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Witai cie Drodzy Uczniowie

!

Mił o nam Was powitać po wakacjach. Mamy nadzieję,

ż e letni wyp oczynek był czasem beztroski

i

niezapomnianych wraż eń. Na pewno przeż yliś cie

ca przygo dę. Cóż , ni estety wszystko
co dobre kiedyś się kończy. Nadsze dł czas powrotu
do szkolnych ł awek. Znów będzie trzeba uczyć się

niej edną fascynuj

ą

do sprawdzianów, odrabiać zadania domowe, Ale
co tam, szkoł ą też ma swoje plusy, Moż na spotkać
kolegów z klasy i ulubionych nauczycieli ;J Apozatym...
znów będzie moż na poczytać najlepsze pisemko w tej
częś cigalakĘ ki czy|i SZKOLNY MAGIEL!!! Pytacie co
u nas nowego? Oj!!! Dzieje się, Praca w naszej redakcji
ruszył a peł ną parą, Mamy mnóstwo pomysł ów na nowe
arĘ kuł y. W tym roku na pewno nie zabraknie w naszym
pisemku atrakcji, na które czekacie. Będzie na poważ nie,
będzie na wesoł o. A co w naszym pierwszym numerze?

Szczego|nie polecamy cykl artykuł ów dotyczących
wolontariatu. Nie wiecie co to? Czytajcie Magiel, Mamy

dla Was historię wolontariatu, wywiady
z wolontariuszami, quiz czy nadajecie się na
wolontariusza a takż e krzyż ówkę (oczywiś cie
z nagrodamiJ o wolontariacie. To jednak nie wszystko,
Polecamy nowoś ć ,kącik historyczny oraz coś dla
mił oś nikównatury kącik przyro dni czy.

Nie, nie zapomnieliś myo wiadomoś ciachsportowych.

A dla kinomanów mamy nowoś cifilmowe. Na koniec
moż ecie poś miaćsię czytając nasz kącik humoru.
Jak zwykle już na samym wstępie za duż o Wam
zdradzamy.

Co tu duż o mówić ! Siadajcie wygodnie na kanapie,
na ł awce, pod drzewem, gdzie tylko Wam wygodnie
i

zabierajcie się do czytania Szkolnego Magla.

Koł oRedakcyine
Numerprzygotowalil
Emilia Czech, Aleksandra Klich, Maurycy Pochylski, Aleksandra Cwalina,
Gabriela Przymuszał a, Franciszek Nawrocki, Konrad Dębski, |ulia Kuź niewska,
Agata Sekuł a, Oliwia Sekuł a

pod opiekąl Izabeli Sporakowskiej - Mazur, Mał gorzaty Wolskiej
i

Moniki Krzyczyńskiej
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Dzień Baniek Mydlanych
Na próż no szukać tego dnia

w kalendarzu, ale... dla
chcącego nic trudnego.
Skoro takiego dnia nie ma,
totrzebago wymyś lić ,
Dzień Baniek Mydlanych,
bo o nim mowa, już nastał e

wszedł do szkolnego
kalendarza imprez.

W tym roku odbył się w sobotę, tj, 77 wrześ nia2016 roku.
Już po raz kolejny w ten sposób dzieci klas I - III Szkoł y
Podstawowej nr 17 oficjalnie zakończył y lato i przywitaĘ

jesień. W sobotni e przedpoł udnie park rowerowy

na osiedlu B. Chrobrego oblegany był przez ucznióW którym
puszczanie baniek wychodził o doskonale i sprawiał o wiele
radoś ci.

HannaWel<wert
nauczyciel edukacj i
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Uczymy się zasad demokracji
- wybory do Samorzqdu Uczniowskiego
Jak co roku w naszej szkole odbyĘ się
wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Pierwszym etapem był a, oczywiś cie, kampania

wyborcza. Kandydaci wykonali plakaty, na
których zaprezentowali się, wskazali na swoje
mocne strony, a takż e przedstawili przyszĘ m
,,wyborcom'] co będą mogli zrobić dla uczniów
tej szkoł y, j eś lizostaną wybrani.
27 wrześ nia każ dy lczeń z klas IV - VI

otrzymał kartę do gł osowania, na której
i nazwisko

krzyż ykiem zakreś liłimię

wybranego przez siebie kandydata.
W skł ad Samorządu wchodzą następujące
osoby (nazwiska są podane w kolejnoś ci, tzn.

od osób, które uzyskał y największą liczbę
gł osów]: Weronika Dukarska (kl. IV a), Maciej

Świętoniowski (kl, VI bJ, Samuel Kimmel
(kl. VI a), Dominik Zochowski (kl. V cJ, Laura
Rok (kl. VI b), |aś minaSkrobańska (kl. V e),
Julia Cieś lak[kl. VI b), Emilia Czech [kl. VI c),
Zofia Gdaniec [kl,Ve],Wiktoria Kania (kl.VI b),

Zwycięzcom gratulujemy

i

ż yczy owocnej pracy zakończonej wieloma

sukcesami, przede wszystkim zaś ,speł nienia obietnic przedwyborczych.

Monika Krzyczyńska
nau czyciel j ęzyka
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Dzieci chcq myć zęby,
Potrzebne sq szczoteczki i pasty!

Fundacja Pomocy Humanitarnej,,Redemptoris
drugi raz organizuje akclę:

Missio"

,KUP Pan SZCZOIkę!"

GDZIE?
Szkoł a Podstawowa nr 77 w Poznaniu.

Co?
Zbieramy szczotki i pasĘ do zębów.

JAK?

W akcji udział moż ewziąć każ dy!ll Kup szczoteczkę i pastę do zębów i przynieś
do wychowawcy lub katechety albo zanieś do pokoju nauczycielskiego, albo
wrzuć do kartonu przy dyż urce.

Do KIEDY?
Do 28 paź dziernika 20 16

r,

KTo?
Osoby odpowiedzialne: Samorząd Szkolny z opiekunkami i Panie Katechetki.

HannaWel<wert
nauczyciel edukacj i wcz e snoszkolnej

!

Wolontariat od "a" do "z",
czyli najważ niejsze pytania i odpowiedzi,,,
1. Czy mogę zostać

wolontariuszem?

Wolontariuszem moż ebyć każ dy,alenie w każ dym miejscu,

Są placówki, w

których

praca wymaga speł nienia okreś lonychwarunków przez kandydata
nawolontariusza, chodzić tu moż e o wykształ cenie, predysp ozycje,stan zdrowia.

wiek m oż ebyć ograniczeniem w podejmowaniu tego typu pracy?
Zasadniczo nie ma takich ograniczeń: osoba w każ dym wieku moż e zostać
wolontariuszem. Są jednak dwa zastrzeż enia: po pierwsze, niepeł noletni musi
uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na podjęcie
dział alnoś cina rzecz wolontariatu,
2, Czy

3.0d,czegozacząć ?
Zanimzostanie się wolontariuszem, należ y okreś lićswoje zainteresowania. Trzeba

zastanowić się, jaki rodzaj pracy był by najbardziej interesujący. Dobrze
jest odpowiedzieć sobie na pytaniatypu:
- czy wolę pracować z dzieć mi, czy zosobami starszymi,
- czywolę wykonywać prace biurowe,
- z kim ł atwiej nawiązuję kontakt,
-

czy lubię dział ać zespoł owo, czy indywidua]nie?

dąĘ
komunikatylvny

d* tkreś lnnego c*lu

a§eftyilfny
ndpowiedzialny
zmoĘ .lrrowa:ry
z*arrgaż olt*rry
dnbrze eorgenizowany
i ohowiąrki

aktyrvny spctecznie

Daria Modliszewska
klasa 6c

wolontariat i wola wolontariusza
Sł owo wolontariat pochodzi z języka ł acińskiego i oznacza: dobrowolny, chętny.
Z pochodzenia tego wyrazu moż na wywnioskować , ż e ta dobrowolna, bezpł atna
praca społ eczna nie j est niczym nowym.

Na początku wolontariat nie miał ram insĘ rtucjonalnych, póź niej zaistniał

w koś cioł ach- w postaci organizacji: współ pracujących z duchownymi,
samop omocowych i pozarządowych.

Pierwsza polska insĘ rtucja charytatywna powstał a we Wrocł awiu w XII wieku
jako fundacja biskupia.

Obecnie wolontariat stał się swoistym trendem czy modą. Opracowano takż e
przepisy, lrtóre regulują ten rodzaj dział alnoś ci,Zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dział alnoś cipoż ytku publicznego i o wolontariacie przez

wolontariusza rozumie się osobę fizyczną, która ochotniczo

i

bez

wynagrodzenia wykonuie ś wiadczeniana zasadach okreś lonych w ustawie.

wolontariatto

i dobrowolna
innych osób.
poza koleż eńskie
to być cięż ka praca

umysł owe.

wolontariusze

pieni ędzy, ale

praca

nieodpł atna

Wykonuje się ją na rzecz
Wykracza onaznacznie

przysł ugi. Moż e
fizyczna jak i zajęcie

nie otrzymują

wynoszą ze swojej

dział alnoś cirównie
cenne korzyś ci.
Gdy pomagają, mają
poczucie satysfakcji
Cieszy ich fakt, ż e mogą
zrobić coś dobrego. Osoby
chcące pomagać innym w ramach wolontariatu, mają ku temu waż ne
powody. Moż e to być , na przykł ad: potrzeba serca, chęć niesienia pomocy lub
zdobycia nowych umiejętnoś ci oraz doś wiadczeń zawodowych i ż yciowych. Tacy
dział acze dzięki swojej pracy czują się potrzebni, doceniani, mają saĘ sfakcję,
ż eprzyczynili się do czegoś dobrego.
Wolontariuszemmoż e zostać niemal każ dy, nie musi mieć jakichś szczególnych
zdolnoś ci i umiejętnoś ci.Najważ niejsze sąchęci i zaangaż owanie.
Moim zdaniem wolontariusz moż e wykonywać pracę nie tylko na rzecz jakichś
organizacji, ale moż e pomagać w codziennych obowiązkach innym osobom

(prócz rodziny

i

kolegówJ, np. przeprowadzenie przez jezdnię niewidomego

na pasach lub pomaganie komuś w poszukiwaniu zaginionej rzeczy (np.portfela).

Ronrad Dębski
klasa 6c

Wywiad z Paniq Monikq Sekuł q
-

opiekunem Wolontariatu Szkolnego

w

jednym z poznańskich gimnazjów

Kiedy zaczęł a się Pani p rzygoda zwolontariatem?
wolontariatemzaczęł a się bardzo dawno temu, w czasach, gdy
był am harcerką, WspQ|lie..z m_oipi kolegąmi i. koleż a.nkami postanowiliś my
-

- Moja przygoda z

wesprzeć pierwszą Wielką Orkiestrę Swiątecznej Pomocy. Wtedy nie

spodziewaliś my się, jak ogromnym sukcesem okaż e się ta akcja.
- Dlaczego postan owił a Pani zostać wolontariuszką?
- Pomaganie innym sprawia duż ąprzyjemnoś ć powodlje,ż
e poprawia się nasze
,
samopoczucie. Kiedypomagamy, czujemysięlepsi, potrzebni, pomocni i speł nieni,
-

Czy warto być wolontariuszem?

wiele osób, którym moż emy pomóc.
Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie.
- Co cechuje dobrego wolontariusza?
- Każ dy,kto jestotwartynainnych,będzie dobrymwolontariuszem, jednakdobrze,
by był a to osoba : empaĘ czna, troskliwa, tolerancyj na, odważ na i asertywna.
- Na czym polega Pani dział alnoś ćw wolontariacie?
- ]estem opiekunem Wolontariatu Szkolnego w jednym z poznańskich gimnazjów.
- Oczywiś cie, ż e tak! Dookoł a nas znajduje się

Razem

z uczniami naszej szkoĘ prowadzimy wiele akcji, w czasie których

pomagamy innym. Zbieramy nakrętki, puszki, książ ki, karmę do schroniska, ale
również gromadzimy i suszymy szyszki, pomarańcze, cytryny, z których w grudniu

na warsztatach florystycznych wykonujemy stroiki ś wiąteczne. Sprzedajemy
je póź niej na Kiermaszu Swiątecznym, a zebrane pieniądze przeznaczamy

na wykonanie drobnych upominków do Domu Pomocy Społ ecznej. W ciągu roku

pomagamy również sobie wzajemnie poprzez organizowanie samopomocy
koIeż eńskiej.
-

|akduż owolontariuszywspóĘ racuje

z

Panią?

- Jest to grupa okoł o dwudziestu osób, ale nie zawsze pracujemy razem. Czasem
dzielimy się na mniejsze zespoĘ .
}akczęsto się spotykacie?
- Spotykamy się raz w tygodniu. Zawsze na początku roku szkolnego planujemy
naszą pracę. Często jednak robimy jeszcze coś nowego, staramy się być kreatywni
i otwarci na nowe pomysł y.
- Na czym polega praca wolontariusza?
- Każ dy z nas kiedyś pomógł drugiemu czł owiekowi, bezinteresownie sprzątnął
papiereĘ zał atwił za kogoś jaĘ ś sprawę. Jest to dzielenie się swoim czasem
z innymi, swoją wiedzą i podaniem pomocnej dł oni.

-

Czego uczy

wolontariat?

-Wolontariatuwraż Iiwianakrzywdę innych,buduje fantastyczne relacje pomiędzy

ludź mi, uczypostaw altruistycznych, czyli bezinteresownego pomagania innym.
- |ak moż na zostać wolontariuszem?
- ]eś lipomagamy sąsiadce lyyprowadzić psa, koleż ance w nadrobieniu zaległ oś ci
po chorobie stajemy się wolontariuszem.

Wywiad z Paniq Monikq Sekuł q
-

opiekunem Wolontariatu Szkolnego

w

jednym z poznańskich gtmnazjów

Czy osobywnaszym wieku (10 - 12 lat) mogą zostać wolontariuszem?

-.

Oczywiś cie, ż e tak, Im wcześ niej zaczniemy pomagać innym, tym szybciej

dostrzeż emy, jakie korzyś ci pł yną stąd również dla ńas,
- Co_ mogł aby Pani na koniec poradzić osobom, które
ieszcze zastanawiaią się,
mai ą wątpliw oś ć ,czy zostać wolontariuszem?

- Bycie wolontariuszem_ksztahuje charakter. Z takim zapleczem ł atwiej szukać
pracy, rozwiązywać problemy ż yciowe czy rozwijać dalize inicjatywy.-Zawsze

warto

to pokazuj e, jakim j esteś my czł owiekiem

pomagaĆ,

!

- Blr{z_o dziękujemy za interesującą rozmowę.Ż yczymy dalszych sukcesów
radoś ci pĘ nącej z faktu bycia wolontariuszem,
-

i

Dziękuję również .

Agata Seluł a i Oliwia Sekuł a
klasa 6c

Wywiad z wolontariuszkq Wiktoriq Nowaczyk
Czy mogł abyś powiedzieć

kilka sł ów o sobie?

Mam na imię"Wiktoria.i ob.ecnie_9!o_d"ę do klasy pierwszej liceum. Lubię tańczyć

i

spotykać się z _przyjaciół mi. Większoś ćczaŚu_ poś więĆamna naukę, jednik
w wolnych chwilach znajduję również czas na ielaks -i pomaganie w iormie

wolontariatu.

Na czym polega Twoia
dział alnoś ćw wolontariaci e?
Moja przygoda z wolontariatem
zaczęł a się już w podstawówce,

kiedy doł ączył amdo klubu,
w którym organizowaliś my

zbiórki charytatywne. Zbieraliś my

jedzenie, ś rodkiczystoś ci,
zabawki, odzież . Wszytko to

pakowaliś my w paczki
i wysył aliś myza granicę

lub
do najbardziej potrzebuj ących
poznaniu.

rodzin w

Wolontariusze 76. PKO Poznańskiego Maratonu
w dniu 11,10,2015 r.,wś ród nich Wiktoria

Wywiad z wolontariuszkq Wiktoriq Nowaczyk
W jakich akcjach naichętniei bierzesz udział ?
W ostatnich 4 latach moja praca w wolontariacie wygląda tak, ż e biorę udział w
róż nych wydarzeniach w Poznaniu [np. maratonyJ. Podczas takich wydarzeń

pilnujemy, by uczestnicy biegli dobrą trasą, zabezpieczamy ulicę przed pojazdami,

rozdajemymedaleinagrody,podajemynapojeiprzekąski orazrozdajemypakiety
startowe, czyli wszystko, co jest niezbędne uczestnikowi do biegu.

W 20!3 roku w Galerii Malta bił am rekord Guinnessa w ramach Wiosł owania dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najchętniej biorę udział wł aś niew

poznańskich maratonach czy biegach. Ostatnio brał am udział w 16. PKO
Poznańskim Maratonie im. Macieja Frankiewicza oraz Biegu Powstania

Wielkopolskiego 27 grudnia 2015 roku. Miał am również okazję uczestniczyć jako
wolontariuszkawbiegu FamilyWinter Run na Malta Ski wPoznaniu.

Czy praca wolontariusza wymaga szczególnych umiejętnoś ci?|eś litak
jakich?

-

Praca wolontariusza nie wymaga jakiś szczególnych umiejętnoś ci. Liczą się przede
wszystkim chęci. |eż eli naprawdę je mamy, to praca jako wolontariusz staje się

przyjemnoś cią,
Co

podoba Ci się wtej pracy?

Myś lę, ż e w pracy wolontariusza najważ niejsza jest satysfakcja, ż e pomogliś my
komuś , kto potrzebował wsparcia. Miał am taką sytuację, ż e po biegu Family Winter
Run jeden z uczestników podszedł do mnie i podziękował za to, ż e są jeszcze

wolontariusze, ktirzy bezinteresownie pomagają w organizowaniu takiego
wydarzenia. Natomiast po Poznańskim Maratonie na jednym z portali
społ ecznoś ciowych znalazł am wypowiedź jednej z uczestniczek, która
podziękował a wszystkim wolontariuszom i napisał a, ż e bez nich ten bieg tak
naprawdę by się nie odbył . Niby nic takiego, ale jest to mił e, ż e ktoś docenia twoją
pracę. Od razu robi się ciepł o na sercu ipojawia się uś miechnatwarzy.

}akie trudnoś ci napotykasz w pracy wolontariusza?

Trudnoś ci,jakie spotykają wolontariusza biorącego udział w imprezach to
zazwyczaj brzydka pogoda i niesprzyjająca temperatura. Jeś lidane wydarzenie
odbywa się na powietrzu w okresie jesień/zima to doskwierają nam niskie
temperaturyi opady.Jednymi z najczęstszychnieprzyjemnoś ci, z jakimi musimysię
zmagać , są kierowcy pojazdów, którzy nie potrafią dostosować się do
obowiązujących objazdów i ludzie, lł órzy lważ ają, ż e cał e to przedsięwzięcie nie
ma sensu. To jest też , z drugiej strony

p

rzykre,ż e nie potrafią docenić pracy innych.

przede wszystkim zyskał aś dzięki temu, ż e iesteś wolontariuszem?
Napewno zyskał am nowe znajomoś ci.Poznał am ludzi, którzytakż e lubią pomagać
i angaż ować się w takie cele jak ja. Otworzył a się przede mną nowa droga i nowe

Co

kontakty, dzięki którym mogę dalej pomagać innym.
Dziękuję za rozmowę i ż yczę powodzenia w dalszei dział alnoś ci!

FranekNawrocki
klasa 6c

MAIEMATYCZNE ZMAGAN]A

S

erdecznie witamy w nowym roku szkolnym.
Wakacje się skończył y i przyszedł czas aby
rozruszać szare komóreczki, Na dobry początek

szybkie sudoku.
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KoNKURsY
W roku szkolnym 20t6/20I7 uczniowie naszej szkoł y będą
mogli wziąć udział w następujących konkursach
matematycznych.
/ Wojewódzki Konkurs Matematyczny (klasy 6)
./ Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV i VI
,/ Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
Szczegół owe informacje moż na uzyskać u nauczycieli
matematyki oraz na gazetce z aktualnoś ciami
matematycznymi obok sali 303.

MA|EMAIYCZNE ZMAGAN]A
KrzyŻ Ówka

autorstwa Antka Zimiczaklasa VD
7, Liczba zapisana za pomocq 7 i sześ ciuzer,
2, Dział matematykizajmujqcy

się dział aniami na

liczbach, np, dodawanie i odejmowanie,
3. Figura geometryczna majqca dwa boki dł uż szei

dwa krótsze.
4, Oblicz iwpisz wynik sł ownie: (8.1-62)+Z.
5. 1/10 częś cicentymetra.
6. lloraz występuje dzielnik i ,.,.,,,,

.

matematykizajmujqcy się obliczaniem pól i obwodów figur,
8. Przyrzqd przydatny w geometrii do kreś lenia kół i okręgów.
9. Kqt majqcy 180"-360'
7. Dział

10, Pod

kreskq uł amk owq,

1.

2.
3

4
5

7
8
9

10

l
I
l
l
l
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MAIEMArYCZNE ZMAGA]V] A
kilka ciekawostek o suDoku prosto z wikipedii

f udoku powstał o w 1979 roku, ale takie Sudoku jakie
znamy powstał o w 1986 roku i ukazał o się w
\t..",
r/|aponii.

W prasie w The Times ukazał o się pierwszy raz
72 grudnia 2004 r,, a w Polsce jako pierwsze został o
opublikow ane przez tygo dnik,, Polityka" 1 5 czerwca 2 0 0 5 r.
W 2005 roku wybitni matematycy Bertram Felgenhauer Qraz
Frazer udowodnili, ż e istnieje 6 670 903 752 02I 072 936
960 róż nych poprawnych plansz sudoku. }ednak po
dokł adnym przejrzeniu podobieństw między planszami
pozostaje ich I 472 730 538, co wcale nie jest mał o i wymaga
sporo pracy i czasu aby rozwiązać wszystkie. O

W

przeciwieństwie do innych ł amigł ówek Sudoku nie
wymaga od gracza wykonywania ż adnych rachunków
matematycznych, przez co wydaje się banalna. W
rzeczywisto ś cibez ci erpliwoś ci oraz umi ej ętnoś ci lo gicznego
myś lenia rozwiązanie diagramu nie jest moż liwe, Pierwszym
mistrzem ś wiataw sudoku został a |ana Tylovi z Czech we
wł oskim miasteczku Lucca w 2006 r. Pierwszym mistrzem
polski został Michał karwański.
Mateusz Przybylski
klasa 5D

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy 5D za pomoc
w przygotowaniu materiał ów do tego wydania. Uczniowie
wani współ pracąpioś renś oąo zgł oszenie się
do p. Mikoł ajczaklub p. Serwańskiej.
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kląsa 5D

Krzyż ówka na rozgrzewkę
Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej krzyż ówki. Na zwycięzców

czeka atrakcyina nagro da.
Rozwiązania przesył aicie na nasz gazetkowy
e-mail - szkolnymagiel1 7@onet.pl.
Nagrodę otrzyma osoba, która iako pierwsza przyś lenam hasł o krzyż ówki.
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1.

Uł atwianie komuś ż ycia, wsparcie.

2. Miejsce, gdzie
3. Osoba,

wolontariat wspiera zwierzęta.

która nie ma domu.

4, Osoba pracująca w wolontariacie.
5. Organizacja

międzynarodowa chroniąca przyrodę.

6. Zał oż yciel Wi elki ej Orki
7, Miejsce, w

e

stry Świąte czn ej Pom

o

cy.

którym opiekuje się ludź mi cięż ko i nieuleczalnie chorymi.
Emilia Czech
klasa 6c

RĄCIK ŚMIECHU
Matka pyta syna:
- Co

przerabialiś cie dzisiaj na chemii?
-

-

MateriaĘ wybuchowe.

Nauczycielkazadał a coś do domu?
-

-

Nie zdąż ył a..,

Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Waszateż ?
- Nie, nasza myś li, ż e ją sł uchamy!

Wsiada matematyk do tramwaju i spogląda na swój zegarek. ]est 10:00. Jadąc,

widzizegar nawież y, który wskazuje 9:58. Po chwili mija kolejny miejski zegar
wskazujący godzinę

9:

55.

- Kurczę, jadę w zł ą stronę!

Na stację benzynową przybiega dziecko z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- TaĘ moja szkoł a. Ale trochę jakby przygasa.
Do szkoł y zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dziec| by każ de kupił o

odbitkę zdjęcia grupowego.

- Pomyś Icie tylko, gdy już będziecie dorosł e, popatrzycie na fotografię i powiecie:

"Tb Ania, teraz jest prawnikiem" albo "To jest Krzyś .Teraz jest lekarzem."
Na to cienki gł osik z tył u sali:
A

-

to jest nauczyciel. Teraz już nie ż yje,

Nauczyciel pyta:
ile
miał
eś lat w ostatnie urodziny?
Jasiu,

-7

-

A ile będziesz miał w następne?

-9
- Siadaj, pał a!
-

Niech to, pał a w urodziny...

Nauczycielka pyta Jasial Co wiesz o bocianach?
tylko rozpoczyna się rok szkolny.

-To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy

-

- Synku, kiedy poprawisz dwóje z matematyki?
Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszczadziennikazrąk

ącIK ś urccruu
Na zakończenie roku szkolnego dyre}<tor zwraca się do uczniórv
zdrowia i ż ebyś ciewe wrześ niurvrócili

- Ż yczę wam przyjemnych wakacji,

mądrzejsi.
-

Wzajemnie

-

odpowiada mł odzież .

|asiu spóź nia się na lekcję. Nauczycielka pyta go:
- Dlaczego się spóź nił eś ?!
- Proszę pani, mył em zęby,to już więcej się nie powtórzy|

liczyli na komputerach! - oznajmił a nauczycielka,
Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieś cia jeden
komputerów,..?
- Od dziś będziemy
-

Lekcja biologii,
-

Jak się

nazwa największy zwjeffirrffi}3l3cy w naszych lasach? -Dź wiedź .
niedź wiedź ?
- Jeś linie dź wiedź ,toja nie wiem,
- Chyba

4
o
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Wywiad z Dobrosiq Nawrockq
uczennicq klasy IIIa Gimnazjum nr 77 w Poznąniu
NA czyM poLEGA TwoIA DZIAŁALNoś ć w

woloNTARIAcIE?

Uczestniczę gł ównie w akcjach zbierania dofinansowania na Hospicjum Palium,
podczas np. Majówki w Botaniku sprzedajemy zrobione przez nas motyle
witraż owe. Poza Ę m, na spotkaniach w szkole, robimy przede wszystkim rzeczy
do sprzedania na zbiórkach.

ILE OSÓB W TWOJEJ SZKOLE ANGAŻ UJE SIĘ W WOLONTARIAT?
Na akcje jeź dzż zazwyczaj 4 - 8 osób, trzeba cieszyć się zaufaniem opiekuna.
),ł a spotkania szkolne moż e przyjś ć każ dyi nam pomóc. Robiąc motylki, których
sprzedaż moż e pomóc innym, kształ tujemy duszę artystyczną!

KIEDY SIĘ SPOTYKACIE?
rltorki po lekcjach o 16:10 w Gimnazjum nr 11. To jest czas, który poś więcamy
i,,,sólne
:a
obmyś lanie sposobówi celu naszej pomocy.

:,',':

ZACZĘ ŁA S I Ę TWO JA PRZYG O DA Z WO LO NTARIATEM ?
KI E DY I
Za:hęcił a^K
mnie do tego koleż anka z klasy dwa lata temu. Kiedy pa raz pierwszy
::czuł am się rl,spaniale, mo8ącpomóc innym, został am tam już na dobreI
I

LUBI sZ Wo LoNTARIAT?
:zestniczenie w zbiórkach na cele charytatywne to naprawdę niesamowita
spra\va, Uwielbiam to robić , pomagając innym czuję się bardzo dobrze.
1.1am nadzieję, ż e wprzyszł oś cibędę mogł a kontynuować tę przygodę.
C

Z},

_

LĄKIE CECHY WYKSZTAŁCA WOLONTARIAT? CZEGO UCZY?
}11,ś lę,ż e wolontariat przede wszystkim pokazuje nam, jak niewiele potrzeba,ż eby
kcrnuś pomóc, Uś wiadamia, ż e kiedyś m oż emy zna|eź ć się w podobnej sytuacji i jak

nił o jest, gdy ktoś

oferu je pomoc. Wolontariat wydobywa dobro

z czł owieka, uczy nas cierpliwoś ci, gdy jest mał e zainteresowanie zbiórką, a takż e
tego, ż e to, co dajemyinnym, kiedyś do nas wraca.

Ola Cwalina

klasa 6c

i

Julia Kuź niewska

Czy speł nisz się

QUIZ

jako wolontariusz?

Zakreś I swoią odpowiedź

!

1. Spotykasz bezdomnego na ulicy. Co
a) omijasz go

robisz?

bJ dajesz mu kilka groszy

cJ dajesz mu jedzenie, ubranie
2.

SpoĘ kasz ranne zwierzę na ulicy. Co robisz?
lub adres zamieszkania
na jego
',iiiE'"*""
po weterynarza
wody, dzwonisz
cJ dajesz mu "0.S]u"iT]ł

3. Znajduiesz

pieniądze na chodniku. Co robisz?
aJ biorę je sobie

b) pytam osób w pobliż u, czy to nie ich
cJ dzwonię na policję

4,Widzisz, ż e ktoś leż y na chodniku. Co robisz?
aJ omijam go, idę bokiem
bJ podchodzę do niego i pytam co się stał o

c) dzwonię po pogotowie, policję

5.

lesteś w schronisku. |akie czynnoś cizajmują Twój czas?
aJ nadaje psom imiona
b) pytam, jak się te zwierzęta tuznalazł y
c) pomagam, wyprowadzam na spacer
6. Czy chciał byś zostać wolontariuszem?
a) nie

b] nie wiem

c] oczywiś cie!

Rozwiązanie!
|eś liw Twoich odpowiedziach znalazł o sięl

Naiwięcej a) - Powiem wprost... wedł ug mnie nie nadajesz się na wolontariusza.
Jesteś obojętny i w trudnych sytuacjach nic nie robisz.

Naiwięcei b) - Sam nie wiesz, czego chcesz. lesteś bardzo pomocny, ale czasami
przesadzasz, Starasz się i to jest najważ niejsze. Masz szansę zostać

wolontariuszem.

Najwięcej c) - Być moż e już był eśwolontariuszem

i wiesz wszystko o pomocy
charytatywnej! Naprawdę! |esteś uczynny i pomocny. Jesteś wzorem

wolontariusza!

Gabriela Przymuszał a
klasa 6c

OBSERWACJ E ASTRON OMI CZN E
W SIEDEMNASTCE
Dnia 14 wrześ nia 2076r, w naszej szkole miał o miejsce niezwykle ciekawe
i niecodzienne wydarzenie. Na zajęciach kół ka przyrodniczego [które prowadzi
p, M. Łapińska) uczniowie klasy 6a i 6b

mieli okazję dokonać wł asnych obserwacji

aStronomicznych. Wszystko dzięki uprzejmoś ci taty naszego ucznia

-

który udostępnił szkole swói sprzęt tak aby nasi uczniowie
mogli lepiej przyjrzeć się Sł ońcu. Podczas dokonywanych obserwacji uczestnicy
czuli się bardzo podekscytowali, gdyż większoś ć z nich nie miał a do tej pory

p. Świętoniowskiego,

str,cznoś ci z tego rodzaju teleskopem, Dzieci wymieniał y się swoimi
spostrzeż eniami i ulvagami, a uś miechy nie schodziĘ im z twarzy. Na końcu
",,,,sz],,sł -zrobili sobie pamiątkorve zdjęcie. Mamy nadzieję, ż e to nie ostatnie
::ki-,-,,,,a:ie g-,,,-iazd i rriele przyrodniczych przygód jeszczeprzed namiI
M

arta Łapińska nauczyciel przyrody

RoLoROWANru
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SPORTOWA SIEDEMNASTru
BIEG CHROBREGO

luż po raz XVIII przy naszej szkole odbył się Ogólnopolski Bieg Chrobrego. Celem
imprezy jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu dla wszystkich.
Górvnym organizatorem zawodów jestWielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fiz7,ę7yr"1 rv Poznaniu, współ organizatorami są Wydział Sportu Miasta Poznania oraz
nasza szkoł a. Udział ,"vzięli: przedszkolaki, uczniowie ze szkół podstawowych,
l_mnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rywalizowano w 5 kategoriach wiekowych,
: :cdział em na chł opców i dziewczęta oraz na dystansach od 100 m do 2000 m.
_. nie;sca I - III zawodnicy otrzymują medal, dyplom oraz upominek. Wyniki już
,

,._

_

_^^llI
-l-;c,.,

sPoRToWIEc RoKU sP 17
?o raz kolejny w naszej szkole rozpoczyna się konkurs na najlepszego sportowca.
ma na ce]u propagowanie aĘ wnoś ciruchowej wś ród uczniów, zachęcanie
:: ;;,ział u lv zawodach sportowych DoĘ chczasowymi laureatami byli między innymi:
- :::e1 Dudziński oraz Emilia Janowska.
.,.:c ir,§,m roku zostanie asem sportu? Trzymamykciuki i zapraszamydo zabawy.
-,::^<.:rs

Natalia piskorska
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