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Witajcie Drodzy Uczniowie

!

W kalendarzu zimowa pora, a za oknem raczej deszcz

jesienna aura ehhh.., Coś zima nie chce do nas przyjś ć ,Był
tylko trzy ś nież nedni w styczniu. Ach! Co to był aza radoś ćlepienie bał wanów zjazdy na sankach z górek i oczywiś cie
bitwy na ś nież ki.Szybko jednak ś niegstopniał , a na dworze
zrobił o się szaro. Ale nie ma się, co przejmować ! Mamy
pewną teorię, co do zimy. Otóż Mroź na Pani czeka na nasze
ferie. Liczymy na to, ż e kiedy nastanie wolny dla nas czas
ś nieg spadnie w duż ej iloś cii będzie to magiczny czas. A ferie
już tuż , tuż . Częś ćz nas już myś li o zimowym wypoczynku.
Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie w czasie wolnym.
O tym poczytacie w jednymznaszych artykuł ów,Z zimą nie
ma ż artów. Trzeba pamiętać , ż e nie wolno wchodzić na
zamarznięte zbiorniki wodne ,na| eż y ciepł o się ubiera ć ,ż eby
nie dopuś cićdo odmroż eń a na górkach podczaszjazdów na
sankach musimy odpuś cić sobie brawurę. A co robić po
zabawach na ś niegu. Oj każ dy z nas ma swoje plany. Moż na
przy ciepł ej herbatce obejrzeć ciekawy film albo zwinąć się
w kł ębek w ulubionym fotelu i przeczytać fascynująca
książ kę. Mamy dla Was jeszcze jedną podpowiedź - nic tak
i

nie poprawi Wam humoru jak czytanie SZKOLNEGO
MAGALA. A mamy dla Was wiele ciekawych artykuł ów.

W tym numerze poczytacie nie tylko o tym jak bezpi ecznie
spędzić ferie, Dla mił oś ników przyrody mamy ciekawostki
ze ś wiataptaków. Nasi szkolni historycy zapoznają się Ęm
yazem z prawem rzymskim. Hmm... moż e będzie to
p o dp owie dź , jakizawó d wyb rać w przyszł o ś ci.

Tym razem mamy dla was również ciekawostki ze
ś wiatatechniki. Nie bójcie się matematycy nie
zapomnieliś my o Was, prezentujemy jak zawsze
obszerny kącik matematyczny. Uwaga! Na stronach
poś wieconych królowej nauk jest krzyż ówka dla Was.
Pamiętajcie, kto pierwszy rozwiąż ekrzyż ówkę i prześ le

poprawne hasł o na nasz adres e-mail otrzyma
atrakcyjną nagrodę. Najmł odszym, a| e też tym trochę

starszym polecamy atrakcyjne kolorowanki. Ż yczymy
niezap omnianych wraż eń ze SZKOLNYM MAGLE M.

Numerprzygotowali:
Wiktoria Kalewska, Konrad Dębski, Maurycy Pochylski,
zosiaRobakowska

pod opieką: I zabelli Sporakowskiej-Maz| I T, Mał gorzaty
Wolskiej

i

Moniki Krzyczyńskiej.

skł ad i wydruk: Karol Meysner - FOTOgraf
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ś wietlicaszkolna
Świąteczny czas
Grudzień to czas, gdzie,,ś wietliczaki" prz.r,gotoulv,ał y ś wietlicę
na nadchodzące ś więta. W ś rodę 6 grudnia jak nakazuje ,.tradycja
mikoł ajkowa" - kź de dziecko otrz} mał o czekoladorlego mikoł aja
- lizŃa. ,,Swietliczaki miaĘ, tez okazje rrl,sł uchać historii

Świętego Mikoł aja. Wspólne ul,konlrr anie ozdób. ubieranie
choinki nie wystarczył o. Najbardziej ś rliatecznie zrobił o sie

jednak dopiero podczas warsztatórv zdobienia piemikórł ,. które
odbył y się tł ,piątek l6 grudnia. Podstarł ,e ,ta1qrrił } oczlrł iś cie
pachnące piemiki oraz kolororł 1 lukier i róż nego roCzaju sł ockie
dodatki * ozdoby. Zapachy byĘ tak kuszace. ze nie} ttór_rm
,,ś wietliczakom" trudno był o się oprzeć i podjaCał 1 pierniczki.

O6
:

szczęś cie w ś wietlicy znajdował się
spory ich zapas. Wszystkie dzieci byĘ
batózo zaangŁowarte, zarówno chł opcy jak

Na

,,

i dziewcz} nki, Trudno ocenić komu poszł o

lepiej. Jedno jest pewne każ de dziecko dał o
o/ o,
bo zapakowane piemiczki
,,ś wietliczaki" zabierał y do domu dla bliskich.

z siebie l00

Nasi Dziadkowie
Styczeń jest miesiącem, w którym
uś wiadamiamy sobie jak waż ną rolę
w naszym, Zyciu stanowią nasi Dziakowie,
Swietliczaki" miĄ okazję podzielić się
swoimi przeż yciami z Dziadkiem i Babcia

;ł arzam
ć1

w roli gł ównej,

Dzieci wykona§ portrety swoich
najbliż szych otaz kż de dziecko miał o

:-,,

dokończyć zdania;

Mój DziadeĘ Moja babcia jest.,.
Dziękuję Mu / Jej za. ..
Oto kilka przykł adowych odpowiedzi:
Mój Dziadekjesr kochany, spoko, fajny.,.,
Moja babcia 7'esfuś miechniętą najlepsza,
Ńochana...
Dztękuję Mu zato, ż e ma dla mnie czas, za
gfy, spacery ż e On mnie koeha, ,.
DzĘkuje jej za pyszne obiady, zabajń, za

trosĘ, za to, ż e jest.
Jedno jest peh)ne Kochani Dziadkowie dziękujem1 Wał n za to, ż e Was mamy i 4;c4ł m1 W'am 100 lal !

PODzlĘKOWANlE
DLA

sPotEczlloś clszKoLl{ EJ sP l ?

W dniach 16-30 paź dziernika?Ot7r, Szkolne Koł o PCK dział ającew
naszej szkoĘpod opieką pani MartyŁapińskiej aktywnie wł ączył o
się w Ogólnopolską Kampanię Światorł ry Dzień Walki z Gł odem.
Czł onkowie koł a zorganizowali zbiórkę ż ywnoś citrwał ej oraz
ś rodków finansowych dla rodzin najuboż szych miasta Poznania
i powiatu poznańskiego, Wspólnymi sił ami udał o się nam zebrać aż
219 artykuł ów ż ywnoś ciowychoraz 210,96 zł ! Nie był oby takiego
sukcesu edyby nie Wasza pomoc - Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Za okazaną pomoc

i

dobre serce dziękujemy oraz serdecznie

zapraszamy do angaŻ owani
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Kącilr llistoryezny
Ptawo rzymslrie

Wyraż enie ,,prawo rzymskie" jest wieloznaczne, Moż e oznaczać
prawo, które obowiązywał o w staroż ytnym Rzymie, albo prawo o tej samej
nazwie, które po upadku Cesarstwa obowiązywał o, a nawet jeszcze
obowiązuj

e

w róż nych kraj ach.

W historii prawa prywatnego (prawo pqrwatne reguluje stosunki
między obywatelamiJ w Rzymie moż na v,ryróż nić trzy zasadnicze okresy,
a mianowicie: okres wczesnego prawa fpoł owa VI I I -poł owy I I w. p.n.e.J,
okres prawa przedklasycznego (do końca republiki] i okres prawa
klasycznego (okres prynrypatu), okres prawa poklasycznego (dominat).
Podstawą tego podział u są zmiany, jako dokonał y się w Rzymie
w dziedzinie poI ityczniej gospodarczej i społ ecznej, atakż ekulturalnej.
Charakterystyczną cechą rzymskiego prawa prywatnego był o
istnienie kilku systemów prawnych: fus civile, ius honorarium i ius
gentium,

I us civile (po polsku ,,prawo cywilne"] dosł ownie prawo

obywatelskie, jest to prawo wytworzone przez obywateli rzymskich dla
siebie. Był o to prawo surowe, sztywne i formalistyczne dostępne tylko
obywatelom rzymskim. Źródł em tego prawa byĘ z jednej strony ustawy
uchwalone przez obywateli na zgromadzeniach ludowych (leges) z drugiej
strony zaś zvł y czaj (m o s m a io rum).
I us honorarium jest to prawo powstał e dzięki dział alnoś civvyż szych
urzędników rzymskich. Prawa to wprowadzili urzędniry dla wspomagania,
uzupeł niania
i poprawiania prawa cywilnego ze względu na
dobro publiczne.
I us gentiumto znaczy prawo ludów. Był to ogół ins§tucji i przepisów
prawnych wchodzących w skł ad prawa rzymskiego, których przestrzegają
wszystkie narody, ponieważ wynikają one wś ród wszystkich ludzi
z naturalnego porządku rzeczy. Przepisy tego prawa był y najprostsze
pozbawione wszelkich formalnoś ci, elas§rczne, kierujące się naturalnym
poczuciem sł usznoś ci.
Prawo XI I tablic był o pierwszą kodyfikacją prawa rzymskiego
dokonaną w latach 457-449 p.n.e. w wyniku ż ądań plebejuszy. Tablice
zawieraĘ przepisy z dziedziny prawa: prywatnego, cywilnego, karnego,
administracyjnego, a nawet sakralnego. Ustawa ta cieszył a się u Rzymian
wielkim szacunkiem: dzieci uczono jej na pamięć .
Konrad Dębski klasa 7c

WtADzE SAMORZĄDOWE

l
1

Mieszkańcy gminy tworzązmocy prawa wspólnotę samorządową. I nteresy
ludzi mieszkających na odpowiednim terytorium, na przykł ad w Poznaniu
są reprezentowane przezwł adze samorządowe. Dotychczas od ] -997 roku
wyborcy wybierali wł adze samorządowe na 4, kadencję. Natomiast od
jesieni 2018 roku będą oni wybierali wł adze samorządowe w gminach,
powiatach i województwie na pięcioletnią kadencję, dlatego wszyscy,
którzy posiadają prawo wybierania, czyli osiemnastoletni obywatele, będą
mogli dokonać wyborów wł adz samorządowych. Waż ne jest jednaĘ aby te
osoby znaj dował y się w rej estrze wyborców.

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkał e na obszarze
gminy, którym przysł uguje prawo do gł osowania wwyborach lub prawo do

udział u w referendum. Wyborcamoż e być ujęty tylko w jednym rejestrze
wyborców Wpis do stał ego rejestru powoduje ujęcie w spisie: wyborców i
osób uprawnionych do udział u w referendum w miejscu stał ego

zamieszkania w każ dych kolejnych wyborach i referendach,
p

rz eprowa d zany ch na ob szarz e

d

an

e

j

gminy,

| eż eli iesteś zameldowany (pobyt stał y), zostaiesz z urzędu ujęty
w reiestrze wyborców. Natomiast, jeś liiesteŚ zameldowany na pobyt
czasowy, m usisz zł oż yć wniosek o dopisanie do rej estru wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza to organ, który odpowiada
za prawidł owy przebieg wyborów. Na stronie internetowej
wybieramwybory,pl edukuie ona mł odych wyborców, udziela
informacii o prawie wyb orczym,

Konrad Dębski klasa 7c

Maszyna ?arorł a
Maszyna parowa został a wynaleziona przez Szkota | amesa Watta, } < tóry
udoskonalił silnik parowy Thomasa Newcomena. Maszyna dział a na
zasadzie podgrzewania wody do wrzenia poptzez spalanie węgla lub
drewna. W ten sposób powstaje para wodna, która przez ukł ad rozrządl:
jest doprowadzana do cylindra. Tł ok jest wprawiany w ruch przez
wpuszczanie pary pod ciś nieniem, na przemian do każ dej z dwóch
wydzielonych komór cylindra. Energię wytworzoną w ten sposób
przenosi się na koł o zamachowe.
Dzięki wynalezieniu maszyny parowej zakł ady przemysł owe coraz
częś ciejstawaĘ się zmechanizowanymi fabrykami, które wypierał y
manufaktury. Oprócz fabryĘ maszyny parowe znalazĘ zastosowanie w
górnictwie, przemyś le kolejarskim i wodnym. Obecnie maszynę parową
zastąpił y silniki spalinowe i elektryczne.
Schemat maszyny

pa

rowej
.:

i
Lokomotywa z napędem parowym

Maurycy Pochylski klasa 7c

Kącilr przyrodniozy -aleksandletta obroż na
Aleksandretta obroż na (Psittacula krameri) to ś redni ptak z rodziny
papug wschodnich, Zamieszkuje ś rodkową częś ćAfryki i Pół wysep
lndyjski. Gatunek ten został introdukowany w Ameryce Poł udniowej, na
Dalekim i Bliskim Wschodzie oraz w częś ciEuropy. Nie ma zbyt duż ych
wymagań ś rodowiskowych. Występuje w wielu

typach siedlisk, od sawanny, przez tereny

nadrzeczne, po zwykł e parki miejskie. Papugi te
ż ywiąsię nasionami, owocami [ np. akacji, figowca,
kawowca, granatuJ, zboż em, kwiatami i nektarem.
Osiągają rozmiar ciał a od 37 do 43 centymetrów.
Upierzenie jest zielone z czarną obroż ą na szyi,

U niektórych podgatunków występują też

niebieskie, szare, ż ół te i czerwone elementy upierzenia. Gniazdują
w naturalnych dziuplach lub powiększają dziuple innych ptaków, takich
jak dzięcioł . Lęgi odbywają się w róż nych okresach w za| eż noś ciod
zamieszkiwanego przez aleksandrettę regionu (np.w I ndiach od grudnia
do maja, a na Cejlonie od listopada do czerwca).Samica skł ada od 3 do 6 jaj,
z których po niecał ym miesiącu wykluwają się mł ode. Pisklętami opiekują
się obydwoje rodzice. Mł ode opuszczajągniazdo po okoł o 6 tygodniach.
ciekawostki:
. Do Europy aleksandretta trafił a wraz z wracającymi z wypraw

l

kolonizatorami na przeł omie XI X i XX wieku.
. Niektóre osobniki uciekĘz niewoli i stworzył ylokalne populacje.
. W Polsce stada tych papug obserwowano we Wrocł awiu i koł o
Katowic.
. W hodowli uzyskano okoł o 20 odmian kolorystycznych [ w tym np.
kobaltowe i albinotyczneJ.
. Ptaki trzymane w niewoli wymagają drewnianych zabawek i
stanowiskdo kąpieli.

M aurycy P o chylski klas a

7

c

Bezpieczne fefi e

2018

I ak co roku będziemy przebywać na feriach zimowych, które

wielkopolskim trwać będą w okresie od 72 do 2 5 lutego.
Aby czas zimowego wypoczynku dostarczał radosnych i niezapomnianych
wraż eń,pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
w woj ewództwie

@

nie zjeż dż aj na sankach w pobliż u dróg i zbiorników wodnych,
- w czasie zjeż dż ania zachowaj bezpiecznq odległ oś ćmiędzy

sankami,
nie doczepiaj sanek do samochodu,

-

rzucaj się tylko miękkimi ś nież kami(nie ł qczymy miękkiego
ś nieguz lodem lub kamieniem) i nie celuj prosto w twarz innej
osoby,

€

-

@

@
ą
;:"{ y€ f}

ąątr&
o,* { &

nie rzucaj ś nież kamiwnadjeż dż ajqce samochody,

na ł yż wach jedź tylko w wznaczonych miejscach, nie ś I izgaj
się po lodzie na zamarzniętej rzece lub jeziorze,

się odpowiednio do temperatury panujqcej na dworze,
wolny czas spędzaj na ś wież ympowietrzu, dbajqc o swojq
aktywnoś ć fizycznq,

ubieraj

-

pamiętaj

"{ ' ,,ł ,

'{ .ł ,

112'a

&

w

o

zdrowym odż ywianiu,

górach dostosuj trasę do swoich umiejętnoś ci i pogody,

zabieraj telefon komórkowy z dobrze nał adowanq bateńq oraz
numerem alarmowym,

Korzystano ze ź ródeł Policji i lnspekcji Sdnitarnej

Zosia Robakowska klasa 7c

MAI EMAryCZNE ZMAGANI A
KONKURSOWO

W styczniu odbył się etap

szkolny

woj ewó dzkiego konkursu matem aw cznego,

Niestety z przy| < roś cią muszę stwierdzić , ż e
nikomu nie udał o się przejś ćdo kolejnego

etapu, Proszę się jednak nie martwić ,
Konkurs znowąpodstawą programową wcale nie był prosty, a tak
naprawdę był trudny. Postaramy się w przyszĘm roku pomóc
Wam lepiej się przygotować , opanowując treś ci,które naprawdę
mogą sprawiać wiele kł opotów

Przypominamy,

ż e czas

zacząć przygotowania

do

międzynarodowego konkursu KANGUR 2,078, który odbędzie się
w czwartek 15.03.2018

Wszystkim uczniom biorąrym udział w szkolnych
konkursach matematycznych bardzo dziękujemy za
zaangaż owanie i ż yczymy sukcesów.

Nauczyciele Matematyki

REBUsI K
-:- -

Specjalnie dla Was na

rozruszanie szaryć h
komóreczeĘ mał y
rebusik matematyczny
Co to takiego?
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MAI EMAryCZNE ZMAGAN] A
KRZYŻ ÓWECZKA
D

zisiaj

dl a o

dmiany krzyż ówka z dziedziny bardz
z informatyki, ż y czymy

t.

2.
3.

4.
5.
6,

7"
8.
9.

p

o

bliski ej

owo dzenia

| !

m atem

atyce,

!

ogólnoś wiatowasieć komputerowa
pamięć przenoś na USB
serwis społ ecznoś ciovrry,litóry ma uż ytkorł mików z cał ego
ś wiata
popularny system operaryjny
potwierdzający klawisz na klawiaturze
ekran komputera

zmieniasz w niej toner
program, w którym moż na rysować

twardywkomputerze

10. prawdziwa je ser,
11. np. Google

a ta

jest komputerowa
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Autorem dzisiejszej krzyż ówki jest Dawid Rdest z klasy 5a

MNEMNYCZNE ZMAGAN] A
CI E

KAWO STKI MATE MATYC ZNE

w

ostatnich latach moż na
usĘszei ż e coś jest 2d lub 3d,

ż e mają
jest
telewizor 3d,
kino 3d, sągry Zdi
Niektórzy chwalą się,

3d. Powstał y nawet kina 4d, czy 6d.
Co to, tak naprawdę oznacza?

Oczywiś cie pojęcia te są ś ciś le
związane z matematyką. To

jeden

z Ęch

przykł adów, kiedy uczniowie pytają: Gdzie ta

matemaĘlka będzie mi potrzebna7 No wł aś nieto jest matematyka!
Przyjrzyj się kwadratowi, jest pł aski i ma boki w dwóch róż nych
pł aszczyznach - pionowej i poziomej, dlatego mówimy o nim, ż e jest
w 2d [ dwuwymiarowy),
Teraz zobaczmy sześ cian. | ego krawędzie rozchodzą się w
dzy róż ne strony. W związku z Wm mówimy, ż e to figura
frójwymiarowa, czyli potocznie figura 3d.
Czy potrafiszwyobrazić sobie figurę w czwartymwymiarze,

figu.ę 4d? Czy w ogóle taka figura istnieje? TaĘ jest taka figura i
nazrya się tesseract, | est to odpowiednik kwadratu wś ród figur
2d i sześ cianu wś ród figur 3d. Tesseract to hipersześ cian, figura 4d.
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Today, we are talking about
dimension. That's why, we give
you some words from the spatial
geometry.

VoCABUI ARY
SPATI AL GEOMETRY - geometria przestrzenna
DI MENSI ON - wymiar
VERTI CES - wierzchoł ki
EDGES - krawędzie
SI DES - ś ciany

THE CUBE - sześ cian

THE PI RAMI D - ostrosł up
THE CONE - stoż ek
THE CYLI NDER - walec
THE RECTANGULAR PRI SM - prostopadł oś cian

PUZZLE

J
t

What's the area of
a single

triangel?

Serdecznie zapraszamy chętnych do współ pracy,
Czekamy na wasze teksty, krzyż ówki
Ko ntąkt : P aulin a S zul

c

-

M ikoł aj cz ak
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Ag ni
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zadąnia,

e s zk

a

S etw

I ub e-mąil: p.szulc.mikolaj czak@gmail,com

ań ska

Krzyż ówlra
Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej

]:

:_'..i'::.:.j-:

krzyż ówki (znajdziecie ją na stronach

:,,::.:

l

:-'

:

poś więconych zagadnieniom matematycznym),
Na zwyciĘzców czeka atrakcyjna nagroda.
Rozwiązania przesył ajcie na nasz gł zetkovry 9mail :szkolńymągiel77 @onet.pl. Nagrodę
otrzyma osoba, która jako pierwszaprzyś | e nam
hasł okrzyż ówki,
A oto zvrrycięzca, który jako pierwszy przesł ał nam rozwiązanie
krzyż ówii z- poprzediriego ńumeru naszego pisemka - Bartek
Kał ek z klasy 7d. Gratulujemy!
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Ouiz o szkole
Odpowiedz na pytania, policz punkty

1,
A,
B,
C.

I

dowiedz się, jakim jesteś uczniem!

Nosisz do szkoł ytorbę czyplecak?
Plecak-Zp,
Torbę-Op.

Róż nie-lp.

2. | akiego koloru jest twój plecak?

A.
D.
E.

Niebieskiego-1p.
Róż owy-Op,
I nny-2p,

3. | akiego przedmiotu nie lubisz?

A.
F.
G,

Matematyki-2p.
Polskiego-0p.

I nny-lp.

4. Conosiszwpiórniku?

A.
H,
I.
5.

A,
J.
K.

Wszystko: kredki, flamastry, dł ugopisy, oł ówki, pióro, Ę.-2p.
Najpotrzebniejsze rzeczy: linijkę, oł ówek i dł ugopis.-lp.
Nie mam piórnika, noszę sam dł ugopis-Op.
Co zawsze nosisz w plecaku?

Śniadanie-lp.
Portfel-0p.
Oby dwie rzeczy-Zp.

1,5p.
I esteś super uczniem, ale moż esz pomyś leć o lepszym przygotowaniu się do
szkoł y.

6-10p.
Wspaniale, jesteś wzorowym uczniem. Trzymajtak dalej!

wiktońa kalewska klasa 7c

