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Witai cie Drodzy Uczniowie !

Ach, jak ten czas szybko biegnie! Dopiero zaczynaliś my
rok szkolny a tu już zimaza pasem ,Zima,zimą, ale przed

nami ś więta. Któż z Was o nich już  nie myś li, Choinka,

zapachjedzenia unoszący się z kuchni, przedś wiąteczne

zakupy, zabiegani rodzice no i oczywiś cie prezenĘ,

Jeszcze trochę, troszeczkęi już ,już  będzie ten cudowny
czas. Musimy cierpliwie poczekać,Przyjdzie czas ś wiąt,

czas wolny od zadafi domowych i sprawdzianów;J.

Co moż na robić w tym czasie? Wszystko!!! Spotykać się

z kolegami, bawić się na dworze, oglądać filmy, grać

na komputerze i czytać książ kę za książ ką. Ale zaraz,

zaraz o czymś  chyba zapomnieliś my. No taĘ w tym
czasie moż na a wł aś ciwie na|eż y czytać SZKOLNY
MAGIEL!!! A dzieje się u nas, dzieje. Poczytacie ciekawe
opowiadania, dowiecie się jak zdrowo się odż ywiać,
poś miejecie się też  z naszych ś wiątecznych dowcipów.

Mamy dla Was garś ć informacji sportowych
iprzyrodniczych. Dlatych, którzy lubią podróż e w czasie
przygotowaliś my kącik historyczny. Dowiecie się takż e
wielu ciekawychrzeczy,które dziejąsię w naszej szkole,

Poczytacie o wycieczkach Waszych rówieś ników,
konkursach, w których brali udział  i jakie sukcesv
wywa|czy|i. Nie zabraknie atrakcji dla "ł amag21, gł c]r,,,',

TaĘ tak nie zapomnieliś my o kąciku matematy cznw,

\]



A jeś li pragniecie chwili relaksu to bież cie dł ugopisy
i r ozwiązuj cie naszą ś wiąte czn ą krzyż ówkę, j ak zwykl e

na osobę, która pierwsza prześ le nam hasł o czeka
atrakcyjna nagroda. Znowu za duż o Wam zdradzamy na

samym wstępie, ale nie moż emy się powstrzymać, tak
bardzo chcemy się pochwalić tym co robimy. Ale teraz
nasza redakcja zamyka buzie na kł ódki, resztę musicie
odkryć sami. Siadajcie więc w wygodnych fotelach
izabierajcie się za lekturę Szkolnego Magla.

Koł oRedakcyine

Numerprzygotowalil
|ulia Stokł osa, Aleksandra Klich, Aleksandra Cwaliną Wiktoria Kalewska,

Maurycy PocĘ lski, Emilia Czech, Bartosz KordeĘ Konrad Dębski, Wiktoria
Kanią Franciszek Nawrocki, Iza Berge4 Antek Zimer

pod opieką: Izabeli Sporakowskiej - Mazu6, Mał gorzaty Wolskiej i Moniki
Krzyczyńskiej
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Moj a kotodziwna przygoda
|ak zwykle, w każ dą niedzielę, rano siedział am na balkonie, popijał am

herbatę. Chwilę póź niej przyszedł  mój rudy ko! Ron i zaczął  straszliwie się

ł asić.
- Dobrze!Dam ci jedzonko,tylko mi już nieprzeszkadzaj,
- M rr... mrr... - zamrlczał  na znaĘ ż e zr ozum i a},

Poszł am dokuchni i dał ammu jeś ć. Był apiękna jesiennapogoda. Za oknem

spadał y zł ote liś cie i powiewał  lekki wiaterek. Kiedy wracał am na balkon,

mój kot zastąpił  mi drogę.
- Ron! Pozwól mi przejś ć!
Kot z wielkimi oporami zszedł  mi z drogi, Usiadł am, gdy nagle usł yszał am
kroki czegoś  wielkiego. Odł oż ył am kubek i wychylił am się za poręcz. Jakieś
dwakilometryod mojego domu szedł ogromnyrobot!
- Sss,..- zasyczał  Ron.
- Awięc to przed nim chciał eś  mnie ostrzec?
Kot pokiwał  gł ową taĘ jakby chciał  potwierdzić to, co powiedział am. Nagle

ktoś  zaczął  dobijać się do drzwi,
- Idę otworzyć. Nigdzie się stąd nie ruszaj! Na zewnątrz jestniebezpiecznie!
-roz|<azał amRonowi
Mólzwierzak nie posfuchał  mnie, Zaczął biecpospiesznie w stronę odgł osu
pukania. Skoczył  i uwiesił  się na klamce, co spowodował o otwarcie drzwi.
Ku mojemu zdziwieniu na chodniku siedział  również  rudy kot, jednak miał
wąsy przypominające ludzkie.
- Dzień dobry!]atutylko po Rona - oznajmił .
- Chwileczkę! Czemu mówisz po polsku?W ogóIe, dlaczegotymówisz?!
- Już  się taki urodził em. Ach, gdzie moje maniery? Nazywam się Manfred,

Jak już  zapewne wiesz, wielki robot zna|azł  się w tej okoliry a ja i pan

rudzielec zajmiemy się nim. Ta maszyna jest naszym odwiecznym
wrogiem, kieruje nią generał  armii niemieckiej o imieniu Herakles, Pragnie
być panem i wł adcą ś wiata.
- Co on chce zrobić?
- Ma zamiar odebrać Ronowi klucz, który jest starannie schowany
w skrzynce, Umoż liwi mu on otwarcie schowka. Zavńera on kartkę ztainą
informacją,
-Oczym?
- Jak stworzyć armię posfusznych robotów a stąd już  niedaleka droga do
opanowania ś wiata przezmasz}my.



- Skądmójkot.,.
- To dł uga historia - przerwał  mi lekko już  zdenerwowany Manfred,
po czym dodał - Potrzebuję Rona!
- Zabieraj go! Nie chcę, by jakiś  mechatypek znęcaŁ się nad moim
zwierzakiem.
- DzięĘę! - dodał ipospiesznie oddalił sięz Ronem.

Chwilę póź niej zaczęł am się zastanawiać, czy nie powinnam pomóc.

W końcu wyszł am zdomu. Biegł am wzdł uż  uliry poszukując dwójki rudych
kotów, gdy wt emzzazakrętu wył onił a się ogromna masz}ma.

Generał  ruszył  robotem. Chwycił  mnie, podniósł  do góry i przyglądał  się
zł owrogo z sarkastycznym uś miechem, Widział am jego starczą twarz,
brązowe oczy i krótkie, zaczesane na bok siwe wł osy, Z przeraż ania nie
mogł am wydobyć z siebie ż adnego dź więku. W myś lach prosił am ,by zjawił
się Ron i w cudowny sposób uratował  mnie, W pewnym momencie
spostrzegł am kota ubranego w czarny strój, wł apie trzymał dział ko.
- Koniec z tobą robocie! - wrzasnął .
Poznał am, ż e to mój kot, On również  mnie zobaczył . Był  tak zaskoczony,
ż e przez chwilę zastygł  w powietrzu, p o czym odezwał  się:
- Yyy.,. |ulia? Co ty tu robisz?
To pytanie wzbudził o we mnie taki gniew, ż e nagle odzyskał am odwagę
i odpowiedział am:
- Ach, tylko oglądam nasz dom z nowej perspeĘwy - po czym krzyknęł am
- ateraz ratuj mnie!
Ron skoczył  i wylądował  na kolanie robota. Dzielnie się wspinał  ku górze,

a zaniepokojony Herakles potrząsał  nim. Kot jednak się nie poddawał .

Wreszcie dotarł  do gł owy maszyny i wystrzelił  pocisk w miejsce jej

zasilania. Robot zaczął  się rozpadać.
- Julio, chwyć się mojej ł apy! - krzyknął  mój kot i zabrał  mnie w bezpieczne
miejsce,
- Tyteż  potrafisz mówić? - zapytał amzwielkim zdziwieniem,
- Oczywiś cie - odparł  - wtedy, kiedy muszę.
- Dokądten ś wiatzmierza.,,
Chwycił am kotą a on odpalił  swój jet-pack i polecieliś my w stronę mojego

domu. Tam poszł am do swojego pokoju, natychmiast zasnęł am. Kiedy
otworzył am oczy, Ron siedział  przy mnie,
- Co się stał o ztym robotem i generał em?
- Miau, miau - odpowiedział  mi mój kot.

Julia Stokł osa klasa 5b



77 LISTOPADA - Święto Niepodległ oś ci
Co tak naprawdę obchodzimy? Dlaczego na dzień, w którym

ś więtujemy odzyskanie niepodległ oś ci wybrano akurat 11 listopada?
Czy to rzeczywiś cie naibardziei symboliczna data?

Dokł adnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach rozbiorów i niewoli,
Polska odzyskał a niepodległ oś ć.

Wszyscy znamytę datę jako Narodowe Swięto Niepodległ oś ci, nie każ dy
natomiast wie, ż e ustanowiliś my ponownie wolnoś ć w ostatnich latach II

Rzeczpospolitei, a przywróciliś my dopiero w roku 1-989, czy|i
w momencie pozbycia się z Polski komunizmu i przejęciu wł adzy przez
Komitet Obywatelski.

Dokonywane systematycznie rozbiory Polski w latach I77Z, t793
it795 podzielił y nasz piękny kraj miedzy Rosję, Prusy i Austrię. Wł adze
tych państw pod każ dym względem starał y się nas zrusyfikować bądź
zgermanizować, a bardziej opornych pozbywał y się po cichu lub
z większym rozgł osem, tak, aż eby każ dy wiedział , jaka kara go spotka
za opór przeciw wł adzy, Mam tu na myś li udział  w kolejnych powstaniach:
listopadowym, krakowskim, styczniowym. Każ de z nich miał o
przywrócić nam niepodległ oś ć, wlewał o w nasze serca nową nadzieję nato,
ż e Polska stanie się wolna; niestety, kończył o się poraż ką i jeszcze
większym zaostrzeniem panujących opresji w danym zaborze.

Przeł om nastąpił  dopiero wraz z I woiną ś wiatową, kiedy to zaborcy
"wzięli się za ł by" i stanęli po przeciwnych stronach barykady, Wielu
Polaków był o sił ą wciąganych do armii danych krajów, Nastąpił  jednak
koniec Polski podległ ej za sprawą lózefa Pił sudskiego, genialnego
dowódcy, polityka. Dzięki lawirowaniu pomiędzy coraz bardziej
skł óconymi państwami Ententy i Trójprzymierza, udał o się naszym
ro d akom wywalczyć ni ep o dle gł o ś ć,

Niestety, po dwudziestu latach spokoju znowu wybuchł a wojna,
skończył a się w 1945 roku objęciem wł adzy w Polsce przez komunistów.

Jakwtedy się ż ył o, wiedzą nasi dziadkowie, dlatego też  niektórzy uważ ają,
ż e prawdziwąniepodległ oś ć odzyskaliś mydopiero w 1989 r,

Mówiąc o 11listopada powinniś my pamiętać o Ęch, którzy zginęli
zanasząoiczyznę, oddali ż ycie w imię wolnoś ci. Każ dy zwalcząqch
marzył  o Wm, ż e w Polsce doczeka sprawiedliwoś ci, wolnoś ci sł owa
i niepodległ ego państwa. Obowiązkiem naszym iest oddać hoł d Ęm
ludziom i traktować ich iako prawdziwych bohaterów narodowych.

(I nformacj e p ocho dzą z r óż ny ch stron internetowychJ

Wilł ońa Kania klasa 6 b



ąCIK HISTORYCZNY
Na początku chciał bym napisać o Poznaniu, czyli mieś cie, w którym mieszkamy

lub urodziliś my się, Myś lę,ż e to jest waż ne, aby znać historię miejsca gdzie spędzamy
tak duż o czasu.
Pierwsi osadnicy pojawili się na terenach zajmowanych dziś przezPoznań już  ok. 8900
roku przed naszą erą. W IX w. Polanie zał oż yli swój gród na Ostrowie Tumskim. To tutaj
prawdopodobnie odbył  się chrzest Polski w 966 roku. Dwa lata póź niej zał oż ono
w Poznaniu pierwsze w kraju biskupstwo. Pozycj ę stoł ecznego grodu utracił  Poznań na
rzecz Krakowa w 1038 roku, ale nadal peł nił  waż ną rolę jako miejsce pochówku
wł adców Mieszka I i Bolesł awa Chrobrego, W 7253 roku książ ę Przemysł  I postanowił
przenieś ć miasto na lewy brzegWarty. Nowe miasto
był o lokowane na prawie magdeburskim. Od XIV
wieku wzrastał a ranga Poznania. Stał  się waż nym
oś rodkiem handlowym. Pod koniec ś redniowiecza
rozpoczął  się zł oty okres w historii miasta. Przez
Poznań przebiegał y szlaki handlowe, ł ączące
wschód z zachodem. Poznań był  drugim, po
Gdańsku, oś rodkiem rzemiosł a w kraju. W 1519
roku powstał a Akademia Lubrańskiego, która był a
drugą szkoł ą wyż szą w kraju. Wojny i klęski
ż ywi oł owe XVI I i XVI I I wi eku zniszczyĘ P oznań,

W 1773 roku Poznań został  wcie]ony do Prus. Prusary postanowili uczynić
z Poznania miasto-twierdzę, Przez pewien czas Poznań był  największą twierdzą
w Europie. Na czasy pruskie przypada takż e gwahowny rozwój miasta. W XIX wieku
zaczęł y powstawać pierwsze zalł ady przemysł owe. Cesarz Wilhelma II kazał
wybudować tu d]a siebie zamek. Był  to ostatni cesarski zamek w Europie. Styl walki
z zaborcąw Poznaniu to praca organiczna i praca u podstaw: edukacja społ eczeństwa
i dbanie o jego rozwój ekonomiczny. Po I wojnie ś wiatowej Poznań miał  być nadal
miastem pruskim, Wtedy mieszkańcy Wielkopolski chwycili jednak zabroń i wygrali.
Poznań powrócił  do Rzeczpospolitej.

W okresie międzywojennym Poznań był  stolicą województwa i czwarĘm co do
liczby mieszkańców miastem kraju orazważ nym oś rodkiem handlu i przemysł u Duż e
znaczenie dla rozwoju miasta miał a Powszechna Wystawa Krajowa z !929 rolł ł  i
I Targi Międzynarodowe z 7925 roku. Ten rozwój przerwŃa II wojna ś wiatowa.
Po cięż kich wa]kach miasto został o wyzwolone 23 lutego 1945 roku, ale zniszczeniu
uległ a ponad poł owa Poznania.

Po wojnie znacjonalizowano zakł ady przemysł owe i infrastrukturę miejską.
28 czerł ,ł ca 1956 roku na ulice wyszli robotnicy poznańskich zakł adów. Domagali się
chleba i wolnoś ci. Do paryfikacji wojsko uż ył o broni. Zginęł o ponad 70 osób, Rok 1989
przyniósł  istotne zmiany w charakterze miasta. Zaczął  sięrozwijać sektor prywatny,
wł adze miasta zaczęĘ pochodzić z wyboru. Dziś  Poznań jest miastem otwartym,
rozwijającym się. Stanowi waż ny oś rodek naukowy, kulturalny, przemysł owy
i gospodarczy.
Uważ am, ż e Poznań to miasto z ciekawą historią. Moż na by był o się jeszcze dokł adniej
zag}ębiaćw tą historię, ale myś lę, ż e taki opis poglądowywystarczy.

Konrad Dębski klasa 6c



Moja przygoda z Blokami Animacji
W okresie od marca do czerwca 2016 roku brał em udział  w projekcie edukacyjno-
kulturalnym realizowanym na Piątkowie. Prawie w każ dą sobotę wraz z moim tatą
uczestniczył em w warsztatach i spotkaniach, których tematyka był a bardzo
zróż nicowana.
Pierwsze spotkanie polegał o na rejestrowaniu róż nych dź więków z uż yciem
profesjonalnych rejestratorów dź więku w trakcie wspólnego spaceru po osiedlu
Chrobrego, Na kolejnych warsztatach aranż owaliś my rozmowy z mieszkańcami

osiedla, które pozwolił y nam poznać róż ne historie
związane z Piątkowem i zv,ryczaje mieszkańców.
Podczas następnego spotkania zrobiliś my mapy

rysunkowe, na których umieś ciliś my nasze symbole
ciekawych wydarzeń i miejsc. Wybraliś my się
również  na spacer do zabytkowego, osiedlowego
fortu. W kolejną sobotę przed Piątkowskim
Centrum Kultury ,,Dąbrówka" kręciliś my filmy

przyrodnicze poznając tajniki warsztatu filmowca i okoliczną roś linnoŚĆ. Z uż yciem
kamerek Go Pro penetrowaliś my krzaki i trawy. Natomiast na jednym z majowych
warsztatów obejrzeliś my najpierw prawdziwą makietę osiedla Chrobrego, znajdującą
się w biurze osiedlowej administracji, aplź niej zbudowaliś my wł asną makietę, która
był a naszą wizją przyszł oś ci osiedla. Ciekawe był o również  spotkanie z bioloż ką
i spacer po osiedlu, w trakcie którego dowiedzieliś my się o ekosystemie blokowisk
i specyficznych gatunkach występujących tu roś lin. Zebraliś my róż norodne materiaĘ
do probówek - ziemię, owady, kwiaty, fragmenĘ liś ci - i obejrzeliś my je pod
mikroskopem. Na kolejnych zajęciach recytowaliś my wiersze inspirowane
blokowiskami, robiliś my zdjęcia i nagrywali róż ne sytuacje i miejsca, które stał y się
podstawą do wspólnego tworzenia animacji poklatkowych,

Jednym z warsztatów, które szczególnie zapadł o mi w pamięć, był o spotkanie
z muzykami z Piątkowa - wokalistą zespoł u How Dare You A]exis, Witoldem
Skrzypczakie m, orazzPawł em Ziół kowskim z zespoł u Psychodrama,
Na ostatnim spotkaniu wszyscy uczestnicy otrzymali mapę i zadania do rvykonania,
takie jakwymyś lanie historii balkonów czy zarapowanie osiedlowejpiosenki, apóź niej
w trakcie pikniku p odsumowaliś my wsp ólnie spędzony czas.
Zwieńczeniem naszych kilkumiesięcznych dział ań był a wystawa, prezentująca efekty
pracy wszystkich zaangaż owanych w projekt osób, Znalazł y się na niej filmy
przyrodnicze,kolaż e, fotografie, animacje poklatkowe, filmy dokumentalne i makieta
osiedla, czyli to co stworzyli uczestnirywarsztatów. Koordynatorki,,BlokówAnimacji'',
Karolina Sikorska i Sylwia Czubał ą chciał y zachęcić mieszkańców do podejmowania
w przyszł oś  ci podobnych d ział ań.
Trwające ponad trzy miesiące spotkania i towarzyszące im plenerowe kino, które
wędrował o poróż nychzakątkach osiedlą pokazał y jakwiele ciekawych osób, historii,
miejsc i wraż eń niósł  ze sobą ten projekt . Nauczył em się pracy w grupie i animacji
kulturalnej. Udział  w tych zajęciach rozwinął  moje zainteresowania. Jeś li taki projekt
ponownie zagoś ci na Piątkowie, napewno wezmęw nim udział !
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Filmy warte ob ejrzenia,,,

Chciał abym Was zachęcić do obejrzenia
kilkufilmów.

Bardzo lubię chodzić do kina, ponieważ
moż na ś ledzić na ekranie jakąś  historię
i na chwilę oderwać się od rzeczywistoś ci,

Wś ród filmów które ostatnio pojawił y
się warty obejrzenia jestl ,,|ak zostać
kotem", Gł ówny bohater to wł aś nie kot.
Ukazana historia wydaje się być bardzo
humorystycza, aleteż , jak każ dy film, ma
przesł anie. |akie? Dowiecie się, kiedy sami
obejrzycie.

Polecam wszystkim, ktorzy lubią mądrą
rozrywkę.

w RoL, ToHn§z xo:!

Wś ród propozycji, które dopiero
pojawią się w kinach, ciekawą pozycją
wydaje mi się ,,Sekretne ż ycie'
zwierzaków domowych '. Film ma bardzo
ś mieszny i zachęcający do obejrzenia go
zwiastun. Opowiada o domowych
pupilkacĘ które, kiedyzostają same (bez
wł aś cicieliJ zaczynają psocić i robić
r óż ne b ar dz a ś mi eszne r ze czy,

Ten film szczególnie polecam tym,
któ rzy ko ch aj ązw ier z ęta.

Dł ugie, zimne wieczory są idealne na
wyjś ciedokina.

Aleksandra Klich klasa 6c
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Czv wiesz, ż e pierwszy komiks z udział em superbohatera powstał  w 1938 roku. Ten

komiks nazywał  się'Action Comics #1" i opowiadał  o Supermanie.

Jasiu wraca ze szkoł y
pochwalić się swojemu tacie

czego dokonał .

G

Tato!

Dostał em 5 w

szkole!!l!

O to ś wietne, a z

czego synku!?

l
:,;----2
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1 z matematyki, ! z J, polskiego,1 z

muzyki 1z historii, oraz 1 z W-F.

Razem 5!!!!!

Bartosz Kordek klasa 6c



Bajki dla najmł odszych
,,Kosmiczna awantura"

Kajtek mieszka ze swoją rodziną: mamą, tatą i z trzyletnią siostrą. Kajtek ma też
wł asnego psa, którywabi się Fifek.

Tego dnia Fifek obudził  się mokry bo wł aś nie okazał o się, ż e jest ś migus - dyngus.
Nagle zobaczył  rakietę z kartonu i stojącego przy niej Kajtka. - Fifek wyruszamy
rakietąwpodróż | - zawoł ał  Kajteki chwycił psazasmycz, Kiedyzajęli miejsca - rakieta
ruszył a.

DolecielinaKsięż yc! Kajtekbardzozdziwił się,ż eudał omusiętudolecieć.Myś laŁ
ż e moż e wylądował  na bananie. To jednak nie przeszkodził o mu ś wietnie bawić się ze
swoim Fifkiem. Gdy się zmęczył ,poł oż ył  się i patrzył  na gwiazdy. Fifek nadal skakał
i bawił  się. Nagle podskoczył  tak wysoko, ż e doleciał  na Marsa. Za nim przyleciał
Kajtekrakietą.

Kajtek leciał  przez Kosmos rakietą kosmiczną i pił  herbatę Lipton. Leciał  już  razem
ze swoim psem, który zanieczyś cił  jego zapas herbaty, Gdy zbliż yli się do Czarnej
Dziury zostali pochł onięci przez nią i przeteleportowani do Drogi Mlecznej. Cał e
szczęś cie,ż erakieta miał a wł ączony kurs na Ziemię,

Zbl'iż ającsiędo domuzdecydowali, ż e wlecą kominem, takbynikt ich nie zauważ ył .
Wpadli wprost do ł óż ka. Wtem Kajtekobudził  się i powiedział : Co za dziwny sen!

autorzy: J agoda Wija, Julka Kędzia, Łukasz Konwinski, Ił IarceI Ganowicz
kląsą 3c



Ciepł o, modnie i wygodnie - czy tak się da?

Oto kilka p orad j ak poł ączyć wł aś ni e te ato 3 rze czy

7 Czapka smerfowa - w tym sezonie bardzo modne i popularne czapki, które
pasują do każ dego. Masz do wyboru cał ą gamę kolorysĘczną - od stonowanych
kol orów aż  p o wzorzyste m otyvvy, C zapki te maj ą też  mnóstwo kroj ów.

2. Kurtka - tu nie maza wiele do gadania, ponieważ  kurtek jest cale mnóstwo.
WĘm sezonie bardzo modne sąbrudnozielone parki.

3, Szalik- co do szalikówto już za|eż y odtego colubisz, masz dowyboru:
a) kominy:
- weł niane
- futerkowe
- kocykowe
bJ apaszki
cJ najzwyklejsze szaliki
- weł niane
- korykowe
- futerkowe
- sweterkowe
- szerokie
- wąskie
- dł ugie
- krótkie

Moim okiem: ja obecnie noszę wł aś nie brudnozieloną parkę z futerkiem (tally
weijlJ, czapkęczarną z papugami [croppJ i szalikkocykowy wbiał o-czarną kratkę

Aleksandra Cwalina klasa 6c



Kqcik fotograftczny

Cześ ć! W Ęm roku szkolnym w ,,Szkolnym Maglu" postanowił am otworzyć kącik
fotograficzny i mam nadzie ję,ż ezawarte w nim rady przydad,ząsię Wam oraz,ż e mił o
Wambędzie to czytać. Dobrze,zaczynajmy! Pamiętajcie o tym, ż e kiedyrobicie zdjęcie,
to musicie wybrać ł adne tł o albo po prostu biał e, a ś wiatł o powinno być naturalne,

chyba ż e macie
profesjonalny sprzęt do
oś wietlenia. Kiedy
robicie zdjęcie skupcie
się na tym, co lub kto, ma
być na pierwszym planie.
|eż eli naprawdę lubicie
robić zdjęcia, choćby na
ł awce przed szkoł ą to nie
wstydź cie się tego - ja
też  lubię robić zdjęcia
przypadkowym
przedmiotom np.;
pisakowi lub okularom
p rz e ciwsł o necz nym.
Robienie zdjęć to frajda,
więc Tym, ktirzy jeszcze
nie zaczęli, a mam

nadzieję ż e już  wkrótcezaczną,mówię: to jestprzyjemnoś ć, do której nie musicie mieć
specjalistycznego sprzętu - wystarczytelefon i do dzieł a.

Pamiętajcie, ż e takiego ś wiatł a, jak tutaj obok na zdjęciu, nie należ y uż ywać, bo to
brzydko wygląda. Mam nadzieję ż e tego typu rady i inne tematyWam się spodobaj. |uż
w następnym wydaniu pytanie,, Co lub kogo lubisz fotografować?" Myś lę, ż e spodoba
wam się ten temat więc trzymajcie się ciepł o i pa pa.

wiktoria kalewska klasa 6c
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Kqcik przyrodniczy - bielik zwyczajny

Bielik zwyczajny (Haliaetus albicilla) to ptak drapież ny z rodziny
jastrzębiowatych, Choć potocznie nazryany orł em bielikiem, nie jest wcale
orł em, To największy ptak drapież ny Europy (dł ugoś ć ciał a ok. 90 cm, rozpiętoś ć
skrzydeł  ponad 2 mJ. |est większy od
orł a przedniego, ale mniejszy od bielika
amerykańskiego, Występuje w
pół nocnej, ś rodkowej i wschodniej
Europie. Letnie lęgowiska znajdują się
na większoś ci obszarów Rosji, W Polsce
najwięcej bielików gniazduje na wyspie
Wolin, gdzie na 13 km2 znaleziono
gniazda 9 par, W cał ym kraju
zaobserwowano 700 par. Bielik ż yje od
30 do 40 lat, Grzbiet i brzuch ma
ciemnobrązowe, gł owę i ogon
biał obrązowe, W ciągu roku odbywa się jeden lęg, podczas którego samica skł ada
od 1 do 4 jaj, po okoł o miesiącu wykluwają się pisklęta. Mł ode osiągają
peł noletnoś ć wwieku 6 lat.

ciekawostki:

1. Prawdopodobnie to bielik, a nie orzeł , jest
pierwowzorem polskiego godł a od czasów Piastów (na
zdjęciu obok pov,lyż ejtzw. orzeł  Bolesł awa Chrobrego].

2. Bielikjest symbolem Wolińskiego Parku Narodowego (na
zdjęciu obokponiż ej emblemat Parkuj].

3. Gniazdo bielika moż e osiągać 5 m wysokoś ci i 2 m
ś rednicy,

4,Znane są gniazda uż ytkowane przez kolejne pokolenia
bielików przez ok, 100 lat.

5. Najbliż ej Poznania dziko ż yjące bieliki moż na
obserwować w Parku Narodowym Ujś cie Warty i w Parku
Kraj obrazowym Dolina Baryczy.

M aury cy P o chyl ski kl a s a 6 c



Noc Naukowców 2076

W ostatni wrześ niowy dzień, tj. 30.09,2016r. klasy 4c i 4d wraz z
organizatorkami wyjś cia - p. M. Łapińska i p. ]. Maludą brał y udział  w
zaj ęciach edukacyjnych na Uniwersyteckim Kampusie Morasko. Dzieci wraz ze
swoimi wychowawczyniami odwiedziĘ  Wydział  Geografii i Geologii UAM oraz
Wydział  Biologii UAM. Podczas tego wydarzenia, uczniowie uczestniczyli w
wykł adzie o cudach natury Islandii i warsztatach meteorologicznych, w czasie
których dokonywali pomiaru podstawowych elementów pogody za pomocą
specjalnych przyrządów. Był a takż e gra dydaktyczna oraz ciekawe eksperymenty
związanezwodą. Ponadto uczniowie widzieli przedstawienie pt:,, Sąd nad Panią

Śmieciarską", w czasie którego dowiedzieli się jak na|eż y prawidł owo
postępować (w tym jak segregować róż nego rodzaju odpady) by chronić
ś rodowisko naturalne. Nie zabrakł o i innych atrakcji - przed wejś cie do WNGiG
UAM uczniowie mieli okazję zobaczyć i sprawdzić jak dział a szybowiec. Ile był o
przyĘmemocji!Z kolei naWydziale Biologii czekał a na nas prawdziwaprzygoda
zż ywymż  zwierzętami! Dzieci obserwował y i braĘ na ręce ś limaki, paĘczaki czy
karaluchy. Był o trochę strachu, ale i niezapomnianych wraż eń. Wszyscy nasi
podopieczni otrzymywali róż ne gadż eĘ i drobne upominki. Nasza wycieczka
był a niezwykle interesująca i peł na duż ej dawki ś miechu oraz radoś ci. Następna
jlż zarok|

Marta Łapińska nauczycielka przyrody



,,Konkllrs Bqdź  EKO POZNANIAKIEM"

Co robi przeciętny czł owiek z plastikowymi butelkami, niepotrzebnymi
papierkami od cukierków, kartonami po mleku czy tekturkami od papieru
toaletowego? Wyrzuca do kosza i więcej o tych przedmiotach nie myś li. Też  tak
robicie? Okazuje się, ż e to duż y bł ąd. Uczniowi naszej szkoł y udowodnili, ż e

wszystkim Ę m rzeczommoż na dać drugie ż ycie. A j ak to zrobili? Wzięli udział  w
drugiej edycji konkursu ekologicznego organizowanego przez FBserwis s,A.

Zadiniem uczestników był o zbudowanie postaci "Śmieciaka" skł adającego się
tylko z odpadów nadających się do recyklingu. Każ dy twórca musiał  wykonać
zdjęcie swojej pracy, opisać wykorzystane odpady i przekazać te informacje

drogą elektroniczną
organizatorowi
konkursu. Natomiast
ze stworzonych
"ś MIECIAKóW"
powstał a w szkole
interesująca
wystawa. W ten
sposób cał a
społ ecznoś ć szkolna
został a wyczulona na
prawidł ową i
systematyczną
segregację odpadów.
Teraz niejeden uczeń
zanim wyrzuci coś  do
kosza zastanowi się

czy aby ta rzecz do czegoś  się nie przyda. Dziec| które brał y udział  w akcji
ś wietnie się bawiĘ a wykonane przez nie ś mieciaki przez dł ugi czas cieszyĘ
swoim widokiem na jmł odszych, nau czycieli i rodziców,
Obecnie wszyscy uczestnicy z wielką niecierpliwoś cią oczekują wyników, W

konkursie moż na był o wygrać cenne nagrody, m.in, tablety, iPody, plecaki. Za

wszystkich trzymamy kciuki. Powodzenia! ! !

J olanta M aluda nauczycielka przyrody



SZKOLNE KOŁO PCR

AhoiWolontariusze:)

Jak zapewne pamiętacie z poprzednich lat nasza szkoł a
aktywnie angaż uje się w rozmaite dział ania i akcje
charytaĘwne.
Ztej okazji mamy dla Was dobrą informację - również
w tym roku będziemy w dalszym ciągu pogł ębiać
współ pracę z Polskim Czerwonym Krzyż em.
Z tego względu powstał o Szkolne Koł o PCK, którego

opiekunem jest Pani Marta Łapińska, a poszczególne waż ne funkcje peł nią
następuj ący uczniowie:
Przewodniczący: Oliwia Tupaj [6b) i Samuel Kimmel (6aJ

Kronikarz: Marta Baranowska (6a)
Graficy: }ulia Baranowska, Weronika
Krukowska, Oliwia Napierał a (6aJ.

Mamy też  wł asny kącik - gablotę na II

piętrze, w której będą mieś cił y się
informacje co aktualnie robimy, jakie
prace podejmujemy i jak moż na nas
wspomóc. Mamy nadzieję, ż e będziemy
mogli liczyć na Wasze dobre serca
i ciekawe pomysł y,
Serdecznie zachęcamy uczniów klas
iV-VI do niesienia pomocy innym.
W każ dej chwili moż ecie do nas
doł ączyć. Wystarczy zgł osić się do
opiekunakoł a,
No cóż ..,.Czeka nas pracowity rok....
wi ę c do dzie ł a l) Zaczy namy I

M arta Łapińska nauczycielka przyrody
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Cypńan Kamil Norwid

Opł atek

Jest w moim kraju zwyczaj, ż e w dzień wigilijny,

Przy wzejś ciu pierwszej gwlazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego ł amią chleb biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie"
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Zdrowy ch, spokoj ny ch i rado sny ch ś wiqt Boż eg o N arodzenia

oraz wszystkiego, co najlepsze w nadchodzqcym Nowym Roku

w szy stkim naszym Czytelnikom zy czy

RedakcJa Szkolneg o Magla



Polskie tradycje ś wiqteczne! ! !

1. 1 2 potraw wigilijnych:

barszczczerwony z uszkami, karp, zupa grzybowa, kompot z suszonych owoców,
kapusta z grzybami, makowiec, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem,
ś ledź , kluski z makiem, kutia, sernik.

2. Pod obrus wkł adamy sł omę.

3. Wolne mieisce przystole: zostawia je się dla niespodziewanego goś cia.

4. Pierwsza gwiazda: to ona sygnalizuie, ż e moż na rozpocząć iedzenie
kolacii.

5. Parzysta liczba osób: ten zwyczaj nakazuje, aby do stoł u wigiliinego
przysiadł a parzysta iloś ć osób, inaczei, zgodnie z przesądem, iedna osoba
będzie miał a pecha przez najbliż szy rok.

6, Czytanie Biblii.

7. Dzielenie się opł atkiem: dzielimy się nim po przeczytaniu Biblii
i ednocześ nie skł adając sobie na wzaiem ż yczenia.

8. Kolędyl ś piewamy ie by nadać wigiliinei kolacii ś wiątecznej i mił ei
atmosfery,

9. Pasterka: msza o pół nocy.

10. Przedstawienie: zazwy czai dzieci robią przedstawienie ilustrujące
narodzinyChrystusa.

Poniż ej dodatkowe miejsce nawigilijnetradycje wTwoim domu:

Wiktoria Ralewska klasa 6c
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maĘlŁ l*,rł adracików. ticzby te nauywlamy wł aś nie lirzba*ri
kwadratoł yy:rri. Zrł rróćcie ulTagęl ż ę powsteją oną gd},

ponrn*ż ymy ?rzez sieŁie te §a§rą ł iczbę. A zategr ko}ejna liczba
kwadratoł va ta,..?

|ako ciekawostkę do z*dań konkurs*wych walto zapan:iętać co
ł tykaza} Pit*garas! Fokazał  on, ż e suma kaleinych liczb
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knlej*a liczba tróikątna?
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i chęć współ prary.
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Krzyż ówka na ś wiqteczny czas

Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej krzyż ówki, Na zwycięzców czeka
atrakcyjna nagroda, Rozwiązania przesył ajcie na rasz gazetkowy
e-mail: szkolnymagiel17@onet.pl Nagrodę otrzyma osobą która jako pierwsza
przyś le nam hasł o krzyż ówki.

6

1. Dzielimysię nim wwigilię Boż ego Narodzenia.
2. Umowna, przyjęta rachuba czasu; dzieli czas na
powtarzające cykliczne okresy.
3. Makieta przedstawiająca wyob raż enie miej sca narodzin
Jezusa.
4. Musi być ich 12 na stole wigilijnym.
5. Pod choinką,
6. Dwa w b ar szczto za duż o,
7. Pieś ń boż onarodzeniowa.
8. Okres poprzedzający Boż e Narodzenie.

Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej |<rzyż ówl<t.
Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda, Rozwiązania
przesył ajcie na nasz gazetowy e-mail -
szkolnymagi el 1 7 @ onet.pl Nagrodę otrzyma osoba, która
jako pierwsza przyś |e nam hasł o krzyż ówki. Pamiętajcie, by podpisać mejla
imieniem i nazwiskiem oraz klasą .A oto nasza zwycięż czyni, która jako pierwsza
przesł ał a rozwiązanie krzyż ówki z poprzedniego numeru gazetki - Aleksandra
Cwalina z klasy 6c, Gratuluj emy! ! !

Emilia Czech klasa 6c
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ącIK ś ulrcnu
Wieczór wigilijny, Cał a rodzina gotowa, stół  zastawiony, czekają tylko na
pierwszą gwiazdkę. Oczywiś cie przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle
pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzonyrvędrol,viec, czy jest
- ]est,
- A mogę skorzystać?
- Nie,
- Ale dlaczego?|
- Bo tradycyjnie musi być puste!

dlamnie miejsce?

- Iak nazywa się
ż ona ś w. Mikoł aja?
- MerryChristmas.

Mama tasia pracuje w kuchni.
Przygotowuje potrawy wigilijne.
Nagle sł yszy gł os Jasia dochodzący z
pokoju:
-Mamo, choinkasię pali !!!

-Ty|erazy ci mówił am, ż e nie mówi
§ę,,pali",tylko,,ś wieci" !

fasiupo chwili:
- Mamo, firanki się ś wiecą !! !

Dwóch chł opców spędza noc przed wigilią
u dziadków. Przed pójś ciem spać, klękają przed
ł óż kami i modlą się, a jeden z nich ile sił
w pł ucach woł a gł oś no:
- Modlę się o nowy rowereĘ modlę się o nowe
ż oł nierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd..,
Starszy brat pochylił  się i szturchnął  go
mówiąc;
- Dlaczego takkzyczysz? Bóg nie jest gł uchy.
Nato chł opiec:
- Nie, ale babcia jest.

}aka jest ulubiona kolęda
ś wież o upieczonych
rodziców?
- Cichanoc,

-Kupił eś  już  coś  pod choinkę ?
-TaĘ stojak.

W grudniu Jasio napisał  pocztówkę do
Mikoł aja:
,, Mikoł aju l Mam biednych rodziców. Proszę
przynieś  mi rower górski i klocki Lego ."

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytał a pocztówkę Jasia, Zrobił o jej się
smutno i pokazał a ją kolegom z pracy.
Wszyscy postanowili zrobić Jasiowi
niespodziankę. Zł oż y|i się na klocki Lego i
wysł ali mu je w paczce, Po ś więtach ta sama
urzędniczka czyta drugi list od Jasia:
,,Mikoł aju, dzięĘę za klocki. Rower pewnie
ukradli napoczcie"

Dzieci wybierają zawody
aktorek, piosenkarzy,
straż aków, policjantów, itp.
Tylko }aś  mówi, ż e chciał by
zostać Świętym Mikoł ajem.
- Czy dlatego Jasiu, ż e
roznosi prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, ż e pracuje
razwroku.

Aleksandra Cwalina klasa 6c



KOSZYKÓWKA
Pod koniec paź dziernika w naszej szkole odbył  się pierwszy etap rozgrywek
w koszykówkę dziewcząt w ramach Poznańskich Igrzysk Mł odzież y Szkolnej.
W zawodach wystartował y reprezentacj e SP 28,SP 29 i SP 1 7 - w roli gosp odarza
imprezy,

Nasza druż yna rozgromił a przeciwniczki w obu spotkaniach, zapewniając
sobie awans do drugiej fazyz pierwszego miejsca.

Wyniki poszczególnych meczy:
a)SP17:SP29 (86:2),
bJ SP 17 : SP 28 [86 : 0J,
cJ SP 28: SP 29 (26:6).

Klasyfikacj a końcowa turnieju:
I miejsce: SP 17,
II miejsce: SP 28,
III miejsce: SP 29.

Skł ad reprezentacji naszej szkoł y: Wiktoria Brzeska, Marta Gł owacka,
N atalia |uskowi aĘ H anna Kowalską Weronika Porwisz, Katarryna Si e j akowska,
Maja SiteĘ Oliwia SurdyĘ |ulia Szymańska, Aleksandra Tomalą Lena WalczuĘ
MajaWojciechowska.

N atalia Piskorska nauczyciel wychowania ftzycznego



§ ę)o
o

B
a

o

a

ł €

ż ')

q

a



tł ł )|lI


