


Witaj cie Drodzy Uczniowie !

Tak, tak... już za chwilę wakacje! To jest ten moment,

na który czekamy cały rok. Koniec z siedzeniem
w ławkach, koniec sprawdzianów, kartkówek, testów,

porannego wstawania bladym świtem! Ach, wolność,

wolność i beztroska. Czas na długie wycieczki
rowerowe, kąpiel w morzu, wyprawf/ górskie i mnóstrvo

innych cudownychprzygod,Czyjest coś, na co będziem1,

narzekać? Chyba nie, ale zaraz, zaraz jest cos czego

moze Wam brakować podczas lvakacji, to ocz,,l,r,iście

nasze pisemko. Ale nie martrvcie się Drodz,,,Cz,,telnicy,

przygotowaliśmy dla Was numer Szkolnegc \lagla
specjalnie na wakacje, Wierzymy, że dla gazetk] za\\,sze

znajdzie się miejsce w wakacyjnej torb;e tak tak
konieczniezabterzcie nas ze sobą,
Pytacie, co u nas? Oczywiście same atrakcje, Specjalnie

na wakacje przygotowa]iśmy aż dlvie krzrzolr-ki a dla

najmłodszych czytelnikór,v mamy fantast},czne
kolorowanki. Dla wrażliwych mamy poezje a dla fanorv

aktywnego wypoczynku kącik sportowy. Polecamy
niesamowitą relację naszego kolegi z wyprawy
do Tajlandii, a także tekst - Co potrafi blog?
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Wakacje wszystkim kojarzą się z beztroską i zabawą.
Pamiętajcie jednak o zasadach bezpieczeństwa.
Uważajcie na siebie,zarówno podczas Wpoczynku nad
wodą jak i w górach. O bezpieczeństwie myślcie nawet
w domu. Chcemy Was widzieć po letnim wypoczynku
całych i zdrowych. O tym jak bezpiecznie spędzić
wakacj e, p rzyp omni Wam j e den z naszy ch re dakcyj nych

kol e gów w swo im artykul e, któ ry szcze gó|ni e p ol e camy.
No, dość tego gadania. Zabierajcie się za lekturę
Szkolnego Magla.
Wszystkim Czytelnikom naszego pisemka życzymy
udanych i niezap omnianych wakacj i,

Koło Redakcyine

Numer przygotowali:
FranciszeĘ N awro cki, Emili a Czech, Magdalena

KucharczyĘ B artek Sawicki, Wilitoria Kalewska,

Daria Modliszewska
pod opieką pani Izabelli Sporakowskiej-Mazur

i pani Małgorzaty Wolskiej
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Bezpieczeństwo w podróży:

l w każdej podróży przyda się telefon komórkor,,"ry z zapisanynri numerami alarrnowymi

l podróżując środkami komunikacji publicznej bądź czujny -łatw,: paść ofiarą złodzieja

kieszorłkowego

{ *ądź ostrożny zćwjerając nowe znajcmłści

l 3a8aż pozostarrriony bez opieki to okazja dla złodzieja

Wakacje nad wodą:

"/ kąp sję tylko w miejscach dozlvolonych - pod czujnyrn okiem ratolvnika

r' Nie skacz do r,vody łv mie.jscach do tego nieprzystosotłanych

/ Nakrycie głor,lry ołaz krem z odpo,"viednim filtrem uchronią cię przed udarern słonecznym i
poparzeniem

r' Pał.liĘtaj| l(apok nó łodz1 c.zy roł"i;erze wodnym ratuje źycie r,v razie nieprzev",idzianej wlłntrotki

Wakacje w górach:

r' wyłhodząc lv góry zostalv r.viadonrość o trasie l,rycieczki i plano,.vanej goclzinie powrotu

/ zaptanlj dokładnie trasę , zabierz naladctvany telefon komórkor,.n/

r' podstawą ektvipunku zdobyrvcy5órjest wygodne oburvie, przyciadzą się: czapka, rękal,,liczki,

szaIiĘ okrycie przeciwdeszczov,,e

"/ wlóź do plecaka podręczną apteczkę. latarkę i zapałki, prowiant oraz napoje|
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Niezwykłe podróże naszych uczniów

CześĘ jestem Bartek Sawicki z klasy 4c.Bardzo lubię podróżować, aw szczególności
do Azji, w której spędziłem 7 tygodni, W tym czasie odwiedziłem Tajlandią Laos,
Malezję i Singapur. Azjato wspaniałaprzyroda,zwierzętą zabytki, ludzie,jedzenieoraz
rajskie plaże.
P odróżujęz rodzicami i siostrą.

Tailandia - plemię Karen

W górach północnej Tajlandii odwiedziłem
plemię "długich szyj" Karen, gdzie poznałem
icl:t historię, Nawet dziewczyny w moim wieku
noszą charakterystyczne obręcze na szyi.

Tailandia - tygrysy

W Tajlandii, na północ od Bangkoku miałem
okazję przytulić się do tygrysa. Muszę
przyznać, że było to niesamowite uczucie,
Trzeba jednak pamiętać, że nie są to domowe
koty, ale jedne z najpotężniejszych na świecie
drapieżników

Tajlandia - słonie

Tajlandia jest krajem, w którym mieszka
bardza dużo słoni. Będąc tam, miałem szansę
jechać na grzebiecie j ednego z nich, kąp ać sięz
nim i karmić je. Mimo, że są to duże
i ciężkie zwierzęta, nie wydają się być groźne,
tylko sympatyczne.
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Malezia * wzgórza herbaciane

W górach Malezji, w Cameron Highlands
mogłem zobaczyć jak rośnie herbata i jak
wygląda proces produkcji herbaty, którą
potem pijemy w domach. Ciekawostką jest
żeśvńeżyliśćz krzewu nie smakujewogóle jak
herbata.

Laos

W Luang Prabang w Laosie, jak i w całej Azji
można zwiedzić wiele interesujących
buddyjskich świątyń. W świąĘniach nie ma
księży, tylko mnisi, a ludzie modlą się zupełnie
inaczej niż w Polsce, Do świątyń nie można
wchodzić w butach tylko na bosaka.

Laos - Mekong

Podczas dwudniowego rejsu po Mekongu
obserwowałem jakwygląda życie wokół rzeki,
w górach i w dżungli. Życie jest tam
zdecydowanie trudniejsze niż w Poznaniu, ale
każdy spotkany Laotańczyk był uśmiechnięty
i wydawał się szczęśliwy.

Singapur

Singapur to nowoczesne miasto z dużąilością
drapaczy chmur, Mimo to najlepiej bawiłem
się w ogromnym oceanarium oraz
we wspaniaĘm zoo i podczas nocnego safari,

Bartek Sawicki klasa 4c



M,{IEMATYCZNE ZMAGAN] A

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wyniki
międzynarodowego konkursu matematy cznego KAN GUR

W kategoriiŻAczEK- klasa 2

wyróżnienie otrzymali:
Wojciech Meller

Martyna Żurowska
Ryszard Zabłocki
Gabriel lurewicz
Maia |uraszyk

W kategorii MALUCH - klasa 3,

wynik bardzo dobry uzyskał Zbigniew Pezda
wyróżnienia otrzymali :

sara Rachmańczuk
Jakub Polewski
Łukasz Adamski

|agna Bazyly

W kategorii MALUCH - klasa 4
wynik bardzo dobry uzyskał Aleksander Widmal

wyróżnienia otrzymali :

Damian Szyszka
|kzysztof Sobkowiak

W kategorii BENIAMIN - klasa 5
wynikbardzo dobry uzyskał Marcin Lewandowski



M,{|EMArYCZNE ZMAGAN] A

wyróżnienia otrzymali :

Emilia Bonk
Emilia czech

wiktoria kania
Maurycy Pochylski

W kategorii BENIAMIN - klasa 6
wynik bardzo dobry uzyskała Helena Czapczyk

wyróżnienie otrzym ał: Krzysztof Gawron

Wszystkim serdecznie gratuluj emy i
ży czymy dalszych sukcesów! ! !

Paulina Mikołajczak i Agnieszka Serwańska

suDoKu

Dla naszych stałych
czytelników kolejna
dawka matematycznych
zmagań,

Powodzenia!!! O



M,Ąf E]VAIYCZNE ZI\4AGAN] A

KĄT WIDZENIA.
Zosia wracała do domu bardzo zadowolona. Dostała piqtkę z matematyki!

Spra,wdzian z pola figur był naprawdę bardzo trudny (przyznała to nawet

Pani), a ostatnie zadanie z pola rombu, to była prawdziwa masakra! A tutai

proszę - ocena bardzo dobra. O szóstce Zosia nawet nie marzyła.

(Jszczęśliwiona dziewczynka zaraz po wejściu do mieszkanią głośno

obw ieś cił a r ado snq now inę :

- Mamo! Dostałam piqtkę ze sprawdzianu z matmy! Z polafigur!

- Gratuluję córeczko ! - oĘarła niemniej uradowana mama, zajęta

r ozp akowyw ani em z akup ów.

- Mamusiu - szczebiotała dalej Zosia, wesolutka jak szczygiełek - ta ocena

wszystko zmienia o 360 stopni. Teraz Pani będzie musiała mi postawić

piqtkę na koniec semestru!

- No, nie sqdzę - odpowiedziała mama nie przerlłvajqc czynności

polegajqcej na chowaniu jogurtów, warzyw iwędlin do lodówki.

- Jak to? - zaniepokoiła się Zosia.

- Przecież sama przed chwilq powiedziałaś, że sprawdzian ,,wszystko

zmienia o j60 stopni".

-No, tak.

- Ale córuniu - tłumaczyła dalej mama. Przecież 360 stopni oznacza, że nic

się nie zmienia.

-Jak to?

- Całkiem po prostu. Co prawda dałrlo już nie uczyłam się matematyki, ale z

moich lat szkolnych pamiętam, że 360 stopni to inaczej kąt pełny. Oznacza

to, że dany purukt jest ciqgle w Ęm samym miejscu.



]VAIEMArYCZNE ZIV|AGAN] A

- Nierozumiem.

- §uchaj, kqt pełny to jakby dwa kąty póĘełne, z których każdy ma sto

osiemdziesiqt stopni. Masz kqt omierz?

- Proszę,

- Dobrze. Narysujmy tutaj punkt A - powiedziała mama wyrywajqc kmłałek

papieru śniadaniowego. Przystawmy do niego poczqtek kqtomierza, gdzie

jest wartość zero stopni" O tak. Widzisz?

- Yhm.

- Po fuugiej stronie kqtomierza jest 180 stopni czyli kqt półpełny. Zgadza

się?

- Jasne.

- A więc jeśli chciałaś powiedzieć, że coś się bardzo zmieniło, powinnaś

powiedzieć, że ,,sprawdzian zmieniawszystko o 180 stopni". Bo jeśli byśmy

przystawili od dołu do naszego kqtomierza drugi kqtomierz byśmy mieli ń,va

razy po l80 stopni czyli 360 stopni czyli kqt pełny, a to oznacza,.,

- Takwiem. To oznacza, że wracamy do poczqtkowego położenia punktu A.

Wiesz Mamusiu, podziwiarn Cię, że chociaż skończyłaś polonisĘkę, to ciqgle

potr afi sz wytłumaczyć mi matemaĘkę.

- Też się sobie dziwię. Ale wierz mi, po takim tłumączeniu czuję się zmęczona

do minimum.

-Mamo! Nienabieraj mnie. Mówimy ,,do maksimum".

- Brawo ty!

- Brawo my!

Magdalena Kucharczyk klasa 6B



Poznańska gwara

Słownik

tytka-torba
pyra-ziemniaki
papeć-but
gira-stopa
bimba-tramwaj
wiara-lu dzie
brumble-usta
brachol-brat
cyckać-ssać
nupel-smoczek
siora-siostra

dyrdun-spódnica
kiejdy-kieszenie
korbol-dynia
lub duży brzuch
kuzaje-kuzyni
sznupy-buzie
wuj-wujek
baki-policzki
ślipie-oczy
bryle-okulary
kluku-nos
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Wakacie to czas relaksu dlatego
przygotowaliśmy dla Was aż dwie krzyżówki.

1, Np, Botnicka lub Biskajska,
2. Do pływania lub przeciwsłoneczne.
3. Stolica Melkiej Brytanii,
ł, Świętule 1 czerwca,
5, Nasza najbliższa gwiazda.
6.23 czerwca jest Dzień ..,

7,Ten szczytma2499 m n.p,m,

8, Turystyczny lub górski.
9. Czas wolny od szkoły,
10. |emy je dla ochłody.
11, Najmniej zasolone morze.
12. Dobre miejsce na wyprawę,

Emilia &echklasa 5c

Rozwiąż Krzyżówkę
z użyciem poznańskiej gwary:

7.|naczej stopa,
2,Llldzie,
3. Policzki
4, Brat
5. Siostra

wiktoria kalewska klasa 5c

2
3
4

A

b
7
8
9

10
11

1
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3
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NASZ ZWYCIĘZCAI Tym razem
najszybszy w r ozwiązywaniu krzyżówki

z poprzedniego wydania okazał się
Bartek Kałek z klasy 5d,
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Wakacje

Wakacje, zabawa tlJz, tuż

Deskę, rolki, rower

Wyj ąć czas najwyższy już.

Autem, pociągiem, samolotem

Amoże zabawa za płotem?

Muzea, parki i skwery

Lody, gofry i pyszne eklery

Słońce i piekielne upały

To dla niektórych problem niem aĘ.

Obozy, kolonie i wyj azdy

To czas twój własny

Więc wykorzystaj go jak najlepiej!

Daria Modliszewska klasa 5c
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Łucja Krasińska klasa 2b
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CO POTRAFI BLOG?

Zosia bardzo chciała pisać książki. Powieściopisarka - trudny,
s z e ś ci o syl ab owy wyraz, al e właś ni e kimś takim ch ciała z o sta ć, Dzi ew czynka
chodziła do szóstej klasy szkoły podstawowej na jednym z poznańskich
osiedli. Uwielbiała czytać i przesiadywać w szkolnej bibliotece. Między
regałami czuła się, jak u siebie w domu. Tam przynajmniej nikt na nią nie
krzyczał,nie zwracał ciągle uwagi, nie gderał, nie narzekał. Słowem, nikttam
nie robił niepotrzebnego hałasu o nic,

A w rodzinnym domu Zosi było zĘmróżnie, Nie dość, żerodzicezawsze
wtrącali swoje trzy grosze, to jeszcze młodszy brat Krzysiu potrafił być
całkiem nieznośny, Zwłaszcza wtedy, gdy przeżywał cykliczne napady
histerii związane z trudem poszukiwania zagubionych rzeczy w
przepastnym bałaganie panującym w jego pokoju. Zazv,lyczaj na początku
tych poszukiwań słychać było w całym mieszkaniu i całej k]atce schodowej,
jegowrzaskitypu: ,,Zośka,ukradłaśmójportfelzdziesięciozłotówką!!l"albo
,,Mamo, atazłodziejka ukradła mójklej!|!", Cóżztego, że po paru minutach
,,ukradziona" rzecz odnajdowała się w zakamarkach szuflad lub półek z
ubraniami Jego Książęcej Mości Krzysztofa Gniewliwego [jak nazywaław
myślach swojego brata Zosia], gdy nastrój ciepła domowego izwyczajnego
spokoju znikał na długie godziny.

Zosia nie była typowym molem książkowym, Lubiła słuchać muzyki na
swojej,,empetrójce". Nie przepuszczała również swoich ulubionych seriali w
telewizji. Jednak książki to był jej świaĘ jej schronienie, które było tylko dla
niej. Książek miała całe mnóstwo i co rusz dokupowała nowe, Bardzo lubiła
zapach świeżo drukowanych karteĘ ale również nie miała nic przeciwko
dobrze już sfatygowanym (zaczytanym - jak mawiałal książkom, które
wypożyczała w szkolnej lub osiedlowej bibliotece. Przewracając pożółkłe,
pozaginane kartki takich książeĘ myślała jak wielu czytelników przed nią
dotykało ich i jakie byłyichpóźniejszelosy.

Gdy pewne9o razuzwierzyła się swojemu tacie z takich myśIi, on
powiedział: ,,Opisz to". Według niego Zosia powinna przelewać na papier
swoje myśIi, odczucia lub komentarze - najlepiej w formie pamiętnika.
Początkowo dziewczynka pomyśIała, że jest to dla niej zbyt ambitne zadanie,
lednak po pewnym namyśle - trwającym około dwóch tygodni - posłuchała
rady swojeg otaty izaczęła regularnie prowadzić swój sekretny dziennik.



Na początku wpisy Zosi były bardzo krótkie, najczęściej jedno- lub
dwuzdaniowe. Z czasem przerodziĘ się w miniopowiadania (nawet na pół
stronyJ. Po pół roku dziewczynka pomyślała, że skoro tak dobrze idzie jej
prowadzenie dziennika, może przyszedł czas, aby spróbowała czegoś
lr.iększego. Tak narodził się pomysł pisania powieści. Gdy zaś nazalęciach z
informatyki pan Matuszewski uczyŁ o tym, czymjest bIog internetowy, Zosia
uż wiedziała, co ma robić, Plan był jasny: zanim zostanie znaną
pol,vieściopisarką godną literackiej Nagrody Nobla, spróbuje swoich sił jako
,iteracka blogerka.

Rodzice Zosi bardzo pochwalili pomysł swojej córki, a cennych rad
Costarczyła również szkolna bibliotekarka. Blog nosił tytuł: ,,Skarbiec
.i:eratury" i był przewodnikiem po tajemnym świecie Zosi czy|i po jej
;lubionych książkach.

Przezpierwsze dwa miesiące bIog Zosi cieszył się dość umiarkowanym
zainteresowaniem internautów. Pojawiły się w tym czasie tylko trzy
.<rmentarze, z czego dwa były autorstwa rodziców dziewczynki, Trzeci
.tomentarz, o wyjątkowo zgryźliwej treści, podpisał ktoś posługujący się
:ilckiem ,,frodo", Zosia podejrzewała, że jego autorem jest jej brat Krzysiu
. Krzysztof Gniewliwy"], Wnioskowała tak po stopniu złośliwości
]:3mentarza i po podpisie. Krzysiu uwieibiał przecież postać Froda Bagginsa,
: :hatera trylogii,,Władca pierścieni".

Wszystko zaczęło zmieniać się po dwóch miesiącach, gdy Zosia na
s,,,,,oitn blogu zaproponowała, by, na podobieństwo bohaterów książki
3iblioteka pana Lemoncella", urządzić w szkolnej bibliotece konkurs pod

:itułem,,Noc książkowych moli". Tylko jednego dnia pod tym wpisem Zosi
:ojawiło się trzydzieści jeden komentarzy, z których wszystkie były bardzo
:ozltywne!

A najlepsze w tym wszystkim było to, że pomysł Zosizaakceptowała
:órvnież Pani AIeksandra - szkolna bibliotekarka. ,,Jak tu nie wierzyć
lv potęgę słowa pisan ego?" - pomyśIała sobie przeszczęśIiwa Zosia.

M ag d alena Ku ch arczyk klas a 6b



,,SIEDEMNASTKA" NA sPo RToWo

POZNAŃSKA AKADEMIA TRIATHLONU

Po specjalnie zorganizowanej lekcji triathlonu w naszej placówce,
podczas której promowano zdrow styl życia oraz triath]on jako

ciekawą dyscyplinę sportową Weronika Porwisz oraz Maksym Zaremba
wzięli udział w konkursie plastycznym. Tematem projektu było
podtrzymywanie zainteresowania triathlonem wśród młodych
poznaniaków. Prace naszych podopiecznych zostały docenione i

nagrodzone, Weronika zajęła l miejsce, Maksym natomiast Ii 1okatę.
Gratulujemy!!!

Weronika Porwisz I miejsce

Maksym Zaremba II miejsce



Ogólnopolski Bieg Winogradzki

Wielkop ol ski e Towarzystwo Krzewi enia Kultury F izy cznej w
Poznaniu zorganizowało 15.04.2016 r. imprezę sportową, której celem
była popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. W zawodach
wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolaki.
Ryłvalizacja toczyła się w dziewięciu kategoriachz podziałem na płeć,
rviek startujących i dystans do pokonania.

W kategorii chłopców, rocznik 2005 i 2006 nasz reprezentant
Piotr Podobiński zajął IV miejsce na dystansie 400 m. W kategorii
dziewcząt, rocznik 2003 i 2004 |I miejsce zajęła Emilia Janowska na
dl,stansie 750 m, Najlepszy rezultat osiągnął Adrian Pałuka, który w
.:ategorii chłopców, rocznik 2003 i 2004 na dystansie 750 m odniósł
z,,,,1,cięstwo,

DRUŹYNOWE ZAWODY LEKKOATIETYCZNE

\\'poniedziałek 23.05.2016 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła
* l zi ał rv druzr.n orlych zawodach ] ekkoatletycznych szkół
; : ds:a,..,,3,,,.r,ch miasta Poznania, Impreza odbyła się w Winogradzki
?:rl<l.i Sporcu i Rekreacji na terenie Zespołu Szkół nr 7, Do rywalizacji
::zvsląpiły następujące szkoĘ: SP 12 - gospodarz, SP 65, SP 15, SP 66,
S? 34 iSP 17, Współzawodnictwo toczyło się wkonkurencjach: skokw

_,-l 0 0 m, szlafeĘ 4 x 2 50m. Były to pierwsze zawody tego typu, w
.1--lrych wzięIiśmy udział, zebraliśmy doświadczenie i głodni sukcesu
::zl,stąpimy do imprezy w przyszłym roku szkolnym. Podsumowując

",-,rval 
czyliśmy 5 miej sce.

Reprezentacia szkoły:
\\'iktoria Brzeska 5e
.łeksandra Burzyńska 5e
}1arta Głowacka 5e
Emijia Janowska 5e
Natalia Juskowiak 5e
Katarzyna Sie j akowska 5 e

Aleksandra Tomala 5e
Lena Walczuk 5e
Maja Wojciechowska 5e

Julia Mielcarek 4b

piotr sikora 6e
Kacper Michalczak 6e
Dawid Burek 5e
Tytus Groński 5e
Szymon Lipiec 5e
Damian Pałuka 5e

|akub Rejniak 5e
Bartosz Scheffs 5e
Kacper Szymański 5e
MaciejWolicki 5e
Maksym Zaremba 5e

Natalia Piskorska nauczyciel wychowania fizycnlego



Pokoloruj najpiękniei jak potrafisz
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p |asiu ma problem z odnalezieniem drogi
do swoich przyiaciół. P omóż mu odnaleźć
prawidłową ścieżkę w labiryncie.

W nagrodę,możesz ich pokolorować.
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Połącz kropki zgodnie z kolejnością
alfabetu, d w nagrodę pokolorui cały obrazek,

*-
ł

(l

a
h j':

ag

łf

6,
ka

a

a

|a '' a'

\)
m

l)

"|'-da cb ax
y

t L,**


