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Witai cie Drodzy Uczniowie
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Mił o nam Was powitać po wakacjach. Wiemy, wiemy,
ż ał ujecie, ż e lato już zanami, ż e wakacje się skończył y i znowu

trzeba zakuwać , Ech.,. nic nie trwa wiecznie. Ale co tam, damy
radę, bo jak nie my to kto? No i oczywiś cie są plusy porvrotu do

szkoł y bo znów będzie moż na czytać Szkolny Magiel!
Szykujemy dla Was na ten rok mnóstwo nowych atrakcji,
będzie się dział o na ł amach naszego pisemka, Pojarvią się w
tym roku nowe rubryki a takż e poważ ne tematy. Zachęcamy

Was do współ pracy - piszcie do nas na adres szkolnymagiell7@onet.pl, Zaproponujcie o czym chcecie
poczytać , co Was interesuje, nasz zespół redakcyjny jest
zawsze otwarty na propozycje, Pytacie co Was czeka w tym
numerze? |uż , już odpowiadamy. W pienvszym tegorocznym

numerze Szkolnego Magla przeczytacie mnóstwo
interesujących artykuł ów Każ dy znajdzie coś dla siebie.
Zachęcamy do poczytania ciekawostek przyrodniczych
i historycznych, Dla mił oś ników poezji mamy przepiękny
wiersz. Matematyczne umysĘ też znajdącoś dla siebie. Mamy
również kącik ś miechu dla tych, którzy uważ ają, ż e ś miechto
zdrowie, Tym razem nie zabrakł o kącika kulinarnego dla
ł asuchów. I znowu to samo... zdradzamyzaduż o szczegół ólv,

,

Ciii... nic już nie piszemy, nie mówimy, sami przekonajcie się co

u nas sł ychać . Paź dziernik mamy cał kiem ciepł y, więc
zachęcamy Was do dł ugich spacerów

i wycieczek,

aIe

koniecznie w Waszych plecakach nie moż e zabraknąć naszego
pisemka. Kiedy zmęczą Was dł ugie jesienne rl,edróu,ki
usiądź cie izaczytajcie się w Szkolnym Maglu. Mił ej lektury, ll l

Koł o Redakcyjne

Numer przygotowali: Daria Modliszewska, Wiktoria
Kalewska, Konrad Dębski, Aleksandra Cwalina, Franciszek

Nawrocki, Maurycy Pochylski, Gabriela Przymuszał a
pod opieką: Izabelli Sporakowskiej-Mazu4 Mał gorzaty
Wolskiej i Moniki Krzyczyńskiej,

skł ad i wydruk: Karol Meysner - FOTOgraf
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Naipieknieiszg pomoc to bezinteresowna pomoc

Pewnie nie raz byliś cieś wiadkami sytuacji, gdy inni potrzebowali
pomocy i pewnie nie raz towarzyszył o Wam uczucie, ż e Wy też
chcielibyś cie taką pomoc nieś ć .
Tak po prostu, z dobroci serca.,,
l

wiecie co? Macie niepowtarzalną okazję wykorzystać szansę, którą
daje Wam przył ączenie się do Szkolnego Koł a PCK, które dział a w
naszej szkole od wielu lat.
Co trzeba zrobić ? Wystarczy zgł osić się do opiekuna koł a i zacząć dział a ć

:)

Nasza gablota informacyjna znajduje się na l piętrze.

Czł onkowie koł a PCK z chęcią odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania.
Kiedy się spotykamy? Raz w miesiącu (w wybraną ś rodęna 8 lekcji).
Co robimy dla innych? Organizujemy róż ne akcje, zbiórki ż ywnoś ci,monet,

ś więtujemy waż ne daty, pomagamy mł odszym, walczymy z brakiem tolerancji,
uwraż liwiamy na potrzeby drugiego czł owieka, szerzymy programy
profilaktyczne

..
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§orł czka Zlota
lakie mamy korzyś ci? Ogromne - poczucie speł nienia oraz czynienia dobra

Sprawdź nas! Przyidź i pozostań, a nie poż ał ujesz :)
Marta Łapińska
Opiekun SK PCK

Magiczne pod ńż e
Lubię podróż e, mał e i duż e,
Zamorskie wyprawy i krótkie wypady,
Ciekawe miasta, góry i lasy,
A na nogach wygodne adidasy.
Niestraszne mi trudy podróż y,
Gdy każ dy dzień nowe przygo dy wtóż y.

Piękne widoki, lazurowe moTze,
Z

wakacji garś ćwspomnie ń w bagaż u przyw oż ę.

A gdy przy,ldzie ponura jesień,
Zdjęcie peł ne sł ońca otuchę przyniesie.
I

czekam do kolejnego lata,

By wybrać się w podróż dookoł a ś wiata.
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FranekNawrocki
klasa 7c

Moja przygoda z Itoniem
Cześ ć ,mam na imię Alicja, dla znajomych Alka. Mam mł odszą
siostrę - Zosię. Moi rodzice się rozwiedli, ale mam z obydwojgiem
bar dzo dobry kontakt. M i eszkamy z mamąw Am eryce, M ój tata też
tam mieszka, tylko trzy przecznice od naszego domu, więc nie tak

ź Ie,conie?
W tym roku w wakacje planował am odpocząć , |ecz to był o
niemoż liwe. Ja, mama i moja siostra poleciaĘ ś my do Wielkiej
Brytanii w odwiedziny do dziadka, które miał y trwać do końca
wakacji. Okolica wyglądał a na pustkowie,|ecz okazał o się, ż e czeka
tam na mnie wiele przygód.
- Cześ ć dziadku!- powiedział am wesoł o.
- Witajcie moje kochane skarby! - odpowiedział dziadek.
- Hej tato- przywitał asię mama.
- Cześ ć ,cześ ćdziadku ..- zaczęł awoł ać Zosia.
- Mamo, jak mam tu wytrzymać dwa miesiące bez Internetu!!! zaczęł a się buntować , jak przystał o na moją siostrę. Wszyscy
zaczęlisię ś miać ,a potem się rozeszli,
Po rozpakowaniu się, które trwał o bardzo dł ugo, mama weszł a do
pokoju. Poprosił a mnie, abym poszł a poszukać Zosi, ponieważ
uciekł a. Ona musiał azająć się dziadkiem. No to wyruszył am, Idąc
nieznanymi ś cież kami,dotarł am do jakiejś stajni. Zauważ ył am
chł opaka męczącego się z koniem, więc podeszł am do niego, aby
mupomóc.
- Stój! Nie podchodź do niego, moż e Ci coś zrobić - krzyknął
chł opak. Spojrzał am na niego jakoś dziwnie, sama nie wiem jak.
Podeszł am bliż ej konia i go uspokoił am.
-Widzisz,nic mi nie zrobił - odparł am,
- |esteś zaklinaczką koni, czy co?
- Ia!? W ż yciu! - oburzył am się. Nagle podeszł y do mnie jakieś
dziewczyny. Podczas rozmowy z nimi dowiedział am się, ż e tego
konia nikomu dotąd nie udał o się uspokoić i,ż e ma na imię Ranney.
Opowiedział am Adzie i Sarze o tym skąd jestem i dlaczego tu
jestem, Po chwili spotkał am jeszczekogoś .
.

- Cześ ć ,mam na imię Nora i jestem wł aś cicielkątej stajni i szkoĘ
jeź dzieckiej.
- Dzień dobry mam na imię Alicją ale moż e mi pani mówić Alka lub
Ala.
- Alu, czy chciał abyś ...-nagle przerwaĘ jej dziewczyny i zaczęĘ
mniewoł ać .
- Przepraszam, aleto chybapilne,
- D obrz e, tylko przyjdź do nas j utr o, d,obrze?
- Obiecuję, już idę dziewczyny!
- P atrz ko go znal a zĘ ś my.
- Zosia! A co tytu robisz?
- Noooo, jatylko korzystam z Internetu.
- Zosiu, idziemydo domu.
- Nie,tamnie ma Internetu!
- Mama powiedział a,ż ejeś liwrócimy przed t7:00, to pojedziecie
do sklepu po Internet,Został o nam tylko 5 minut!
- To co mytu jeszcze robimy?
cdn..,

wiktoria kalewska klasa 7c

Zabawy z nauką

-

czyli elrspelymenty §zlrolnego Magla

Nureł Alchimedesa

Nurek Archimedesa, zwany też nurkiem Karteziusza, jest
doś wiadczeniem ukazującym prawo wyporu hydrostatyczne9o
e des a. We dł ug l e gen dy Archime de s o dkrył to p rawo, |eż ąc w
wannie. Kiedy uś wiadomiłsobie, z czego wynika pozorna utrata
c i ę ż aru ciał a,wyb i e gł na go na u l i c ę, krzy cząc,,Eu reka ".

Archim

!

Do wykonania doś wiadczenia są potrzebne:

-plastikow a,przezr o czysta butelka,
-przedmiot częś ciowopustyw ś rodkuunoszący się na powierzchni
(nurek),
-woda.
D o butelki wlewamy wo dę i wkł a damy nurka taĘ ż eby znaj dował s i ę
na granicy tonięcia fjeś liza bardzo się wynurza, na|eż y go czymś
dociąż yć ) i zakręcamy. Gdy naciś niemyna butelkę, nurek zacznie
schodzić na dno.

Dział anie polega na tym, ż e podczas ś ciś nięcia
butelki zwiększamy ciś nienie, z jakim woda

dział a na nurka. Woda ś ciskającpowietrze
wewnątrz nurka, wypeł nia go, a tym samym
zwiększa jego gęstoś ć .W ten sposób gęstoś ć
nurka staje się większa od gęstoś ciwody, dzięki
czemu nurek tonie. Zmniejszając nacisk na
butelkę pozwalamy, by ś ciś niętepowietrze
wypchnęł o wodę zwnętrzanurka. Dzięki temu
gęstoś ć nurka staje się mniejsza od gęstoś ci
wody i nurek \Mypł ywa na powierzchnię. W
swoim doś wiadczeniu uż ył emludzika Lego w
peł nym stroju nurkowym, obciąż onego
cynowymdrutem.
Maurycy Pochylski klasa 7c
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Naiwyż szy ż yiący pies (suczka) - dog niemiecki z Florydy,
ma 96,4I cm wysokoś ci. Jest tak wysoka, ż e jej miska z jedzeniem
musi stać na krześ le, ponieważ suczka nie moż e dosięgnąć podł ogi,

Najwyż szy skok przez poprzeczkę w wykonaniu lamy - j ak opowiada
Sue William, wł aś cicielkai trenerka lamy, Capsa miał problem
z kopaniem i pluciem, a jego ulubioną zabawąbył o ,,zł ap mnie, jeś li
potrafisz". W trakcie Festiwalu Psów w 2015 roku przeskoczył on
poprzeczkę ustawioną na wysokoś ci 1,13 m. Do dziś jest to najvł yż szy
odnotowany skok lamy na ś wiecie!

Najwięcej sztuczek wykonanych przez kota w ciągu 60 sekund Didgeridoo (w skrócie Didga) to urocza kotka, która został a zabtana
ze schroniska dla nllierząt. Kot pobił swój wł asny rekord osiągając
wynik: 24 sztuczki w ciągu minuty!

Najwięcej sztuczek wykonanych przez psa w ciągu 60 sekund

-

pewien urocz! terier o imieniu Smerfjest prawdopodobnie najbardziej
utalentowanym psiakiem. W wieku sześ ciu lat ustanowił on rekord w
nowej kategorii, wykonując 32 sńuczkina komendę w ciągu 60 sekund.

Najszybszy motocykl jednokoł owy - jednym z największychwynvń
stojących przed, kierowcą, jest uniknięcie tak zwanęgo ,,efektu
chomika", czyli bezradnego kręcenia się w kół ko, w wyniku
nieutrzymania pozycji u podstawy pojazdu. Kevin Scott stworzył
monocykl, który osiągnął prędkoś ó98,464 kmlh, pobijając tym samym
poprzedni rekord.

Najdł uż szy Monster Truck - nĄdł uż szy na ś wiecieMonster Truck
mierzy 9,8 m (dł ugoś ć )i wazyblisko 7 ton!
Gabrysia Przymuszał a klasa 7c
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Coś dla smalosey - desery

1.

Tiramisr)

Zimny deser skł adającysię z warstwy biszkoptów nasączonych
mocnvm espresso i ]ikierem Amaretto, warstwy kremu z sera
mascórponÓ, lalek i cukru, oraz pł atków gorzki6j czekolady.

2, Gruszki Piękna Helena
Gruszki są gotowane w sł odkim syropie, schł adzane, a następnie
okł adane lodami waniliowymi i polewane gorącym sosem
czekoladowYm'

jagodow5lmi,

3.

Tort pavlova
owocami,

4.

Banana

sokiem

poł ówkami
Ciasto

warstwa

Jego tajemnica tkwi w kremowej konsystencji, niezwykł ym
waniliowvm aromacie i Iesendarnej kruchei skorunce na

powierzchni, utworzonej Ż karmeliŹowane§o cukril. Skł ad deseru

jest prosty: to ś mietanka lub mleko, ż ół tka, cukier i naturalna

(koniecznie!) wanilia, które tworzą krem o galaretkowatej

konsys tencj i, zapiekany, a następni e s chł a dzany,

7. Baklawa (baklava)
Cieniutkie pł aty ciasta listkowego przekł adane są masą miodowoorzechowo-migdał ową czasami z wiórkami kokosa,.a następnie
zapiekane i ozdabiane ]ukrem i orzechami,po czym krojone w
ch a rakte rys Ę czne p ro stokąW,
lub ro mby.
[;r.lffiry

gł adka,

dyczy
Polewa
ednakowej
zawsze

Deser z L
u
np.
10. Panna Cotta

Mleczna galaretka w kształ cie mał ej babeczki, polana musem ze
zmiksowanych owoców - najczęś ciej truskawek lub poziomek.

KĄclK KUL|NARNY
Ciastł a M&M's
Skł adniki (na ok. 50 ciastek):
220 gmasł a
pół szklanki brązowego cukru muscovado
pół szklanki drobnego cukru do wypieków

2 duż e jajka
ZĘ ż eczlrn ekstraktu z wanilii
2 i7/4 szklanki mąki pszennej

Ę ż eczka s o dy o czy szcz one j
pół ł yż eczki soli
okoł o 400 g orzeszków m&m's
Wszystkie skł adniki powinny być w temperaturze pokojowej
7

Wykonanie
Masł o i oba cukry umieś cić w misie miksera. Utrzeć do otrzymania
jaś niejszej i puszystej masy. Wbijać jajka (jedno po drugimJ i wanilię
dalej ucierając. Dodać suche skł adniki i zmiksować , Na końcu wrzucić
poł owę orzeszków, wymieszać ,

Z masy (doś ć mocno się klei) formować kulki wielkoś ciorzecha
wł oskiego, ukł adać na blaszce wył oż onejwcześ niejpapierem do
pieczenia, spł aszczać , Moż na też wykł adać ł yż eczką.W ciasteczka
p owtykać p oł owę odł oż onych wcześ niej orzeszków.
Piec w temperaturze tBOoC przez okoŁo 10 minut. Odczekać chwilę
przedzdjęciem z blachy (muszą stwardnieć ). Studzić na kratce.
Smacznego!!!

l

Gabrysia Przymuszał a klasa 7c

KĄclK ś turcHu
Tł ok w tramwaju. Nagle rozlega się rozpaczliwy krzyk.
- Czy jest tutaj lekarz?
- Ja jestem lekarzem - ktoś odpowiada,
- Choroba gardł a na sześ ćltter!

Jasiu przychodzi ze szkoł y t chwalt stę ojcu:
- Tato, dztsiaj na kartkówce nie popeł ntł em ż adnego bł ędu
ortograficznego ani gramatycznego,
- Wspaniale synu, a jaki był temat?
- Tabliczka mnoż enia.

Lekarz odwiedza pacjenta,
- Czy chory jadł dzisiaj rosół , tak jak zalectł em?
-

Jadł !

-

Z apetytem?

- Nte, z ryż em.

Ktedyś przyś nił omi stę, ż e jem ogromnq pizzę. Jem. Jem,
Rano stę budzę - nie ma poduszkt.

Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu w szkole.
- To wracaj do domu, bo mt zarazisz cał q klasę - mówt

-

wychowawczyni,
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawta się na lekcjach.

I co, siostra wyzdrowiał a? - pyta nauczycielka.
- Nie wiem, jeszcze nie pisał a.
- To gdzie ona jest?
- W Niemczech,
-

Do dom,u sł awnego polttyka przychod,zq dziennikarze.
Drzwi otwiera tm jego syn.
- Twój tata jest w PSL, PO, czy PiS? - pytajq.
- Mój tata jest teraz w WC.

ola cwalinaklasa 7c

KĄclK ś ulrcnu
Ikstński pyta Mqdralę:
- Co byś zrobił , gdybyś wygrał m,ilion?
- Oddał bym Ct poł owę, A ty co byś zrobił ?
- Podziękował bym Ci,

Mqdrala

do Iksińskiego :
Chctał bym mieć tyle pieniędzy, ż ebym mógł kupić samolot...
- A po co Ci samolot?
- Ja nie chcę samolotu! Muszę mteć tyle pteniędzy, ż ebym mógł
h.upić samolot.
-

Przed sqdem staje ntejaki Robertson osharż ony o szarlataństwo.
- Sprzedawaliś cie swoim kltentom eltksir wiecznej mł odoś ct,Czy
byltś ciejuż kiedyś za to karani?
- Owszem, wysoki sqdzte, w raku 7389, a następnie w latach 1632 i
1845.

Dwaj nowobogaccy wyszli z kawiarni i udali się do salonu
samochodowego. Jeden z nich wybrał sobte ptękrry, nowoczesny
samochód i pyta:
- Ile kosztuje?
I już stęgał po portfel, ale w tym momencie uprzedził go kolega
mówiqc:
- O nie! Teraz pł acę ja! Ty pł acił eś za kawę...

Gabrysia Przymuszał a kląsa 7c

SPRAWDŹ SWOJĄ W|EDZĘ

1

2.
3

4.
5.

l
I
I
l

6.
7

8
9
10.
11.

Pytanial
Kończąsię 3 1 sierpnia.
Wisi na ś cianie w klasach.
3. Obowiązkowa lub dodatkowa książ ka, którą omawiamy na lekcii
1.

2,

ięzyka polskiego.
4. Zostawiamy w niei kurtki,
5. Naigorsza ocena w szkole.
6. Dzień wolny od szkoĘ ,
7. Marchewka, ogóreĘ sał ata to.,.
8. Nie musi być zapowiedziana.
9. Ma go każ da klasa.
10.1emywniei obiady.
11. Stolica Wielkopolski.

Zachęcamy wsrystkich do rozwiązywaniakrzyż ówki. Na zwycięzców czeka atrakcyina nagroda.
Rozwiązania przesył aicie na nasz gazetkolvye-mail-szkoln}ł Tag
osoba. która jako Dierwsza Drześ Ie nam hasł o krzż ówki ,

Daria Modliszewska klasa 7c

Kącik przyrodniczy

-

wiewiórlra pospolita
Wiewiórka pospolita (sciurus
vulgarisJ to gryzoń z rodziny
wiewiórkowatych. Występuj e w
Europie

i

Azji, gł ównie w lasach

liś ciastych i parkach, ale
również w lasach iglastych.
Futro wiewiórki jest rude na
grzbiecie i bokach, a brzuch jest

biał y. Ssak ten posiada

charakterystyczną rudą kitę.
Wiewiórka na zimę zmienia kolor futra na szare. Rozmiary
dorosĘ ch osobników to od 20 do 24 centymetrów plus okoł o
dwudziestocentymetrovyy ogon. Wiewiórka ma uszy zakończone
pędzelkami. Waga tych zwierząt to okoł o 200 - 300 gramów.
Odż ywiają się orzechami i ż oł ędziami, czasem takż e owadami,
jajami ptaków i pisklętami, Ciąż a u wiewiórek trwa 39 dni. W ciągu
roku występuje od 1 do 3 miotów po 3 - 7 mł odych. Osiągają
dojrzał oś ćpł ciową po roku. Wiewiórki na wolnoś ciż yląokoł o2
-4

lataawniewoli 6 -7lat,

ciekawostki:
. Naturalnymwrogiemwiewiórkijestkuna.
. Wiewiórka pospolita jako rodzimy gatunek
jest v,ryrpieranaprzez wiewiórkę szarą - gatunek
inw azyjny z Ameryki Pół no cn ej.
Zdarza się, ż e wiewiórki zakopują zapasy na
zimę i zapominają miejsca ich ukrycia.

.

.

Z uwagi na barwę futra i budowę ciał a

2 3 podgatunki wiewiórki.
WiewiórkawidniejewherbiegminyElbląg,

vł yr óż niasię

.

Maurycy Pochylski klasa 7c

Plzyroda na wesoł o czyli c0 tł Zoo ryczy;)
Pewnie nieraz zastanawiacie się nad
tym jak urozmaicić codzienną, szarą

szkolną rzeczywistoś ć . A moż e

chcielibyś cie przeż yć fantastyczną
edukacyjną przygodę? Albo po
prostu nudzą Was zwykł e lekcje w
szkole? Mam coś specjalnie dla Was!

Absolutny hit - czy|i terenowe,

przyro d n i cz o- g e o gra fi czn e
zmagania ze ś wiatem,
Już we wrześ niu(16.09) odbył a się pierwsza taka lekcja, w której
uczestniczyli uczniowie kasy 5c. Zajęcia przeprowadzono na terenie
ogrodu zoologicznego.
Celem tej lekcji był o przybliż enie stref klimatycznych miejsc,
w których ż yją rozmaite gatunki fauny z cał ego ś wiata. Uczniowie
podziwiali zarówno urygląd jak i przeróż ne przystosowani a zwierząt

do swoich ś rodowisk. W trakcie trwania zajęć uczestnicy

z zaangaż owani em brali u dział w przygotowanych quizach, za dawali
m n ó s two pytań o raz wyp eł n i ali karty p ra c y z zad,aniami.
Był o bardzo interesująco, a momentami takż e zabawnie.
Tego dnia każ dy z naszych uczniów czuł przebyte km w nogach i peł en

pozytywnych wraż eń wrócił do domu. To był a niezapomniana
przygod,a,a kolejne dopiero przednami !

:J

]eż eli Wy też mielibyś cie ochotę wziąć
udział w takich warsztatach - Nie

mogliś cie trafić lepiej - kół ko
GEOMANIACY jestwł aś niedlaWas :)
Zapraszamwszystkich chętnych uczniów z

klas 5-7 na cykliczne zajęcia
(harmonogram będzie podawany na bież ąco).
Ojbędzie się dział o..,

MąrtaŁapińska

KĄclK HlsTORYczilIY
Ż yzne ziemie i bogactwo wód przyciągaĘ |udzi od, zawsze,
Przykł adem takiego miejsca na ziemi wielkopolskiej jest Ostrów
Lednicki, Neolityczni myś liwii pasterze u schył ku V i IV wieku przed
naszą erązał oż y|iosadę. Zajmowali się rolnictwem, hodow|ązwierzą
i ryboł ówstwem. Następnie w okresie wpĘ wów rzymskich (od II w.
p,n.e. do poł owy I tys. n.e,) osiadł a tu ludnoś ć ,która uprawiał a zboż e
i wyp as ał a bydł o. N aj wi ększ y r ozw ó1 O strowa Le dni cki eg o przyp ada
na X - XI wiek. Istnieje prawdopodobieństwo, ż e tam był w 966 roku
chrzest Mieszka L Od 1969 roku mieś ci się tam Muzeum Pierwszych

Piastów, a
historii.

w 7994 roku wyspa został a wpisana na listę pomników

O Ostrowie Lednickim zapewne większoś ćz Was sł yszał a,
a o Butrincie na pewno nikt. Park Narodowy Butrint znajduje się
w odległ oś ciponad dwóch tysięcy kilometrów od Poznania, Butrint
poł oż onyjest w Albanii okoł o trzech kilometrów od Cieś ninyKorfu
i Wyspy Korfu, na niewielkim wzniesieniu, otoczony wodami jeziora
Butrint orazMorzem |ońskim i Kanał em Vivari. Tam najwcześ niejsze
dowody ż ycia sięgają okoł o XII wieku przed naszą erą. Miasto
rozwinęł o się jako fenicki oś rodek handlowy w VII i VI wieku przed
naszą erą i stał o się jednym z waż niejszych miast handlowych
na Morzu Śródziemnym.

W póź niejszym okresie wł adali nim Grecy, którzy wybudowali w nim
teat4, ś wiątyni e i agorę. P rzezwi ększą częś ć swoj ej histori i staro ż ytn ej

Butrint funkcjonował jako centrum kulturowe poś więconebogowi
zdrowiaAsklepiosowi.
Okoł o II wieku przed naszą erą Grecy prowadzili wojnę
z Rzymianami. Butrintbył sprzymierzony z Rzymem, dlatego uniknął
zniszczenia. Miasto był o bazą marynarki wojennej i centralną osią
wo jen domowych Rzymian
w czasach Oktawiana Augusta
i Marka Antoniusza oraz jego
sojuszniczki Kleopatry z Egiptu. Po
tych wojnach nastąpił intensywny

rozwój Butrintu. Mieszkańcy

cieszyli się wysokim standardem
ż ycia, posiadali nawet naczynia
zeszHa.
Rzymianie w II wieku naszej ery wybudowali w Butrincieł aź nię,
Gimnazjum, a teatr Greków został przebudowany na styl rzymski
ze sceną rzymską, W mieś cienie zabrakł o też chrzcielnicy z VI wieku
naszej ery orazWielkiej Bazyliki zte9o samego okresu wybudowanej
z prywatnych funduszy.
Miasto zmieniał o się i widział o niejedną wojnę, na przykł ad:
Wenecj an z C esarstwem Bizantyj skim.
Butrintzostał przejęty przezWenecjanw 1205 roku - rządzili oni
nim do końca XVIII wieku. To miasto był o zwykł ą wioską rybacką.
W t796 roku Napoleon najechał Republikę Wenecką, a Butrint
wtym czasie stał się częś ciąImperium Osmańskiego aż do ].912 roku,
gdy na Kongresie Narodowym we Wlorze ogł oszono niepodległ oś ć
Albanii.
Antyczne miasto Butrint w t992 roku został o wpisane na Listę
Światowe g o D zie dzi clwa Kultu rowe g o i Przyro dn i cz e go U N E S C O.
Bibliografia:
http://www.ledni camuzeum.pl/stronąostrow-lednicki.html,

http:/Ąutrint.all
https ://pl.wikipedia.orglwiki/Butrint
https //pl.wikipedia.orglwiki/ostr0/0c3
:

%B

3w_Lednicki.

Konrad Dębki
klasa 7 c

Swietlica szkolna
4 wrześ niarozpoczęł a swoją dział alnoś c Świetlica
Szkolna w SP ,17 w Poznaniu.
Uczniowie mogą tu spotkać swoich kolegów
i koleż anki, a takż e nawiązać nowe znajomoś ci,
ucząc się współ pracy z rówieś nikami. Tuta.j jest
czas na naukę, odrabianie lekcji oraz wspólną
zabawę organizowaną
wychowawców
ś wietlicy. Na dzieci czekał y gry planszowe, puzzle,
klocki, ale również ciekawe ł amigł ówki, krzyż ówki

pż eż

i rebusy,

W trakcie pobytu w ś wietlicydzieci mogą zjeś ćdrugie ś niadanie, a lakż e skorzystać ze stoł ówki
sż kolnej. Do dyspozycji uczniów są tzy sale.

Dbając o wystró,j pomieszczeń, wychowawcy starają się dostarczać podopiecznym mił ych wraż eń

estetycznych, zachęcając dzieci do wspó|nego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

Wzesień to miesiąc
fu

nkcjonowania ś wietI|cy
W

Świetlicy,

poczęstU

Monika wiś niewska

MATEMATYCZNE ZMAGANIA

S

erdecznie witamy w nowym roku szkolnym.
Wakacje się skończyĘ i przyszedł czas aby rozruszać
szare komóreczki.
Na dobry początek szybkie sudoku.

3
5

6

5
2
1

4

W roku szkolnym

2017

1

3

4

2

6

4

2

3
5
4

2

5

1

/20IB mił oś nicymatematyki będą

mogli wziąć udział w róż nych imprezach matematycznych,
Szczegół owe informacje moż na uzyskać u nauczycieli
matematyki oraz na gazetce z aktualnoś ciami
matematycznymi obok sali 303.

MATEMATYCZNE ZMAGANIA
MatemaĘ ka tnaczej

(fr aszkt)

Gdy para się stara, to blisko do dnia,
Gdy jeden plus jeden to więcej niż dwa.

Cał oś ćgórą
zawsze
Nie
cał oś ćstanowią poł ówki.
Co jedna gł owa, to nie dwa pół gł ówki.

Pierwszeństwo mn oż enia względem dzielenia
Nie trzeba się smucić , by móc się weselić ,
Lecztrzeba pomnoż yć ,by mieć co podzielić .
Zagadka
Ile to będzie, powiedzcie mi:
Pirazy oko plus pirazy drzwi?

Iloraz
Zwykle przy czynąj est indolencji
Niski i|oraz inteligencj i.
Gadu-gadu
Trudno kogoś zauroczyć
Plotąc stale coŚ trzy potrzy.

MATEM ATY CZI\E ZMAGANIA
Zapraszam na Quiz matematyczny

t.

Komu przypisywane jest autorstwo tabliczki
mnoż enia?
A. królowi Salomonowi
B. Pitagorasowi
C. ś w.Hieronimowi
D. Pascalowi

2.

Kto wymyś liłruletkę, zwanąkrólową kasyn?
A. Napoleon Bonaparte
B, Moliere
C. Giacomo Casanova
D, Blaise Pascal

3,

|ak nazywa się dziesięć do potęgl setnei?

A. pryliard
B, googol
C. prymol

D. prymol tryliardów

4.

|ak po angielsku nazwa się trylion, czy|i dziesięć do
potęgl osiemnastei?

A. trillion
B. quintillion

c, bazillion
D. trilliard

O

dp owi ed

zi znajdziesz w następnym numerze,

MATEMATYCZNE ZMAGANIA

1. George has got so many brothers as sisters. His sister
Ann has got twice as many brothers then sisters. How
many children are in this family?
2. Which mathematical sign do you have to put between
numbers 2 and 3 to get a numbe4, which is bigger than
2 and smaller than 3?
3. |ohn divided 72 in two, He got7 in each half. How was
it possible? XII

4.

5.

Ola has got 14 grey,8 white and 6 black balls in her
bag, How many balls does she have to take out (with
closed eyes) of the bag to get at least one ball in each
colour?
S.How to get a number 100 from five numbers 5? You
can add(+), subtract(-),multiply (xJ or/and divide (:)
all numbers 5.
Autor: Aleksander Widman 6d

Odpowiedzi na pol*ryż sze zadania proszę kierować do Pani
Pauliny Szulc-Mikoł ajczak oraz Pani Agnieszki Serwańskiej.
Zapraszamy do zabawy oyaz wspólnego redagowania
dodatku matematy cznego.
Powodzenia w nowvm roku szkolnvm
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