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Witaj cie Dro dzy Uczniowie

!

Czas ucieka tak szybko, ehh,.. |eszce przed chwilą

szykowaliś my się do ś wiąt.Z niecierpliwoś cią
czekaliś my na kilka dni wolnego, ubieraliś mychoinkę

i

pakowaliś my prezenty. Witaliś my Norł ry Rok... a tu
znowu szkoł a. Ale co tam! W szkole też jest fajnie, po
kilku wolnych dniach spotkaliś my się z kolegami
i ko|eż ankami. Nawet trochę tęskniliś myza
nauczycielami;J Trochę nauki jeszcze przed nami, ale
tylko trochę, bo wielkimi krokamizb|iż ająsię ferie, Tak,
tak już za chwilę czekająnas kolejne wolne dni, Cał e dwa
tygodnie beztroski! Za oknami mroź no, choć brakuje
ś niegu,Wszyscy ś ledzimypyognozy pogodt,, N{oż e
jednak w tym roku ś niegchoć odrobinę poprószy? Ach,.
ale by był o cudownie wyciągnąć zakurzone sanki
z piwnicy. Wokół naszej szkoĘ nie brakuje górek. Nlozna
by poś migać zkolegami na sankach,zrobić llyś cigi, a na
koniec bitwę na ś nież ki- najlepiej chł opcy kontra
dziewczyny. Oj, ż eby ten ś niegspadł ! Musimy jednak
pamiętać , ze zima niesie ze sobą wiele zagroż eń, Mozna
się przeziębić , jeś linieodpowiednio się ubierzemy,
Pamiętajmy więc o ciepł ych kurtkach, szalikach
i czapkach, Nikt przecież nie chce spędzić ferii rv ł óż ku
zgorączką. Na górkach też musimyuważ ać ,

Zachowujmy bezpieczną odległ oś ćmiędzy sobą, nie
popychajmy się, w takich sytuacjach ł atwo zł amać rękę
lub nogę. Jeden z naszych artykuł ów mówi wł aś nieo
bezpiecznych feriach, koniecznie go przeczytajcie. A co
jeszcze u nas? W Wm numerze nie zabrakł o ciekavyych
opowiadań, dla romantyków mamy piękny wiersz. Jak
zwykle w naszym pisemku znajdą coś dla siebie
mił oś nicysportu. TaĘ taĘ jest kącik matemaĘ czny.
Oprócztego poczytacie w SZROLNYM MAGLU o zgubnym
nał ogu, niech ten tekst b ędzie dla Was przestrogą. Warto
przeczytać artykuł o zdrowym odż ywianiu. A na koniec
wysilcie swoje mądre gł ówki i rozwiąż ciekrzyż ówkę warto, na zwycięzcę, jak zwykle czeka atrakcyjna
nagroda. I znowu to samo! Za duż o piszemy na samym
p o cz

ątku. C zytan
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Koł o Redakcyine

Numer przygotowalil Franciszek Nawrocki, Jakub Miechowicz, Amelia
Kucharzewska, Konrad Dębski, Łukasz |ackowiaĘ Emilia Czech

pod opiekąl Izabelli Sporakowskiej-Mazu1 Mał gorzaty Wolskiej i Moniki
Krzyczyńskiej.

Moja pasja
Cześ ć l.

|estem fanem filmu ,,Szybcy i wś ciekli", a jednocześ nie moż na mnie
nazwać automaniakiem.
Pasją do samochodów zaraził mnie mój tata,przez którego dwa latatemu
został em zachęcony do kupna pierwszej gry samochodowej. Bardzo mi się

i prawie codziennie w nią grał em. Dzięki niej stopniowo
zaczął em rozpoznawać coraz więcej samochodów Dzisiaj znam ich

spodobał a

naprawdę duż o, Kiedygdzieś jedziemy,tata musi być gotowy, ponieważ gdy
vvypatrzę jakiś ciekawy pojazd, to musimy zawracać , Moim ulubionym
samochodem jest Dodge Charger fczyt, dodż czardż erl z roku 1968. Bardzo

podoba mi się też Dodge Viper srt t0 |czyt. dodż wajper], Tym
samochodem miał em przyjemnoś ć niedawno się przejechać na torze
Poznań.

Bardzo cieszę się, gdy jedziemy do jakiegoś większego miasta,
ponieważ bardziej prawdopodobne jest, ż e tam zobaczę jakiś rzadko
spotykany pojazd.

Zbieram też samochodziki ,,Hot Wheels". Lubię je kolekcjonować

i

rysować .
Chętnie udaję się z moim tatą na targi motoryzacyjne lub coroczne

GranTurismo.

kuba Miechowicz klasa 6c

MATEMATYCZNE ZMAGANIA

Na dobry początek informacje o

naszych
zwycięzcach szkolnego etapu wojewódzkiego
konkursu matematyczne3o,
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

ł

l
1

t

Aleksandra Sobótka kl. 6d
Marcin Lewandowski kl, 6b

J
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GratuĘ emy!!!
Dla tych, |nórzy chcieliby troszkę rozruszać swoje szare komórki i
zdoby ć drobny up ominek.

zagadka
i;
Grura
a

il{yru§ź a ila wyi{e§zkę.
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GGy ustavlili się w Bary, lrsjŁi ara; cewć rki za każ dy:n
rał em jeden lrra§naa Xył Fz pary.
Dopie:o po il§t§ł YiĘ niu $ę x giąlki niĘ
nie
§am,

lIł prredszf;olalrć w bSc w grupi*?

Z gotową odpowiedziązapraszam do p. Mikoł ajczak sala 303.

Dla Ę ch którzy nie lubią matematyki, a uwielbiaią
literaturę, poezję... troszkę matmy w wierszu ;)

MATEMATYCZNE ZMAGĄN]A
|an Brzechwa

szóstka-oszustka
]eĄnĘ gSula za pogrze\acz [o Ę p*inĘ g,

fur&jŁnlt}jĘ gulisĄ u wuj Ę g,,

t{a acuszfuł

CzuJkfoLcBla studni poro[fuł podwJł rĘ g,
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SzJ3ł Ę p",
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Co innlrn szJ3stfomnigĄ ńnie zóarza,
Std za*rafol jednej so6ot1
I fufzie w nie{ziefposzfi [o ro6ot1,

KjeĄ in[ziej uł ypadaznJkł z Ę sifu,
ao Ę xlł rej ń zapisuje pieniĘ j,
'Iillpa[a

A

szJ3stfot, a zaż raful szeciu

tlsĘ ,

Szufotno jej przez Ę lffotmiesic1,
wreszcie si znafaza za fotnap w ź iurze

Caa umorusana

Innlm
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foyta futrzem.

[6Ę c o zdrawił ,

Stana po prostu na gowie,
Sza p rze[ sie?ie z aryrpitlm o[Ę iem

I u[awaa dziewitĘ
[ziwnlrm za.y
'U[awaa, e jest tramwajerq

Q}nia p rwneg o, s-tuy?n

cz aj em,

I zwrJicia na sił 6ie powszec frn uwag,
'k|oajc: '(Prosz wsiada! SzJktĘ g jedzie raQrag",
'Tlmczasem pojecńaa na Ocńot
I ju nie

wrjc

Odt[przepa[a

ia z pourotem.

o niej wszeffot wie.

tafot to fua szJł stfot - pafj sze!

MATEMAryCZNE ZMAGAN]A

W dzisiejszym wydaniu będzie
troszkę więcej matematyki po
angielsku O. Poniż ej nazwy figur
geometryc zny ch - g eometric
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MATEMAryCZNE ZMAGAN]A
Dla tych bardziej zaawansowanych

magic square of math-salamanders
P0WODZENIA!!!
A magic square is a square where each line of 3 numbers {veńical,
horizontal and diagonal} adds up to the same amount.
1}

7,

Write the numbers t,2,3, 4,6,
in the correct place so that

8,9

each line (vertical, horizontal and

diagonal) adds up to 15,

12346

78

Total must be 15

*ą

2}

9

-'''}a.-=

ean you make a new magic

squale using the digits 0, 1, 2, 3,

4,5,6,7,
Up

5

8

8 so that each line adds

to 12?

0t234

67

Total must be 12

;l,i
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ZAPRA1ZAMY Do WSPÓŁPRACY
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Osoby odpowiedztąIne za powstawanie kqcika matemau/czneg

p.Paulina Szulc - Mikoł ajczak i p. Agnieszka Selwańska.

o :

BAJKI DLA NAJMŁODSZYCH
,,

Niebieskie migdał y"

Pewnej nocy Ewuni

i

Martynce

przyś nił ysię niebieskie migdał y.
Wiercił y się, rzucał y poduszkami i nie

,:
ź

mogł y przestać o Ę m myś leć .Obudził y

się i wyszł y ze swojego pokoju,

;i

Zobaczył y wtedy, ż e migdał y latają po
cał ym ich domu. W czasie, gdy chrupał y

marchewki, jeden z migdał ów urósł
do ogromnych rozmiarów. Zadomowił
się u nich i mieszkał z dziewczynkami
przez caĘ rok. Po upł ywie tego czasu

zamienił się w mał e dziecko.
Prawie przyv,lyl<Ę do obecnoś ci
nowego czł onka rodziny, aż tu pewnego
poranka zobaczyĘ we wł asnym pokoju -

wir. Z ciekawoś ci weszł y do niego.
Okazał o się, ż e to kraina Zombi. Bał y się, ale nie wiedziaĘ ,jak wrócić do
domu. Zombi chodziĘ za nimi i straszyĘ je.Dziewczynki uciekał y z cał ej
sił y. Nagle zna|azł y wodę w woreczku. Gdy woda wyla§nł ał a, to zamarzał a
rzeczy. Postanowił y zamr ozić Zombi.
W tym czasie Niebieskie Migdał y atakował y Ziemię. Stworzył a się

wielka awantura. Dziewczynki nie wiedział y, co zrobić . Nie posiadał y
niczego, co mogł oby pokonać Niebieskie Migdał y. Te niebieskie stworzenia
zaczęĘ corazbardziej nienawidzić Ziemi. MiaĘ plan, aby zawł adnąć nią,a
potem zmniejszyć jej znaczenie, by wszystkie
inne planety ignorował y ją, a ich malutka
niebieska planeta zyskał a na znaczeniu,

,ą
.ś

MarĘ nka i Ewunia robiĘ co mogł y, aby
powstrzymać Niebieskie Migdał y. Ewunia
podniosł a ręce i zobaczył a, ż e moż e czar ować
lodem. Ucieszył y się, ż e uratują Świat.
Zamroził y Niebieskie Migdał y. Pojawił się wir
i wrócił y spokojnie do domu, Był już ranek.
Zjadł y ś niadanie i poszł y niewyspane do
szkoĘ . Po powrocie opowiedziaĘ rodzicom
cał ąprzygodę.

:; !,a

'1;

autorki : Michalinka lóź wiak, |ulka Mai ewska, Wiktoria Gó recka,
Asia Korytowska z klasy 3c

Gdzie ta zima?
Co się ztąpogodąstał o?
W zimie wcale nie jest biał o,
Gdzie ta zima,proszę pana,
Czy w Afryce się schował a?

Czekam na nią już lat kilka,
To nie był a krótka chwilka.
Sprzęt zimowy już rdzewieje,
Gdzie ja w ferie poszaleję?
Bo gdy prószy ś niegpuszysty,
Do zabawy chętni wszyscy.

Zaspy ś niegui bał wany,
Na to dziś ochotę mamy,
Choć na mrozie marznąvszy,
Swete r zał oż ymygrub s zy,
Rękawiczki, szaliĘ czapkę
I biegniemy na ś Iizgawkę!

Lecz zamiast ś niegu pada deszcz,
Zamiast bieli szaro j est,
Nastrój jednak mam radosny,
|uż odliczam dni do wiosny!

€
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Franek Nawrocki klasa 6c

KODEKS BEZPIECZNYCH FERII

:

rvł ś wnż yupowIETRZU:
-miej ciepł e ubranie na ciele,
-nie zj eż dż aj na sankach w p obliż u uli cy,
-nie jeź dź naĘ ż wach nazbiornikach wodnych, j eziorach i rzekach,
-nie rzucaj ś nież kamiw twarzizakoł nierz kolegi,
-nie przyczepiaj sanek do samochodu, który jedzie,
-wieczorem miej odblaski, gdyporuszasz się przyuliry,
W D OMU PRZY ZŁE' P OGO DZIE :

-nie graj na komputerze lub innym sprzęcie elektronicznym przez caĘ
dzień,
-graj w gry planszowe czy karciane,

-nie oglądaj programówtelewizyjnych przez caĘ dzień,

HIGENAI
-myj zęby dwa hlb trzy razy dziennie (po ś niadaniu,po obiedzie, po kolacji),
-dbaj o czystoś ć ,porządeki ś wież oś swojego
pokoju,
ć
- ć wicz,bądź aktywny, nie opychaj się sł odyczami,
-kupując ż ywnoś ć ,sprawdź datę waż noś ci.

BEZPIECZENSTWO:
-nie ufaj obcym osobom.

W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA tUB WYPADKU PAMIĘ TAJ
NUMERACH ALAR]VIOWYCH
-numeralarmov,ly772

O

:

-numer na policję 997

-numernapogotowie 999
-numer na

st aż p

oż arną9 9 8

PAMlĘ TAJclE o KoDEKslE BEZP|ECZNYCH FER|

TAAAAAAAAAAK|

l ! ! ! ! ! l ! !

TMK!

Konrad Dębski klasa 6c

Dlaczego dzieci sięgajq po papierosy?
Papierosy są bardzo niezdrowe dla wszystkich, dlatego do końca nie wiem,
dlaczego sięgają po nie dzieci, Myś lę,ż e najmł odsi sięgają po nie, bo
uważ ają, ż e będą wtedy tacy super i ,,cool". Moż e chcą zaimponować
starszym i uzyskać ich akceptację? Szczególnie, kiedynie są lubiani wklasie
i często są wyś miewaniprzez kolegów i koleż anki. Sądzą, ż e jak będą mieli

znajomych w starszych klasach, to wtedy inaczej spojrzą na nich
rówieś nicy.
Palenie moż e być takż e uznawaneprzez niektórych jako chęć p okazania,ż e
jest się już dorosł ym, a tak naprawdę to gł upota, bo wyroby Ę rtoniowe
szkodzą zdrowiu i powodują róż ne choroby. Wieloletnie palenie często
prowadzi do rozmaitych nowotworów, naprzykł ad do rakapł uc.
Róż ne są więc przyczyny sięgania po papierosy. Moim zdaniem bywają
sytuację, kiedy rodzicezamał o czasu poś więcająswoim dzieciom. Moż e
najmł odsi zaczynają palić , bo chcą zwrócić uwagę swoich rodziców. Na
pewno nie jest to dobry sposób. Wręcz przeciwnie. Lepiej iś ćdo mamy lub
taĘ i szczerze porozmawiać , powiedzieć , ż e ma się jakieś problemy, a nie
zaczynać palić . Z rodzicami warto też porozmawiać o paleniu, na pewno
wyjaś nią oni dziecku, jakszkodliwyi zgubnyjestto nał óg.
Nał óg nikotynowy to takż e strata pieniędzy. Pa|acz pali coraz więcej

i więcej, i w ten sposób traci mnóstwo pieniędzy, które moż na by
przeznaczyć na inne, lepsze cele. Na przykł ad na zakup fajnej gry
komputerowej albo moż na zbierać fundusze na wakacyjnyv,lyjazd.
Uważ am, ż e papierosy są ucieczką przedróż nymi problemami, np. z nauką.
Kiedy ktoś nie moż e ,,zabĘ snąć " przed innymi kolegami stopniami, to
wtedy myś li,ż e coś co jest zabronione dla niego, będzie czymś ,co go
wyróż ni, Niestety, nie zdaje on sobie sprawy, ż e palenie do niczego dobrego
nie prowadzi, bo uzależ nia, tak jak inne uż ywki, Więc nie jest to wyjś cie
kł opotliwej sytuacji.
Podsumowując, uważ am, ż e palenie jest czymś bardzo zĘ m. Myś lę,ż e
większoś ćdzieci o tym wie, ale są tacy, |ł órzy próbują papierosów.

z

Pamiętajcie, to nie jest sposób na rozwiązanie problemów, Lepiej
porozmawiać zprzyjacielem lub osobą dorosł ą, na pewno znajdzie się ktoś ,
kto nam pomoż e. Jakwięc moż na odpowiedzieć na pytanie zadane wĘ rtule
artykuł u - dlaczego dzieci sięgają po papierosy. Bo chcą być już dorosł e, bo
chcą zaimponować koledze, bo myś lą,ż e w ten sposób rozwiąż ą swoje
problemy. Ale palenie niczego nie rozwiązuje. Pamiętajcie, nigdy nie
zaczynajciepalić , bo skutki moż ecie póź niej odczuwać do końca ż ycia.
Łukasz lackowiak klasa 6a

SMACZN IE, ZDROWO, KOLOROWO
Na początek,,PIRAMIDA ZDRoWEGo Ż ywIE1.1tA'
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Na sam początek dnia najlepszy będzi e orzeź wiający koktajl arbuzowy.

Potrzebne:
-300 gmiąż szu aibuzabez pestek
-250 ml jogurtu naturalnego
-100 glodów jogurtowych
Wszystko porządnie wymieszać i GOTOWE

!!|

SMACZNEGo!

Na ś niadanie, oprócz koktajlu, moż e być jogurt
naturalny z dż emem i pł atkami albo omlet zkaszy
jaglanej.

oMtETzKASZYJAGII\NEJ
Potrzebne:

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7,

kaszajaglanasurowapół szklanki
1marchewka
100gmroż onegogroszku
4 jalka (1jajko na 1 osobęJ

kieł kibrokuł ów
natkapietruszki
przyprawy: sól, pieprz, chili

Kaszę jaglaną podpraż amy na patelni. Zalewamy wodą - 2 szklanki.
Dodajemy pokrojoną w kostkę marchewkę, solimy i gotujemy pod
przykryciem ok. 10 minut. Dosypujemy mroż ony groszek i gotujemy
następne 5 minut. Kaszę z warzywami pozostawiamy do wystygnięcia.
Jajko dokł adnie mieszamy z pokrojoną natką pietruszki, dodajemy kaszę
jaglaną z warzryami (dowolna iloś ć ).Przyprawiamy do smaku solą,
pieprzem i chilli. Masę wlewamy na rozgrzaną patelnię. Smaż ymy na
rumiano z obu stron. Przed podaniem posypujemy kieł kami brokuł ów.
Porcj a kaszy star cza na 4 oml ety.

oBIAD
Pierogi ze szpinakiem są bardzo zdrowe, ale jeż eli ktoś nie lubi szpinaku, to
moż e zastąpiĆ go mięsem.
potrzebne na ciasto:
1. mąka
2, ciepł a woda niegazowana
3, szczypta soli
4.
5.

Ę ż ka oliwy

jajko

potrzebne na farsz

szpinak
2. czosnek
1.

:

;*ą

,ę

3, masł o
4. ś mietanka 18 %
5.

pół starkowanego jabł ka

muszkatoł owa
7.pieprz, só|

6. gał ka

Wyrabiasz ciasto, robisz farsz. Wstawiasz do wrzącej wody z solą i czekasz,
aż piero gi wyp}yną na wierzch, potem gotuj esz j eszcze 2 minuty .

KoIl\cJA
Moż esz zrobić sał atkę z tuńczyka, pieczone
ziemniaki w piekarniku, a dla odważ nych sał atka z
buraków zapiekanych

z

serem pleś niowych.

Amelia kucharzewska klasa 6c

Krzyż ówka zimową
1
2

3
4
5
3
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Emilia Czech klasa 6c

1, Deska do zjeż dż ania na ś niegu,
2. Gospodarz następnych igrzysk zimowych.

SpeĘ alne zabudowane sanie wyś cigowe,
Moż e być alpejskie (zjazdy) lub klasyczne (skoki, biegi).
5, Zima po angielslal
6, Srogi miesiqc,
7, Dyscyplina zimowa - zjazd sankami po specjalnym torze.
8, W tej grze uż ywa się szczotek oraz granttowych kamieni.
9, Moż e być zł oty, srebrny lub brqzowy,
70, Okulary ochronne uż ywane przez narciarzy,
77, Dyscyplina ztmowa, moż e być figurowe lub szybkie,
72, Gra zespoł owa na ł yż wach rozgrywaną ną lodowisku,

3,
4.

Zachęcamy wszystkich do rozwiązania naszej
krzyż owlł , Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda,
Rozrviązania p rzesył ajcie na nasz gazetowy
e-mail

-

szkoln},rnagiel17@onet,pl, Nagrodę otrzyma

osoba, która jako pierwsza przyś |enam 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 - Wiktoria Górecka
z

klasy 3c. Gratulujemy!

!!

SPORTOWA SIEDEMNASTru
Pruru RĘ CZNA
We wtorek (24.tt,2016J reprezentacja naszej szkoł y w pił ce ręcznej
chł opców wzięł a udział w I etapie rozgrywek w ramach Poznańskich
grzysk Mł o dzież y Szkolnej. Podopi e czni trenera Artura Papi e rowskie go
pokonali zespoĘ z SP 84 oraz SP 65, zapewniając sobie tym samym awans
do dalszej fazy rozgrywek. Poraż kę minimalną 3:4 odnieś li z gospodarzem
zawodówSP 34.
i poszczególnych spotkań:
skł ad reprezentacji:
{vlt
- SP 34 1:17
6l
Adam Cił apowski
!|
SP 17- SP 84 4:2
Tytus Groń'skf
65 8:3
ńł azei
!| 11 - SP 17
4:3
SP 34- SP
Damian pał uka
SP 84 - SP 65 2l3
RejniaP
Jakub
-BartoszŚcheffs
SP 34 - SP 84 8l0
I

rrzywtcki

Kacper Szymański
AntoniWł odarczak
Kr4lsztofWojtalik
Maciej Wolicki
Maksym Zaremba

Kasyfikacia końcowa:
1.sp 34
z,Sp t7
3.Sp 65
4.sp 84

ERGuMETR WIoŚLAR.§tfl
W piątek (25,71,20t6) reprezentacja naszej szkoł y w jeź dzie na
ergometrze wioś larskim wzięł a udział w III Otwartych Mistrzostwach
Piątkowa. Organizatorem zawodów był a SP 35 na os. Łokietka, anadzór
meryLoryczny sprawował o Towarzystwo Wioś larzyPolonia. Goś ciem
specjalnym byli uczniowie Oś rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
NiesĘ szących w Poznaniu. Impreza rozegrana został a na ergometrach
typu Concept II w pięciu kategoriachl
I kategoria - dziewczętakl.V
II kategoria - chł opcyld. V
III kategoria - dziewczęta kl,VI
IV kategoria - chł opcy kl. VI
V kategoria - nauczyciele wychowania fizycznego

Nasza druż yna zajęł a VIII lokatę w zestawieniu szkół . Indywidualnie

najlepiej spisali się Weronika Kwapiszewska

z 6 d,

Natalia Piskorska nauczyciel wychowania fizycznego

pozostaĘ ch osiągnięciach naszych uczniów z mijającego pół rocza
dowiecie się w następnei gazetce. Wysportowanych ferii...

O

