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Wiosna idzie nie ma strachu!
Zaraz zniknie śnieżek z dachu.
Już na pola i na łąki
lecą gońce jej, skowronki.
Lecą do nas wiosny gońce,
ciepły wietrzy, ptaki, słońce!

NR 02/2014

Drodzy Czytelnicy
Kolejny numer szkolnego kwartalnika przed Wami.
Od naszego ostatniego spotkania minęły już ponad trzy miesiące.
W międzyczasie zdążyliśmy pożegnać pierwsze
półrocze i – podczas ferii – zebrać siły na kolejne.
W tym roku szkolnym czeka nas jeszcze wiele wspólnie spędzonych,
niezapomnianych chwil – pełnych zabawy, ale także wytężonej pracy.
Życzymy zatem, aby ta praca przynosiła Wam jak najwięcej radości
i satysfakcji.
Mobilizujemy siły na najbliższych kilkanaście tygodni! :-)

A przy okazji – nadal zachęcamy wszystkich uczniów
do współredagowania gazetki i przypominamy o możliwości
kontaktu z redakcją:
tematy dotyczące klas 0-III:
Ewa Standar, gazetka0123@gmail.com
tematy dotyczące klas IV-VI:
Magdalena Kasperczak, gazetka456@gmail.com

Gorąco pozdrawiamy wszystkich Czytelników. Miłej lektury i „do
zobaczenia” w czerwcu!

Redakcja
Głosu Siedemnastki

PS.Serdecznie przepraszamy za błędy, które pojawiły się w poprzednim
numerze „GS”

KARTKI Z KALENDARZA,
CZYLI POKOLORUJ I… ZAPAMIĘTAJ!
24-25 GRUDNIA

1 STYCZNIA

Boże Narodzenie

Nowy Rok

21 i 22 STYCZNIA

14 LUTEGO

Dzień Babci i Dzień Dziadka

walentynki

8 MARCA

21 MARCA

Dzień Kobiet

pierwszy dzień wiosny

NIE SAMĄ SZKOŁĄ UCZEŃ ŻYJE,
CZYLI „KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA”

Jestem uczniem klasy IIIa. Uczęszczam na różne zajęcia pozalekcyjne: angielski, basen, zapasy. Do moich ulubionych należą zapasy.
W

naszej

szkole

jest

oddział

Klubu

Sportowego

Sobieski,

a zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych trenerów: pana
Henryka i pana Norberta. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach mogę
się

zrelaksować,

pracować

nad

moją

sprawnością

fizyczną,

brać

udział w wielu zawodach i zdobywać medale. Jest to bardzo ciekawa
dyscyplina sportu.
Polecam :-) Samuel

I Ty możesz się podzielić swoją pasją!
Czekamy na zgłoszenia uczniów, którzy chcieliby w kilku zdaniach
opowiedzieć, jak – ich zdaniem – w ciekawy sposób można spędzać
czas „po szkole”. Najciekawsza propozycja będzie wydrukowana w kolejnym numerze gazetki.

POZNAŃ
W lutym obchodziliśmy 69. rocznicę wyzwolenia Poznania spod
okupacji hitlerowskiej. Jak co roku, w tym miesiącu więcej czasu
poświęca się na rozmowy o naszym mieście i regionie.
My wykorzystamy tę okazję, aby przypomnieć (zwłaszcza
najmłodszym z nas), jak wygląda herb stolicy Wielkopolski.

HERB POZNANIA
Dziś przed Państwem Święty Paweł,
prosi wszystkich o uwagę.
Będzie zaraz opowiadać,
jak wygląda herb Poznania.

pokoloruj zgodnie
ze wskazówkami

― Jeśli ktoś z was tego nie wie:
Piotr po prawej, ja po lewej.
Niech ten wierszyk Was nauczy,
że ja z mieczem, a Piotr z kluczem.
Gdzie stoimy? Opowiadam!
Tuż pod nami miejska brama.
Cała biała, tło niebieskie,
a nad bramą tarcza jeszcze.
Jest czerwona, na niej orzeł…
… Święty Piotrze, czy pomożesz?
― O koronie wspomnieć muszę.
Są też skrzyżowane klucze.
Dwa księżyce i dwie gwiazdy.
HERB POZNANIA ZNA JUŻ KAŻDY!
Ewa Standar
czerwony
żółty
niebieski

„KLASA NA MEDAL
Już
po raz drugi trwa konkurs organizowany przez Samorząd Szkolny
dla klas IV – VI „Klasa na medal”. Uczniowie poszczególnych klas przez
cały rok oceniani są w ośmiu kategoriach. Punkty przyznaje Komisja,
na czele której stoi Pan Dyrektor Sławomir Stancelewski. Wyniki zostają
podsumowane w czerwcu, a zwycięska klasa otrzymuje tytuł „Klasa na
medal”, dyplom, przechodnią statuetkę oraz nagrodę „niespodziankę”.
W ubiegłym roku najlepszą okazała się obecna klasa 6c, która została
nagrodzona wyjściem do kina i na pizzę. Która klasa w tym roku będzie
„Klasą na medal”? Czasu jeszcze jest dużo, punkty ciągle są i będą
jeszcze zdobywane, dlatego wszystko może się zmienić.
Dziś przedstawiamy Wam aktualne wyniki.
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Wyniki w nauce
I półrocze

4,13

4,44

4,21

4,41

4,06

4,14

4,23

4,31

3,78

3,97

4,36

4,34

4,62

4,16

KLASA

IVA (26)

IV B (25)

IV C (23)

IV D (23)

IV E (19)

V A (24)

V B (21)

V C (21)

V D (17)

VI A (22)

VI B (22)

VI C (23)

VI D (23)

VI E (25)

30 pkt

80 pkt

50 pkt

50 pkt

10 pkt

0 pkt

50 pkt

40 pkt

30 pkt

20 pkt

60 pkt

40 pkt

60 pkt

30 pkt

PUNKTY

11

7

13

13

2

2

8

7

9

3

6

2

5

6

5

13

7

3

8

8

5

6

5

7

11

9

12

10

3

2

2

4

6

3

7

5

5

6

6

6

6

7

4

1

1

2

2

1

1

3

2

3

0

4

2

3

1

0

0

0

3

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

1

0

0

117:25 = 4,68

118:23 = 5,13

124:23 = 5,39

115:22 = 5,22

88:22 = 4,0

71:17 = 4,17

104:21 = 4,95
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96:23 = 4,17

120:25 = 4,8

123: 26 = 4,73

ŚREDNIA
ZACHOWANIE
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AKCJA ZBIÓRKI OCENIANIE OCENIANIE WYSTRÓJ
SUMA
KLAS
KLAS
SŁODYCZY
ŚWIĄTECZNY PUNKTÓW
+ GÓRA GROSZA
XI
XII
B.N.

DRZWI OTWARTE W 17
6 marca 2014 to dzień, w którym w naszej szkole odbywają się „Drzwi
otwarte”. Rodzice dzieci 5 i 6-letnich wraz ze swoimi pociechami
mogą przyjść, zobaczyć szkolne sale i korytarze, porozmawiać z
nauczycielami i dowiedzieć się jak będzie wyglądała nauka ich
dzieci przez kilka najbliższych lat. Z tej okazji pragniemy
przedstawić historię naszej szkoły w telegraﬁcznym skrócie oraz
pochwalić się naszymi osiągnięciami z zeszłego roku.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
1. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Pitagorasek”
o I miejsce indywidualnie– Helena Czapczyk
o III miejsce indywidualnie – Marcin Adamczyk
o II miejsce – zespół w składzie: Helena Czapczyk, Marcin Adamczak,
Natasza Wiktor
2. Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Wiem, co czytam”
o II miejsce – Helena Czapczyk
o III miejsce – Michalina Kwiecińska i Wiktoria Kania
3. Wojewódzki Konkurs Recytatorski
o finalistka – Julia Brzęczek
4. XII Międzyszkolny Konkurs Orograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania
pod patronatem
Prezydenta Miasta Poznania
o laureatka – Katarzyna Kubiak
o laureat – Mikołaj Szubert
5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
o finalistka – Katarzyna Kubiak
6. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas VI
o finalistka – Katarzyna Kubiak
7. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV
o finalista – Mikołaj Lewandowski
8. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
o wyróżnienie – Wiktoria Bartkowiak
o wyróżnienie – Stanisław Napierała
o wyróżnienie – Katarzyna Siejakowska
o wyróżnienie – Maja Wojciechowska
o wyróżnienie – Samuel Kimel
o wyróżnienie – Helena Czapczyk
o wyróżnienie – Mateusz Ławniczak
o wyróżnienie – Mikołaj Lewandowski
o wyróżnienie – Hanna Bazyly
o wyróżnienie – Julia Brzęczek
o wyróżnienie – Maria Banaszkiewicz
o wyróżnienie – Katarzyna Kubiak
o wyróżnienie – Marta Gajewska
o wyróżnienie – Dagmara Pasiak
9. XIII Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żabka”
o wyróżnienie – Maria Banaszkiewicz
10. XIII Bieg Chrobrego
o II miejsce – Angelika Skrzypczak
o III miejsce - Hubert Włodarczak
11. Mistrzostwa Szkół Podstawowych w układach tanecznych
o III miejsce – Wiktoria Ciechanowska, Karolina Dyderska, Zuzanna
Konieczna,Dominika Wojtera
12. Zawody „Ergometr wioślarski dla wszystkich”
o I miejsce w kategorii dziewcząt – Lidia Jabłońska
o IV miejsce w kategorii dziewcząt – Sandra Mamet
13. Krajowy Konkurs Języka Angielskiego „Panda”
o wyróżnienie – Oliwia Knocińska
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Otwarcie placu zabaw Radosna Szkoła
Rozpoczęcie budowy placu zabaw Radosna Szkoła
Wizyta studentek - Erin ze Stanów Zjednoczonych i Kylee z Filipin w ramach warsztatów „Enjoy my origin” zorganizowanych przez
organizację AIESEC
Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Finał V Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
Wizyta studentek - Angie z Singapuru i Vitorii z Brazylii - w
ramach warsztatów „Enjoy my origin” zorganizowanych przez
organizację AIESEC
Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
Otwarcie nowej pracowni komputerowej dla klas I-III
Utworzenie klas o profilu koszykówki pod patronatem MUKS Poznń
Uroczyste otwarcie kompleksu boisk w ramach programu "Orlik 2012"
Rozpoczęcie budowy boisk w ramach programu "Orlik 2012"
Dyrektorem szkoły zostaje pan mgr Sławomir Stancelewski
Rozpoczęcie nauki przez uczniów sześcioletnich
Obowiązki dyrektora szkoły pełni pani mgr Halina Drozdowicz
Ostatnie pożegnanie pani mgr Domiceli Antoniewicz, która prawie 25
lat pełniła funkcję dyrektora szkoły
Uzyskanie "Certyfikatu Kreatywnej Szkoły"
Otwarcie w bibliotece szkolnej "Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej" współfinansowanego przez Unię Europejską
Utworzenie klasy I i IV o profilu piłki nożnej pod patronatem KKS
Lech Poznań
Współtworzenie Miasteczka Oświatowego
Uroczyste obchody XX-lecia Szkoły
Uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego
Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych
Uzyskanie certyfikatu "Szkoła z klasą"
Pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas VI
Rozpoczęcie komputeryzacji szkoły
Pożegnanie ostatnich klas ósmych
Udział pocztu sztandarowego w obchodach 60 Rocznicy Zbrodni
Katyńskiej
Wprowadzenie podstawy programowej dla sześcioletniej szkoły
podstawowej
Pożegnanie pierwszych absolwentów klas szóstych
Rozpoczęcie współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym
Otwarcie pracowni komputerowej
Szkoła miejscem seminarium "Edukacja elementarna - i co dalej ?"
organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM przy
współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
Wyróżnienie szkoły dyplomem Przyjaciela Dziecka
Wizyta uczniów w duńskiej szkole
Przyznanie szkole prawa posiadania sztandaru, jego uroczyste
wręczenie połączone z otwarciem Izby Patrona
Początek wymiany doświadczeń z nauczycielami z Holandii, Niemiec,
Danii
Wizyta dzieci japońskich
Dzień Patrona - Świętem Szkoły
Uroczyste nadanie imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Wizyta przedstawiciela ONZ pani prof. Betty Hejlley
Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci
Utworzenie klas usportowionych o profilu lekkiej atletyki
Pierwsze w historii szkoły pasowanie uczniów klas pierwszej
Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 17 na Osiedlu Bolesława
Chrobrego w Poznaniu

WASZA TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
Kochani! W tym miejscu chcemy pokazać Waszą twórczość. Napisaliście
wypracowanie, które powinni przeczytać inni? Opowiadanie, list, opis,
sprawozdanie…? Chcecie pochwalić się wynikami swojej pracy? Zapraszamy!
Śmiało - piszcie, ponieważ warto dzielić się swoimi sukcesami. Dziś swoją
twórczość literacką przedstawią: Julia z klasy 5 oraz Bartek z klasy 6.

Bartek S. kl. 6c
Dlaczego ludzie zmieniają swoje postanowienia i charakter ?
Charakter i postępowanie człowieka zmienia się pod wpływem rożnych
zdarzeń i ludzi obecnych w naszym życiu.
Literackim przykładem tej metamorfozy jest zbójca z ballady Adama
Mickiewicza pt. „Powrót taty”. Jego przemiana dokonała się pod wpływem
modlitwy dzieci, błagających Boga o szczęśliwy powrót ojca. Zrezygnował
z bogactw i darował kupcowi zdrowie i życie. Wzruszył się i przypomniał
sobie swoją żonę i kochanego synka. Miłość ojca do dziecka zmieniła jego
charakter.
Również codzienne życie dostarcza nam przykładów na zmianę ludzkiego
postępowania. Ciężka choroba, zagrożenie życia bliskiej osoby sprawiają,
że uświadamiamy sobie prawdziwe wartości życia. Nie są nimi dobra
materialne, lecz zdrowie. Człowiek dotknięty bólem i cierpieniem
pokornieje, przewartościowuje swój dotychczasowy świat i zwraca się
w stronę wartości duchowych. Charakter i postępowanie danej osoby zmienia
też miłość. Ten, kto ją znalazł w życiu, staje się bardziej ufny, przyjazny
i radosny.
Myślę, że podane przeze mnie przykłady dowodzą, że w swoim życiu
człowiek często zmienia postępowanie i charakter pod wpływem różnych
zdarzeń.

Julia B. kl. 5a
Ta przygoda Ani z Zielonego Wzgórza podobała mi się najbardziej!

„Fatalny podwieczorek”
Ciepły październik zawitał na Zielonym Wzgórzu. Liście w odcieniach
czerwieni, brązu i złota kołysały się delikatnie na wietrze, by po długim
mieszkaniu na dębowych gałęziach przeprowadzić się w końcu na ziemię.
Jednak, gdyby te ozdoby drzew potrafiły myśleć, to na pewno by się
nie spodziewały, że może je zebrać mała, rudowłosa dziewczynka.
Maryla siedziała przy oknie i spokojnie dziergała na drutach,
gdy do pokoju wpadła Ania z bukietem świeżych listków: „Och Marylo,
uwielbiam jesień! Wtedy wszystkie rośliny prezentują się tak bogato.
Wiosną dopiero przyszły na świat i są takie szmaragdowozielone,
a we wrześniu starzeją się, muszą być wytworne, by w listopadzie

przywdziać smutne, szare, jak większość twoich sukienek, szaty, a ty jak
uważasz?”. „Sądzę, że zaśmiecasz tym paskudztwem cały dom i że powinnaś
w tym czasie umyć naczynia” – Maryla krytycznym wzrokiem odprowadziła
fragment wiązanki wolno zmierzający ku podłodze. „A już miałam
poinformować cię o niespodziance, jednak widzę, że nic cię to nie
obchodzi” – dodała. „Co miałaś mi do powiedzenia?!” – Ania wydawała się
bardzo przejęta. „Otóż dziś mam zebranie Kółka Charytatywnego a Mateusz
do późna zostanie na polu, więc możesz zaprosić Dianę Barry
na podwieczorek”. Opiekunka Ani sięgnęła po kolejny kawałek materiału.
„A czy będę mogła ugościć ją w salonie przy serwisie w różyczki?” –
sierotka zacisnęła pięści tak mocno, że zrobiły się kredowobiałe.
„W żadnym wypadku” – zaprzeczyła panna Cuthbert. „W zupełności
wystarczy, jak posadzisz ją przy stole w kuchni nad kasztanową
porcelaną. Ale..”.- nie skończyła widząc zawiedzioną twarz. „Możesz
poczęstować ją herbatnikami, konfiturami i zdaje się syropem
malinowym”. „Żeby był już wieczór...” – westchnęła rozmarzona
dziewczynka. Zaraz potem poleciała do swej 'bratniej duszy',
nie musiała długo czekać, Diana przybiegła szybko, jeszcze zanim
siostra Mateusza zdążyła opuścić gospodarstwo. Ubrana była w prawie
najlepszą sukienkę, cała uśmiechnięta, przywitała się z Anią niezwykle
poważnie, podając dłoń, następnie udały się do kuchni. „Życzysz sobie
cukier?” – Anna udawała, że w ogóle nie wie, że Diana pije gorzki napój.
„Nie” – zaprzeczyła koleżanka. Wówczas cały nastrój spotkania dwóch
pań, które widziały siebie po raz pierwszy w życiu, prysł. „A może masz
ochotę na syrop malinowy?” – zaproponowała podopieczna. „Maryla
zostawiła go specjalnie dla nas” – otworzyła drzwi szafki. Po długich
poszukiwaniach wydobyła flaszkę i postawiła przed swoją przyjaciółką.
Córka pani Barry za namową gospodyni spożyła trzy szklanki. W tym samym
czasie panna Shirley zanudzała ją swoimi opowieściami, gdy nagle
zawołała: „Diano, źle się czujesz?!”
Dziewczynka kołysała głową na boki i do przodu. „Muszę do domu”
– wybełkotała. „Ależ Diano, jestem przekonana, że to tylko chwilowe
zasłabnięcie, zostań jeszcze chwilę.” – błagała Ania. „Muszę do domu”
– powtórzyła mechanicznie jej przyjaciółka. Chwilę potem podopieczna
Cuthbertów odprowadzała wzrokiem swą „bratnią duszę”, która zataczając
się i przewracając wracała do domu. Nie miała pojęcia, że ją upiła i ile
problemów spadnie na nią następnego dnia.

UWAGA KONKURS!!!
Międzyszkolny Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej:
„Jestem Polakiem – Europejczykiem.
Co mnie martwi, co mnie cieszy,
co mnie męczy, co mnie śmieszy?”
Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI do przelania na papier swoich reﬂeksji
w formie opowiadania. Liczy się przede wszystkim oryginalność pomysłu,
ciekawa fabuła i literackie walory języka. Objętość pracy może wynosić
od 1 do 3 stron formatu A4, czcionka rozm.12. Prace konkursowe należy
składać u nauczycieli języka polskiego do dnia 10.04.2014. Pięć
najlepszych prac z naszej szkoły zostanie przekazanych do kolejnego
etapu międzyszkolnego.

Krzyżówka
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1. Są tam wpisywane oceny.
2. Miejsce, w którym się uczymy.
3. Drugie imię naszego patrona.
4. Miesiąc, w którym zaczynamy naukę w szkole.
5. Uczy się w szkole.
6. Można zakupić tam obiady.
7. Nasze boisko.
8. Wypożyczasz tam książki.
9. Święto obchodzone 14 lutego.
10. Odpoczynek od lekcji.
11. Znajduje się w każdej sali.

