 Tylko	 ptaki	 i	 niektóre	 ssaki	 są	 aktywne	
niezależnie	od	temperatury	otoczenia.

Boże	Narodzenie	
W	 religii	 chrześcijańskiej	 święto	 upamiętniające	 narodziny	 Jezusa	
Chrystusa.	 Jest	 to	 stała	 uroczystość	 liturgiczna	 przypadająca	 na	 25	
grudnia.

Nowy	Rok
S�więto	pożegnania	starego	i	powitania	Nowego	Roku	narodziło	się	na	
przełomie	 XIX	 i	 XX	 wieku.	 Początkowo	 obchodzono	 je	 tylko	 w	
bogatszych	 warstwach	 społeczeństwa,	 stopniowo	 zwyczaj	
rozpowszechniał	się	na	szerszą	skalę.	Na	początku	XX	wieku	pojawiły	
się	 lokalne	 zwyczaje	 przeżywania	 nocy	 sylwestrowych.	 Zwyczaj	
rozpoczynania	nowego	roku	od	pierwszego	dnia	stycznia	wprowadził	
Gajusz	Juliusz	Cezar.

Sporty	Zimowe
-Narciarstwo
-Snowboarding
-Bobsleje

 ZIMA W POLSCE

Marta	Łapińska
nauczycielka	przyrody



Na	przełomie	września	i	października	odbył	się	w	naszej	
szkole	 II	 konkurs	 plastyczny	 dla	 klas	 I:	 „Jak	 wyobrażam	
sobie	mojego	Anioła	Stróża?”
W	tym	roku	powstało	wiele	przepięknych	prac	i	niezwykle	
trudno	było	wyłonić	zwycięzców.	
Oto	oni:

I.	 Wojciech	Grynia,	1h	
	 Szymon	Stefanowski,	1c

II.	 Eliza	Węclewska,	1e
	 Olga	Furmaniuk,	1e

III.	 Martyna	Płaczek,	1e
	 Stanisław	Ukleja,	1g

Wyróżnienie:
	 Jakub	Wawrzyniak,	1a
	 Izabella	Rewers,	1a
	 Maja	Zawadzka,	1b
	 Emilia	Wojewoda,	1d
	 Joanna	Szczyt,	1d
	 Dominik	Bartkowiak,	1g
	 Wiktoria	Tymieniecka,	1g

 Anielski czar…

A.	Dreger
A.	Pereświet-Sołtan



Ach…	ten	zapach	pierogów	i	barszczu.	Aż	zjadłoby	się	wszystko.	Mama	robi	pięknie	
pachnące	 i	 świetnie	 smakujące	potrawy	na	Wigilię.	Mamy	 jeszcze	 trochę	 czasu,	
ponieważ	babcia	przyjeżdża	dopiero	za	półtorej	godziny.	Czekałam	na	tę	chwilę,	
mama	przynosi	swoje	słynne	pierniczki	z	cynamonem.	Wezmę	sobie	jednego	lub	
dwa.	Cały	dom	jest	 świetnie	przystrojony,	nasza	choinka…	pierwsza	klasa.	Sama	
robiłam	niektóre	ozdoby.	Na	przykład	z	origami	stworzyłam	aniołki,	które	później	
malowałam	farbą	i	obkleiłam	różnymi	świecidełkami.	Wyżej	wiszą	szopki	zrobione	
z	 szyszek.	 Było	 przy	 tym	mnóstwo	 roboty,	 tata	wiele	 razy	musiał	mi	 pomagać.
Ale	efekt	 tej	 żmudnej	pracy	 jest	o	niebo	 lepszy,	niż	gdybym	kupiła	 je	w	sklepie.	
Nawet	tym	najlepszym.	Położyłam	się	pod	choinką	i	czując	ten	przepiękny	zapach	
igliwia	 prosto	 z	 lasu,	 zaczęłam	 rozmyślać	 nad	 tym,	 co	 dostanę	 od	 rodziców
i	 dziadków.	 Chciałabym	 gitarę,	 ponieważ	 umiem	 grać	 na	 tym	 instrumencie,
a	 nie	 mam	 jeszcze	 swojej	 własnej.	 Ale	 co	 przyniesie	 los,	 tego	 nie	 wie	 nikt.
Tak	przyglądam	się	 świątecznemu	drzewku	 i	 czegoś	brakuje…	O	nie!	Gwiazdka,	
która	 przed	 chwilą	 była	 na	 czubku	 choinki	 spadła	 i	 ZBIŁA	 się.	 I	 to	 w	 takim	
momencie!	 Przecież	 zostało	 nam	 tylko	 pół	 godziny	 do	 przyjazdu	 gości.
Nie	ma	co	rozpaczać,	szybko	wyszłam	z	domu	pozbierałam	kilka	patyków	a	koło	
nieczynnego	sklepu	znalazłam	małą	gwiazdeczkę.	Biegnę	do	domu	i	z	pomocą	taty	
sklejam	wszystko	 i	wieszam	na	 czubku	 choinki.	W	 samą	porę,	właśnie	 przyszli	
dziadkowie.	I	wtedy	się	zaczyna…		dzielimy	się	opłatkiem,	jemy	wspaniałe	potrawy	
i	 śpiewamy	 kolędy.	 Nie	 uwierzycie,	 dostałam	wymarzoną	 gitarę.	 Ach…	 to	 będą	
zdecydowanie	niezapomniane	święta.

Daria	Modliszewska	klasa	5c

Tak	 wspomina	 swoje	 zeszłoroczne	 święta	 Wasza	 koleżanka	 Daria.	 A	 jak	 Wy	
przeżyliście	 swoją	gwiazdkę?	Może	w	 tym	magicznym	czasie	wydarzyło	 się	 coś	
niezwykłego?	A	może	doszło	do	jakiejś	wyjątkowo	zabawnej	sytuacji?	Zachęcamy	
Was	do	napisania	świątecznych	wspomnień	lub	opowiadań.	Prace	oddajcie	swoim	
polonistom.	

Stłuczona gwiazda



Imię	nazwisko………………………………….
																																																																											

Klasa……………………………………………….

														Przygotowania	do	świąt	trwały	od	samego	rana.	Wszystko	odbywało	
się,	jak	co	roku.	Nic	nie	zapowiadało,	że	będzie	to	najbardziej	niesamowity	
dzień	w	moim	życiu.	I	wtedy…							



MATEMATYCZNE ZMAGANIA

   

 

Witamy	w	nowej	części	naszej	szkolnej	gazetki.	Część	ta	poświęcona	jest	

typowo	matematycznym	 zmaganiom.	 Pojawiać	 się	 będą	 tutaj	 ciekawe	

matematyczne	 historie,	 trudne	 zadanka,	 różne	 	 ciekawostki	 i	

aktualności	 matematyczne.	 Jeśli	 masz	 ochotę	 dołożyć	 coś	 od	 siebie	

serdecznie	zapraszamy	do	współpracy.	

	
Paulina	Mikołajczak	i	Agnieszka	Serwańska

	

	Od	 początku	 roku	 szkolnego	 w	 szkole	 odbyły	 się	 już	 dwa	 konkursy	

matematyczne.	 W	 poszczególnych	 konkursach	 do	 dalszego	 etapu	

zakwali�ikowali	się: 	

W	XVII	międzyszkolny	konkursie	matematycznym	dla	uczniów	szkół	

podstawowych	klas	IV,	VI	miasta	Poznania	i	okolic	–
	

etap	szkolny
	

Aleksander	Widman	4D

	

Antoni	Zimicz	4D

	

Mateusz	Ławniczak	6E

	

Helena	Czapczyk	6B

	
	

W	Wojewódzkim	Konkursie	Matematycznym	–

	

etap	szkolny

	
	

Marcin	Lewandowski

	

5B

	

Stanisław	Napierała	5C

	

Czapczyk	Helena	6B

	

Mateusz	Ławniczak	6E

	

	

	

Wszystkim	zwycięzcom	

	

serdecznie	GRATULUJEMY

	

	

i	życzymy	kolejnych	sukcesów.

		

	



  

MATEMATYCZNE ZMAGANIA

 

	

Dla	 chętnych	 szybciutkie	 sudoku.

	

Gra	 polega	 na	wstawieniu	w	 puste	

kratki	cyfr	od	1	do	9	w	taki	sposób,	

aby	 w	 każdym	 wierszu	 i	 każdej	

kolumnie	 żadna	 cyfra	 się	 nie	

powtórzyła.	 Cyfry	 nie	 mogą	

powtarzać	 się	 także	 w	 małych	

kwadratach.	Udanej	zabawy!

	

	

	

	

	 Twoim	 zadaniem	 jest	

zjeść	 wszystkie	 serki.		

Ale	 uwaga!	 Nie	 wolno	

wejść	na	minę	czyli	pole	z	

ogniem.	 Nie	 wolno	 także	

przejść	 przez	

jakiekolwiek	 pole	 więcej	

niż	 jeden	 raz.	

	

Poruszać	się	można	tylko	

pionowo	i	poziomo.

		

POWODZENIA!!!

	

	

Rozwiązania	łamigłówek	pojawią	się	na	tablicy	obok	sali	303.	Z� yczymy	

wszystkim	dobrej	zabawy.		

	

Paulina	Mikołajczak	i	Agnieszka	Serwańska

	



Są	święta	Bożego	Narodzenia.	
Nagle	Jasiu	przychodzi	do	mamy	i	mówi:	

-Mamo,	choinka	się	pali.	
-Synku,	nie	mówi	się	"pali"	tylko	"świeci".	

Po	chwili	Jasiu	znów	przychodzi:	
-Mamo,	a	teraz	�iranka	się	świeci.

Co	mówi	bombka	do	bombki?	Chyba	nas	powieszą.

Rozmawiają	koledzy	po	pracy:	
-	Jak	minęły	święta?	

-	Wspaniale!	Z� ona	serwowała	mi	same	zagraniczne	dania.	
-	A	jakie?	

-	Barszcz	ukraiński,	fasolkę	po	bretońsku,
pierogi	ruskie	i	sznycle	z	kapustą	włoską.

Przed	świętami	św.	Mikołaj	rozdaje	prezenty	na	ulicy.
Jasio	po	otrzymaniu	jednego	z	nich	mówi:
-	S�więty	Mikołaju,	dziękuję	ci	za	prezent.

-	Głupstwo	-	odpowiada	św.	Mikołaj.	-	Nie	masz	mi,	za	co	dziękować.
-	Wiem,	ale	mama	mi	kazała.

W	wigilię	Bożego	Narodzenia	Kowalscy	słyszą
u	sąsiadów	straszny	hałas.	Kowalska	komentuje:	

-	Albo	synek	Nowaków	dostał	na	gwiazdkę	bębenek,
albo	Nowak	zaczął	śpiewać	kolędy.

Jasio	pisze	list	do	świętego	Mikołaja:
-	"Chciałbym	narty,	łyżwy,	sanki	i	grypę	na	zakończenie	ferii	świątecznych".

Ksiądz	przychodzi	po	kolędzie	do	biednej	rodziny	mieszkającej	na	wsi.	
Pociesza,	że	święta	rodzina	też	była	biedna	i	zostawia	obrazek	
przedstawiający	Jezusa,	Józefa	i	Maryję.	Gdy	tylko	wyszedł,

ojciec	bierze	obrazek	do	ręki	i	mówi:
-	Widać	nie	byli	tak	biedni	jak	my,	bo	mieli	pieniądze	na	fotografa!

Maciej	Jakubiak,	Stanisław	Napierała	klasa	5c,
FOTOgraf

Uśmiechnij się, czyli o świętach na wesoło



Zachęcamy	wszystkich	do	rozwiązania	naszej	krzyżówki.
Na	zwycięzców	czeka	atrakcyjna	nagroda.	Rozwiązania	przesyłajcie	na	nasz	gazetkowy	e-mail:	

szkolnymagiel17@onet.pl
Nagrodę	otrzyma	osoba,	która	jako	pierwsza	przyśle	nam	hasło	krzyżówki.
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1. Mniejsza kuzynka jelenia. 
2. Dostajemy je na święta.
3. Rzucamy się nimi w zimie.
4. Wkłada się je pod obrus w wigilię.
5. Rybożerny ssak morski występujący także w Bałtyku.
6. Inaczej przenośnia.
7. Ryba na wigilijnym stole.
8. Niezbędne do gry w hokeja.
9. Kulista ozdoba.
10. Miesiąc ze Świętem Niepodległości.
11. Śpiewane w wigilię.
12. Świąteczne drzewko.
13. Inaczej łakocie.
14. Zapakuj je na wyjazd w góry.
15. Czerwone „koraliki”, przysmak wielu ptaków.
16. Zupa z buraków.

Świąteczna krzyżówka

Emilia	Czech	klasa	5c



Nasz zwycięzca

Tym	razem	najszybszy	w	rozwiązywaniu	krzyżówki	okazał	się	Dawid	Jankowski
z	klasy	5d.	Na	zdjęciu	dumny	zwycięzca	z	nagrodą,

którą	odebrał	od	redakcji	Szkolnego	Magla.



„ ZIMOWA NOC"

Zima,	zima	–	biała	zima,
Niesie	czas	zimowych	zdarzeń.

Dużo	ludzi	się	raduje,
Bo	nastaje	noc	spełnienia	marzeń.

Stary	dziadek	z	białą	brodą,
Co	go	zwą	Gwiazdorem.

Wpada	w	nocy	do	kominów,
By	powiedzieć		–	„Czołem	!"

Gdy	już	powie	to	odleci,
Zostawiając	z	prezentami	szczęśliwe	dzieci.

Małe	serca	już	rozgrzane,
Gdy	prezentów	moc	nastanie.

W	tę	jedyną	noc	–	raz	w	roku,
Miłość	tryska	wszędzie	wokół.
Więc	tak	trzymać	moi	mili,

Nie	od	święta,	nie	raz	w	roku!

Amelia	Kucharzewska	klasa	5c

„ZIMA”

Hu!	Hu!	Ha!	Hu!	Hu!	Ha!
Zima	wcale	nie	jest	zła!

Przyszła	do	nas	wreszcie	zima,
S�wiat	bajkową	krainę	przypomina.

Wszędzie	leży	warstwa	białego	puchu,
I	każdy	marzy	o	ciepłym	kożuchu.

Prószy	śnieg,	na	dworze	siarczysty	mróz,
Czas	z	sanek	naszych	zdmuchnąć	kurz.

I	choć	krótkie	są	dni	i	słońca	czasem	brak,
Prawdziwej	zimie	mówimy	tak!

									
Franek	Nawrocki	klasa	5c



Pokoloruj	choinę	najpiękniej	jak	potrafisz	!	



TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT

	 Dnia	 13.10.2015	 r.	 odbył	 się	 w	 naszej	 szkole	 Turniej	 Koszykówki	
Dziewcząt.	W	zawodach	wzięły	udział	zespoły	z:	SP	17,	SP	46,	SP	51,	SP	19,	
SP	66,	SP	7.	Celem	imprezy	była	selekcja	dziewcząt	do	reprezentacji	klubu	
MUKS	Poznań	w	rozgrywkach	Wielkopolskiej	Ligi	Młodziczek	Młodszych.
	 W	pierwszej	fazie	turnieju	rywalizacja	toczyła	się	w	dwóch	grupach
po	 3	 zespoły,	 gdzie	mecze	 rozgrywane	 były	 systemem	 każdy	 z	 każdym.
W	drugiej	fazie	grano	już	o	poszczególne	miejsca.	
	 Nasza	 reprezentacja	 w	 składzie:	 Wiktoria	 Brzeska,	 Aleksandra	
Burzyńska,	Marta	 Głowacka,	 Emilia	 Janowska,	 Natalia	 Juskowiak,	 Hanna	
Kowalska,	 Weronika	 Porwisz,	 Katarzyna	 Siejakowska,	 Maja	 Sitek,	
Aleksandra	 Tomala,	 Lena	 Walczuk,	 Maja	 Wojciechowska	 stoczyła	
niesamowity	bój	w	�inale	ulegając	niestety	w	końcówce	meczu	14:11.
	 Zakończenie	 turnieju	 uświetniła	 swoją	 obecnością	 Radna	 Miasta	
Poznania	 Lidia	 Dudziak,	 która	 wspiera	 działalność	 sportową	 w	 naszym	
mieście.	Nagrody	wręczyli	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	17	Sławomir	
Stancelewski,	koordynator	klubu	Iwona	Jabłońska	i	wspomniana	już	Lidia	
Dudziak.	 Zespoły	 z	 miejsc	 I	 –	 III	 otrzymały	 puchary,	 a	 z	 miejsc	 IV	 –	 VI	
dyplomy.	 Rozdano	 już 	 statuetki	 dla	 najlepszych	 zawodniczek
z	poszczególnych	drużyn.
	 Kolejność	końcowa:
1	miejsce	 	 SP	19		 wyróżnienie	Michalina	Walczak
2	miejsce	 	 SP	17		 wyróżnienie	Marta	Głowacka
3	miejsce	 	 SP	46		 wyróżnienie	Monika	Kurkowiak
4	miejsce	 	 SP	66		 wyróżnienie	Wiktoria	Misiak	
5	miejsce	 	 SP	7	 	 wyróżnienie	Zo�ia	Przybylska
6	miejsce	 	 SP	51		 wyróżnienie	Kornelia	Kasztelan
Wyniki	naszych	spotkań:
w	grupie	A:	
SP	17	–	SP	46	 17:7
		SP	17	–	SP	7	 	29:10
mecz	o	1	miejsce:
SP	17	–	SP	19	 11:16

Natalia	Piskorksa
nauczycielka	wychowania	�izycznego



	 Tegoroczne	 rozgrywki	 w	 koszykówce	 dziewcząt	 w	 ramach	 PIMS	
rozpoczęliśmy	 znakomicie,	 wygrywając	 w	 I	 etapie	 wszystkie	 spotkania.	
Zawody	 odbyły	 się	 w	 SP	 65	 na	 os.	 Kosmonautów	 w	 piątek	 06.11.2015	 r.	
N a s z ym i 	 r ywa l am i 	 b y ł y 	 r e p r e z e n t a c j e 	 S P 	 6 5 	 o r a z 	 S P 	 2 8 .
W	 pierwszym	meczu	 rozgromiliśmy	 przeciwniczki	 z	 SP	 28	 aż	 45	 do	 8.	 W	
następnym	meczu	pomimo	głośnego	dopingu	dla	gospodyń	turnieju	udało	nam	
się	zdobyć	sporą	przewagę,	którą	utrzymałyśmy	do	końca	spotkania.	(wynik	
31:15).	
	 Skład	 reprezentacji	 SP	 17:	 Marta	 Głowacka,	 Emilia	 Janowska,
Na t a l i a 	 J u skow i ak , 	 Hanna 	 Kowa l s ka , 	 K a ro l i n a 	 Od r zygo ska ,
Katarzyna	 Siejakowska,	 Maja	 Sitek,	 Aleksandra	 Tomala,	 Lena	 Walczuk,
Maja	Wojciechowska,	Trzymamy	kciuki	w	następnym	etapie	rozgrywek!!!

POZNAŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Natalia	Piskorksa
nauczycielka	wychowania	�izycznego


