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Czujecie? Pewnie, ż e czujecie wiosna do nas w końcu
zawitał a! Nareszcie puś cił ymrozy i wyszł o sł onko,
Koniec z siedzeniem w domu. Zaczynamy sezon
rowerowy, rolkowy, deskorolkowy, ach będzie się dział o,
Mamy nadziejQ, ż e nasi nau czyciele okaż ą nam
wyrozumiał oś ći będą mniej zadawać ;l No troszkę nam
do wakacji jeszcze został o. No dobrze, obiecujemy
b ę dziemy się uczy ć ,szyb ko rob i ć zadania d o mowe, ż eby
jak najszybciej wyjś ćna dwór w poszukiwaniu wiosny.
Wiecie, ż e moż najuż posiedzieć nał aweczkach? No na
trawie 1eszcze nie, za zimno, nie róbcie tego. Ale
ł aweczki w parku polecamy. Ale tak siedzieć na ł awce i
co tu robić hmmm... No jak to co? Moż na na dwór zabrać
ze sobą nowiutki, ś wież utkinumer SZKOLNEGO
MAGLA. A jest co czytać ! Mamy dla Was, jak zawsze
ciekawe artykuł y. Każ dy znajdzie tu coś dla siebie. W

tym numerze nie brakuje tekstów o tematyce
przyrodniczej, w sam raz na porę wiosenną. Dla Ę ch,

którzy wolą jednak zapach spaIin mamy kącik
automaniaka. Tak, tak o sporcie też piszemy. Nie
martwcie się matematycy jest również wkł adka dla

tęgich gł ów. Dla naszych mądrych mózgów mamy dwie

krzyż ówki (jedna dla Was to już za mał oJ, Po tym
ł amaniu gł ów warto poś miać się zaglądając do kącika

l

ś miechu. Mam też dla Was dwa wywiady, jeden
znauczycielem naszej szkoł y a drugi, który szczegóInie
polecamy to wywiad z finalistami Wojewódzkiego
Konkursu lęzyka Polskiego. Na uwagę zasł ugują też
ciekawe opowiadaniaorazgratka dla historyków , czy|i
garś ćciekawostek sprzed wieków. I jak zwyk|e,za duż o
zdradzamy na samym początku, taka już naszatradycja.
A więc, siadajcie na ł aweczkach w parku, wystawcie
buź ki na sł ońce i zabierajcie się za le}<turę SZKOLNEGO
MAGLA.
Koł o Redakcyine

Numer przygotowali: : |akub Miechowicz, Daria Modliszewska, Gabriela
Przymuszał a, Konrad Dębski, Aleksandra Cwalina, Franciszek Nawrocki,
Maurycy Pochylski, Konrad Kocoł , Aleksandra Klich, Emila Czech

pod opiekąl lzabelli Sporakowskiej-Mazu4 Mał gorzaty Wolskiej i Moniki
Krzyczyńskiej.

,,Diabeł wyskakuje z pudeł ka'cz,7
Nazywam się Piot1, Piotr Nowoledzki. Ale dia kolegów, nauczycieli, wrogów,
pani ze stoł ówki... wzasadzie dla wszystkich jestem Diabł em.
Teraz, pewnie spodziewacie się, ż e opowiem wam cał ą historię tego przezwiska? Otóż ,
nie. Historia ta bowiem sięga czasów przedszkola (moż e nawet wcześ niej]. Ale za to
szybkoją wam skrócę.
jesteś my powszechnie znani jako
|a i moja paczka fskł adająca się z trzech osób]
przez
nasze,,mał e" wybryki, Ale samj
zyskaliś
my
piekł
a
rodem".
Tę
nazwę
z
,,Gang
przyznajcie, ż e próba odwoł ania sprawdzianu z historii z powodul nikomu się nle
chciał o uczyć , był a sł uszna.
Wracając do naszej paczki,ja, jako rzekomy jej dowódca, został em ochrzczonv
Diabł em itakzostał o. Drugim czł onkiem naszej bandyjest Kuba Przeski - to mój bardzo
bliski przyjaciel i sąsiad, W jego przypadku nauczyciele nie wykazali się duż ą
kreatywnoś ciąi mówią na niego po prostu Przeski. Ponad poł owa dziewczyn bu|a się w
nim, Nakaż dej przerwie wzdychają do niego i mówią: ,,Jaki on jestprzystojny!".Wedł ug
mnie wygląda jak przeciętny chł opak. No dobra, sądząc po wypowiedziach niektórych
dziewczyn, mogę stwierdzić , ż e ma ł adne wł osy?! Nie wiem, o co chodzi tym

dziewczynom... Nie rozumiem ich.
Został ajeszcze jedna osoba, Nasza matematyczka mówi,ż e ona jako jedyna ma
szansę nie wylądować na zlewozmywaku w Mc Donaldzie. Jest nią Zuza Zawańska,
przez na\czycieli nazył vana Zuzanką, Sądzę, ż e ja i Kuba mamy ten sam poziom

inteligencji coZuza,atylkoocenygorsze.Zawsze,kiedydostaniemyzł ystopieńlub
zapomnimy czegoś ,sł yszymy od rodziców i nauczycieli: ,,Bierzcie przykł ad z Zuzi!',
,,Poproś cie koleż ankę, aby pomogł a wam w lekcjach]' ILE MOŹNA?! Zuza jest w sumie

normalną dziewczyną. Tylko z inteligencją lekko powyż ej normy. Dzięki niej
dowiadujemy się wielu bardziej lub mniej przydatnych rzeczy, np, pan profesor
Krześ ciński mawdomu ok,650 figurekpostaci ze,,STARWARS".
W tej szkole nie był o by ucznia, którego nigdy nie ciekawił o, co znajduje w
pokoju dla personelu,|ednarzecz jest pewna nie ma tam tylko nudnych dokumentów
lub nie odbywają się tam nic nie znaczące rozmowy międzynauczycielami.
Razem z Kubą iZuząmamy zaplanowany każ dy najmniejszy szczeg1ł dzisiejszej
vvypravvy, która miał a rozwiać niepewnoś ć doĘ czącą wspomnianego wcześ niej
pokoju, Chcemy zostać na noc w szkole i gdy nikogo tu nie będzie, wejś ćdo
tajemniczego pomieszczenia.
(pół godziny do zamknięcia szkoŁyJ
-Piotrku, Kubo!- krzyknęł a Zuziajak najciszej potrafił a. - Chodź cie tutaj, Musimy
się schować gdzieś , gdzie sprzątaczki ani niktinnynie zagląda... Hmm...
- Wejdź my do szafek - zaproponował em spokojnie - w jednej szafce zmieś cisię
jedna osoba.
2 1 :3 0

a znaj duj e się w przeciwnym skrzydle - zmartwił się Kuba.
Zsynchronizujcie zegarki. O 22:15 wychodzimyi ostroż nie przechodzimy,
Zmieś cił emsię do szafki bez większego problemu. Moż e nie był o mi ]akoś
bardzo wygodnie, ale dał o się wytrzymać . Przesiedział em tam dokł adnie 45 ::ll;:_:
-

Ale moj

-

potem pobiegł em spotkać się z Kubą i Zuzą w auli.

Był o strasznie ciemno, ale nie chciał em niepotrzebnie wzbucz::
ludzi

z

p::: -.:,

zewnątrz,ZaslalemczekającąZuzę,Po chwili przybiegł zdy,sza:;" K::a
- Ej! - wysapał . - Nie jesteś my tu sami, musiał em się chorl,ać przed k:_s

widział emktoto,bobył ozbytciemno.Wtej chwilidrzwiodaulisieonvorąvĘ ,.,
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Daria Modliszewska k]asa 6c

Poniedział eĘ

2 8,0 7,2 0 7 7 r.

Drogi Pamiętniku!
Moje ż ycie jest jak sen. Autograff, zdjęcia, uś miechniętetwarze widzów... Wszystko wydaje
się cudowne| |estem szczęś liwa, mając takwielu ludzi przyboku, którzypomogą mi nawetw
najtrudniejszych chwi]ach.
Nadszedł dzień, w którym wyjechał am do Warszawy, aby pierwszy raz spotykać się z moją

iBFF (internetową przylaciół kąJ oraz wystąpić w programie telewizyjnym "Dzień Dobry
TVN"!
A teraz op owi em j ak przebie gał ten wyj ątko wy dzień.
O 3:00 miał am pociąg do Warszawy, więc musiał am się obudzić okoł o 1:00, ale był am tak
podekscytowaną ż e nie zasnęł am. luż o 7.30 dotarł am do stoliry. Strasznie mi się nudził o w
drodze, ale jakoś przeż ył am podróż | Pojechał am do hotelu, aby zostawić w pokoju moje
bagaż e i drobiazgi, Wyszł am z niego i nagle takie "WOW"| Co mnie zaskoczył o? Prawie
dwustu moich fanówczekał o na mnie pod hotelem, abyprosić o autografi wspólne zdjęcie!
Póź niej jechał am metrem na ulicę: Wybrzeż e Koś ciuszkowskie przy Centrum Nauki
Kopernik,botam wł aś niemiał am się spotkać zOlą| Spieszył am się, ponieważ metrozapóź no
przyjechał o,

a

miał am stawić się na 10:00.

Kwadrans spóź nienia. Biegł am jak szalona. Wreszcie dotarł am na miejsce. Ukrył am się za
samochodem... i czekał am. Okazał o się, ż e nie tylko ja nie jestem punktualna.
Czekał am za tym samochodem i nagle ktoś poklepał mnie po plecach! Bardzo się
wystraszył am! Okazał o się, ż e to wł aś nieOla, która zobaczył a mnie wcześ nieji skradał a się
specjalnie! Przytulił yś mysię mocno. ]akby zatrzymał się czas! Po kilku minutach konwersacji
z

koleż anką, poszł yś myspacerkiem do DDTVN.

Był am podekscytowana i zestresowana. Weszł am do studia i wszystko wyglądał o jak w
telewizji: ta sama kanapa, scena, ci sami prezenterzy. MyŚlał am, ż e wszystko będzie
wyglądał o inaczej, ale j ednak się mylił am.
Gdy się wchodził o, po lewej stronie znajdował y się: pokój do makijaż u, garderoba oraz
schody, które prowadziĘ na dół , na partel gdzie znajdował a się kawiarenka. Pewnie znacie
ją, ponieważ tam są zawsze czaty naż ywo z jakąś sł awną osobą. Akurat, kiedy wchodził am,
rozmawiano z Mał gorzatą Koż uchowską.
Po prawej znajdował a się sala, gdzie byĘ gł ówne l,vyvyiady i reportaż e - wł aś nietam się
udał am. Wtł umie osób nagrywających oraz występlljącychznalazł am osobę, która miał a mi
powiedzieć , gdzie mam iś ći w co się ubrać . Podano mi piękną, jasnoróż ową sukienkę w
czarne kwiaty. Był a cudnal Potem udał am się do makijaż ystki, która zrobił a mi codzienny
makij aż oraz upięł a mi wł osy w kok,

Został o jeszcze 10 minutdo mojegowywiadu, Był am zestresowana,myś lał am, cobysię stał o,
gdybym się zająknęł a!
Ach, nie powie dział am jeszcze o tematyce wywiadu! Tytuł brzmiał następująco: ,,Adrianna dziewczyna, która wzbił a się na wyż yny YouTube'a".
Został o już tylko 20 sekund! Wreszcie nadeszł a ta chwila. Koś odliczał : "3,2,1...Zaczynamy!"
Usiadł am na kanapie (był a cał kiem wygodna J i zaczęł a się rozmowa. Prezenterzy zadawali
mi pytania natematYouTube'a - jak dł ugo musiał am czekać na 3 milionyfanów, na jaki temat
nagryvvam filmy, co mnie najbardziej kręci, itd. Po mojej rozmowie miał miejsce vvystęp
zespoł u Mesajah, ś piewał on piosenkę,,WoIne". Oczywiś cie, bardzo mi się podobał o,
Powystępie ubrał am się i poszł am z Olą do kawiarni na ploty. Zjadł am lodytruskawkowe oraz
szarlotkę. Razem z koleż anką chciał yś mywykorzystać ten wspóIny czas jak najlepiej,
ponieważ już za chwilę miał am pociąg do Poznania"
Natym -mój pamiętniczku - skończymyten wpis,
Mam nadzieję, ż e takie okazje na vvystęp będązdarzaĘ się coraz częś ciej,bo bardzo był am
zadowolona z tego spotkania z Olą oraz zwizyty wtelewizji! Był o Cudowniel !
!

Gabriela Przymuszał a klasa 6c

Wywiad z Agatq Jankowiak oraz Wilł oriq Kaniq,
c zyli fin ali stkami Woj ew ó d zki eg o Ko nkur s u J ę zyka P ol ski e g o
r.erył odobeł llsieto
Agata Jankowiak - Ogólnie to bardzo mi się podobał i cieszę się, ż e wzięł am w nim udział .
Wiktoria Kania - TĄ podobał mi się, był bardzo przyjemny.
2,Czv konkurs bvł trudnv. dla Ciebie?

Agata Jankowiak - Niektóre zadania byĘ trudne, trzeba był o się po prosEr dł r.rż ejnad nimi
zastanowić .

Wiktoria Kania - Teoretycznie był prosĘ ,
3. Sama

podięł aś decvzie o przvstąoieniu do konkursu, czv lrtoś Cię namówił ?

Agata lankowiak -Sama podjęł am tę dec}uję, ale trochę namówił a mnie mama.
Wiktoria Kania - Raczej sama podjęł am tę decyzję.
4. Czy przystępował aś iuż kiedyś do tego konkursu?
Agata tankowiak - Przystępował am w piątej klasie, lecz vńedy został am w etapie szkolnym.

Wiktoria Kania - Nie, to był mój debiut.
5. Czy

oprócz konkursu z ięzvka polskiego brał aś też udział w konkursach z innvch przedrniotów?

Agata Jankowiak - Nie, nie brał am,

Wiktoria Kania - Blał am też udział w konkursie wojewódzkim
6.

z

prąrody.

Ile przvgotowvwał aś się do pierwszego etapu konkursu?

- Godzinę, dzień przed konkursem. 0czywiś cie przeczytał am książ ki i

Agata

'ankowiak
przygotowywał
am się trochę Wcześ niej, ale tę godzinę naprawdę się skupił am i wszystko
powtórzył am.

Wiktoria Kania - Doś ć laótko się przygotowywał am, bo ogóInie miaŁm bardzo duż o nauĘ ale
wiedział am, ż e Ę le ile się uczył am mi wystarczy,
7. Czy

denerwuiesz sie przed. lub w trakcie konkursu?

Ę ata lankowiak

- W etapie szkolnym sresowdam się

roszeeĘ

przed

a tak to nie, ale

w etapie

rejonowym ca§ czas czuł am pozytywny, motyvwiący sEes.

Wiktoria Kania -Ani trochę się nie denerwował am, to dla mnie cąlsta przyjemnoś ć .
8.

Która z nauczycielek naibardziei nomagał a Ci przv dalszvch etaoach konkrrsu?

Agata lankowiak - Najbardziej pomagał a mi pani Izabella Sporalowska-Mazur. Ę f,a dla mnie
naprawdę duż ym wsparcieą poż yczał a mi książ ki, filmy które bardzo mi pomogty.

Wiktoria Kania - Najbardziej pomagał a mi Pani Monika Krzyczyńska
9.

czv uważ asz, ż e polski to twoja dobra strona?

Agata

- TaĘ jak najbardziej.

Wiktoria
Kania - Polski to na pewno moja dobra stloną zresztą
'ankowiak

to mój ulubiony

przedmiot

szkolny
10. Czv chciał abv:ś dodać coś na zakończenie?

Agata Jankowiak - TaĘ na zakończenie chciał abym jeszcze powiedzieć , ż e bardzo się

a*ęż ł

brał am udział w konkursie, to dla mnie cenne doś wiadczenie.

Wiktoria Kania - TaĘ ieś li czł owiek chce coś osiągnąą to musi bardzo cięż ko na to pracffić
Ola

Iffń

- Dobrze, to

wszystkie pytanią wspaniale się z Wami rozmawiał o, bardzo

dzi$rĘ

za

wywiad, moż na z Was brać przyldad|

Wywiad przeprowadził a Aleksandra

Kich z klan, 6c

WYWIAD Z PANIA IZABELLĄ SPORAKOWSKĄ - MAZUR
NAU CZYC I E LRĄ J Ę ZYru P O LSRI E G O
Co lubi Pani w swoiei pracy, a czego nie?
Ojtrudne pytanie ;J Na pewno w mojej prary nie moż na się nudzić , każ dy
dzieńprzynosi coś nowego, uczniowie zaskakują mnie codziennie. Najbardziej
Iubię po prostu prowadzić lekcje, dyskusje z uczniami (czasami bardzo
burzliwe, ale owocne). Cieszy mnie kiedy moja praca przynosi efekty, widzę,ż e
uczniowie są zainteresowani moim przedmiotem, dostają pozytywne oceny.
Czego nie lubię? Wypeł niania rozmaitych dokumentów, sprawozdań brrr..,

Ile lat Pani pracuje w szkole?
W szkole pracuję 11 lat. Osiem lat pracował am w szkole ś redniej,od trzech
jestem z Wami w szkole podstawowej.

Dlaczego akurat język polski?
Od szkoł y podstawowej moimi ulubionymi przedmiotami był język polski i
historia. W szkole ś redniej zastanawiał am się czy studiować filologię polską
czy historię. Literatura zv,lycięż ył a, wybrał am filologię polską.
}akie są wady a jakie zalety pracy iako nauczyciel?
Hmm... na ten temat moż na by książ kę napisać (pomyś lę o tym na
emeryturze). A tak poważ nie i krótko, za|ety to - satysfakcja z sukcesów
uczniów, brak monotonii - każ da lekcja jest inna,z każ dą klasą pracuje się
inaczej. Wady? N i ektóre probl e my wych owawcze z uczniami, które z cz as em
okazują się ich dramatami ż yciowymi. To moż e przytł oczyć nawet
najtwardszego nauczyciela.
}ak to się stał o ż e postanowił a Pani uczyć w szkole?

Rozpoczęł am studia z takim wł aś niezamiarem, ż ew przyszł oś cibędę uczyć w
szkole. Miał am do wyboru kilka specjalizacji, ale wybrał am pedagogiczną.
Czy uczniowie na Pani lekcii są grzeczni?
Podchwytliwe pytanie;) Pytasz o swoją klasę? Co wł aś ciwieoznacza sł owo
"grzeczny" ? leż e|i uczeń siedzi przez cał ąlekcję cichutko, jak myszka to
powinnam się cieszyć ? Czasem mnie to martwi bo mam wraż enie, ż e taki
uczeń myś lami jest bardzo daleko od mojej lekcji. Ogólnie nie narzekam na
zachowanie uczniów. Bywa,ż e sama sprowokuję uczniów do burzliwej
dyskusji w klasie fna języku polskim jest o czym dyskutować ) jest gł oś noa ja
sobie myś lę- "Po takiej burzliwej lekcji na pewno coś zapamiętają".
Czy jest Pani zadowolona z sukcesów uczniów?
Zawsze!!! Sukces to na pewno wygrane konkursy czy oceny celujące ze
sprawdzianów. Ale czasami dla ucznia poprawa oceny z dopuszczającej na

dostateczny to też sukces dla ucznia i dla mnie
Czy uczniowie chętnie uczą się na Pani lekcjach?
O to należ ał o by zapytać samych uczniów. Nie jesteś mytacy sami, niektórzy
wolą przedmioĘ ś cisł einni humanistyczne. Widzę na swoich lekcjach
zainte res owani e, al e ob s erwuj ę też znldzone b uź ki.
|aką pamięĘ Pani naiś mieszniejszą sytuacię w szkole?
Taka sytuacja miał a miejsce kiedy jeszcze pracował am w szkole ś redniej.
Uczniowie z mojej klasy wychowawczej strasznie narozrabiali, wiedzieli, ż e
jestem na nich zł a. Chcieli mnie przeprosić , ale trudno był o mi imv,rybaczyć ,
Po jakimś czasie postanowili zrobić dla mnie mał e przedstawienie. Na Iekcji
wystawili fragment "Romea i Julii ". Nie był o by wtym nic ś miesznego gdyby
nie fakt, ż ebył atoklasa męska:) Aktor grający |ulię wystąpił w sukni swojej
siostry. Przygotowali się ś wietnie, ale i takwyglądali komicznie. Śmiał am się z
tego bardzo dł ugo, a występki mojej klasy puś cił amw niepamięć ,

|aka nai gor sza rze cz,sp otkał a Panią podczas pracy?
Bywają cięż kie dni, ale nie przypominam sobie aż takzł ejsytuacji ż ebym ją
rozpamiętywał a.

jakim zawodzie marzył a Pani w dzieciństwie i dlaczego?
|ak każ de dziecko moje zdanie na temat przyszł ego zawodu zmieniał o się
bardzo często, Był taki czas,ż e chciał am zostać policjantką, albo ż oł nierzem;)
teraz jlż nie pamiętam dlaczego. Kiedy był am starsza chodził am na kół ko
teatralne izamarzył a mi się praca aktorki, wystąpił am nawet w kliku
przedstawieniach w Mł odzież owym Domu Kultury. Kiedyś nazajęcia naszego
kół ka przyjechał pewien aktor i powiedział mi: "Dziecko z takim
O

zachrypniętym gł osem to

Ę

moż esz najwyż ej zostać komentatorem

a nie występować w teatrze". Więcej na kół ko nie
poszł am. Dziś strasznie się z tego ś mieję, ale wtedy przeż ył am straszny

trzecioligowych meczów

dramat. Komentatorem nie został am, ale gł os w mojej prary to podstawa,

Uczy Pani języka polskiego. Ma Pani iakieś specjalne sposoby
prowadzenia lekcii? |ak je Pani przygotowuie?
Tajemnica zawodowa

:J

Gdyby nie został a Pani polonistką to kim?
Lubię pisać , myś lę,ż e pracował abym jako dziennikarz.
Czy jest jakaś szalona rizecz którą Pani zrobił a w ż yciu?
Zrobił am wiele szalonych rzeczy w Ąciu i na pewno jeszcze u,iele zrobie. Ale to
już moja sł odka tajemnica, ciii.,..

Wywiad przeprowadził a Ola Cwalina z klasy 6c

ąCIK
-

Jasiu!!! Zmienił eś rybkom wodę w akwarium?

- Synku,

-

ŚMIECHU

-

Nie mamo, jeszcze tamtej nie \^rypiŁy.

przed godziną w szafce był y dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stał o?To nie moja wina. Był o ciemno i nie zauważ ył em tego drugiego.

Mamo, speł niliś mydziś we trzech dobry uczynek. Przeprowadziliś my staruszkęprzez
jezdnię.- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech?- Bo stawiał a opór.

A my mamy w domu wszystko! - chwali się koleż ankom mał a Ala.- Skąd wiesz?- Bo
jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedział a, ż e Ę lko tego brakował o.

-

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: ,,Czy wiecie, dzieci, jaki ptak nie buduje gniazd?".
Zgł asza się |asio: ,,Tak! To kukuł ka|".
Nauczyciel: ,,A czemu nie buduje?".
Jasio: ,,No bo mieszka w zegarach",

Mał gosia i |aś spostrzegają na spacerze w parku cał ującą się parę.- Dlaczego oni to
robią? - pyta Mał gosia.- Nie wiesz? On jej chce ukraś ćgumę do ż ucia!

Mama tł umaczy |asiowi:- Trzebabyć grzecztym, ż eby pójś ć do nieba!- A co trzeba
zrobić ,ż eby pójś ć do kina?

Przychodzi |asiu do domu ze szkoł y ikrzyczyr Mamo, mamo, dzisiaj zrobił em dobry
uczynek.- No to mów- Koledzy podł oż yli pineskę szpicem do góry na krześ le
nauczyciela... już miał siadać kiedy ja odsunął em krzesł o...

Aleksandra Cwalina klasa 6c

Krzyż óvlka z gwarą po;lnańskąt

1.
2.
3.

4.
5.

i

7.

8.

Jak o będz eW8vl |arze p( lznańslt
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ka

2.
3.
5.

6.
7.
8.

?

Tramwa
Pieniądi
Spodnie
Ziemnia ki
Pies
Skrzynk
Franek ]rlawrockt vl c

WIOSENNA KRZYŻ ÓWru
Zachęcamy wszystkich do ronł iązania naszej Wzyż ówki. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.
Rozwiązaniaprzesył ajcie nanasz gazetkowye-mail - szkolnymagiel17@onet.pl
Nagrodę otrzyma osobąktóra jako pierwszaprzyś le nam hasł o krzyż ówki, Pamiętajcie,bypodpisać
mejla imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
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3

{
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6
7
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Kwiat chętnie dawanyna Dzień Kobiet, kojarzonyz Holandią.
Zjawisko spadku temperatury przy gruncie poniż ej 0o.
3. Kwiat, atakż e postać z mitologii greckiej,którauwielbiał awł asne odbiciewwodzie.
4, Kwiat - pierwszy zwiastun wiosny.
5. Dodatkowa pora roku między zimą a wiosną.
6. Topiona 2 1.III, aby wypędzić zimę i przywoł ać wiosnę.
7. Momentkiedy Sł ońce góruje nad równikiem i następuje zrównanie nocy z dniem.
1.

2.

wczesnowiosenne warzywa.
Miesiącwiosenny, litórego nazwa pochodzi od rzymskiego bogawojny.

8, Mł ode,
9.

10.

Ż óĘ kwiatcebulowy.

Emitia Czechklasa 6c

A oto nasza zwycięż czyni, która jako pierwsza
przesł ał a rozwiązanie krzyż ówki z poprzedniego
numeru gazetki
Gratulujemy!!!

- Magdalena Czyż ewska z klasy

5e.

PuDS\]MIWANIE ruMPANII GÓRA GRosZA
Nasza ,,siedemnastka" wzięł a udział w XVII edycji zbiórki pieniędzy "Góra Grosza", której
organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją objął Minister Edukacji
Narodowej. Povł yż sze przedsięwzięcie przeprowadzili czł onkowie Szkolnego Koł a PCK (kI.
6a) dział ającego pod opieką pani Marty Łapińskiej w dniach od 28 listopada do 9 grudnia
2016 roku w klasach od O-VI. Celem tej akcji był o zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowująrym się poza wł asną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla
dzieci, rodzinnych domów dziecką pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych
oraz najbardziej potrzebująrych domów dziecka, które realizują prorodzinne programy
wychowawcze. Nasi uczniowie, po raz kolejny, chętniewł ączyli się wtę kampanię. Wtym roku
zebraliś my kwotę równą 296,76 zł , Uzbierane pieniądze przedstawiciele koł a wTaz z
opiekunem akcji zapakowali do czterech paczeĘ które wysł ano do Towarzystwa Nasz Dom w
Warszawie.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym uczniom, którzy zawsze są gotowi
nieś ćbezinteresowną pomoc drugiemu czł owiekowi. Jesteś myz Was dumni!
Tymczasem nie zapominajcie... kolejna edycja już zarok:J

Jeden grosz znaczy ntewiele, ale Góra Grosza jest największa na ś wiecie!

KĄCIK FOTOGRAFICZNY
Cześ ć ,dziś jest nas wielą b o aż trzy: Wiktorią Amelka i Ola. Lekcja dzisiejsza to jakoś ć zdjęć ,
Pokaż emy wam parę naszych ś wietnych pomysł ów. ZACZYNAMY:

1.
2,

Wystarczymieć aparat,któryznajdujesięwwaszychtelefonach.
Trzeba dobrze ustawić kadr.

KieĘ zaczniecie

robić zd jęcia,zwróć cie uwagę na ś wiatł o

itr4rmajcie aparat wpoziomie lub pionie.
3. Waż na jest ostroś ć przyrobieniu zdjęć .

4, Kiedy zaczynacie przygodę z robieniem zdjęć , skupcie się na jednym punkcie, który
będziefotografowany.
5. Peł ne skupienie. Moż na robić zdjęcia od niechcenią ale to wychodzi nijak Takie zdjęcia
robią tylko nieprofesj onaliś ci.
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Wiktoria Ralewska, Aleksandra Szmytke, Amelia Kucharzewska
klasa 6c

Moje spotkanie z pytonem króIewskim
Chciał bym Wam opowiedzieć o mojej niesamowitej przygodzie. Otóż mam sąsiada, Jana,
który ma węż e. Posiadaaż trzy okazy. To pytony królewskie. Mogł em jezobaczyć na wł asne
oczy, a nawet dotknąć |ll To był o niezapomniane przeż ycie, Dzięki tej przygodzie więcej
dowiedział em się o tych zwierzętach.

Pyton królewski to gatunek węż a z rodziny pytonów, jeden z mniejszych przedstawicieli
rodziny. Doś ćczęsto spotykany w hodowlach terraryjnych, również w Polsce. Popularny
gł ównie ze względu na ciekawe ubarwienie, stosunkowo niewielkie rozmiary, względną
ł atwoś ćchowrr. Dł ugoś ćciał a to zwykle ok. 120-150 cm. Mieszka na sawannach, stepach i w
suchychlasach.
Oto moje zdjęcia z

węż ami.

Konrad Rocoł klasa 4b

Kqcik przyrodniczy - ł oś eurazjatycki
Łoś eurazjatycki (Alces alces] to największy ż yjący ssak z rodziny jeleniowatych. Posiada
charakterysĘ czne ł opatowate poroż e, Ż yje w większoś ci obszarów Kanady, na Alasce, w

Europie wschodniej, Skandynawii, w

ś rodkowej częś ci Syberii

i

na Kamczatce.

Zasied]a podmokł e lasy, bagna, torfowiska i
tereny zalewowe. Sierś ćł osia jest brązowa,
brzuch i nogi są jaś niejsze. Łosie ż yją od 20
do 25 lat. Osiągają prawie 3 metry dł ugoś ci.
Samce mogąważ yć ponad 700 kilogramów, a

samice okoł o 400. W Polsce wiele ł osi ż yje w

Blebrzańskim

i

Kampinoskim P.N, Od

9

liesiąca ż ycia samce wylształ cają poroż e.
\1oż e ono mieć formę ł opat lub badyli.
Z:zucają je jesienią, a na nowo lvyrasta

,,,.-losną,
Gody ł osi nazywane są bukowiskiem. Odbywają się we wrześ niu. Samce najpierw
p:ezentują swojeporoż e i sił ę gł osu. Gdyktóryś nieustąpizaczynająwalczyć .Ciąż auł ositrwa
cxoł o 8 miesięry, W jednym miocie mogą się urodzić 1 rzadko 3 mł ode, Łoszaki szybko stają
: a nogi a po 3 dniach potrafią już chodzić . Łosie są roś linoż ercami.Latem jedzą roś linywodne
a zimą ob gryzaj ą korę drzew.

ciekawostki:
-Naiwiększy znaleziony ł oś miał poroż e o rozpiętoś ci prawie

2

metrów.

ł osie potrafią nurkować .
ł oś moż e przepł ynąć kilkanaś cie kilometrów
ł osza w obronie mł odych potrafi zadać silny

cios nogą.

.Naibliż ej Poznania dziko ż yjące ł osie moż na obserwować okresowowPtlszczyZielonce,

ł oś jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego.
-Wizerunekł osia widnieje na znaku drogowym ostrzegająqrm przed dzikimi zwierzętami m.
ale podobno też w Polsce na drodzepomiędzyBiał ymstokiem a Eł kiem.

in.wNorwegii,

Maurycy Pochylski 6c
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W finale międzyszkolnego konkursu matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych klas IVwasz kolega

Zbyszek Pezda uzyskał tytuł laureata I stopnia

GratuĘ emy!!!
Marcin Lewandowski
będzie reprezentow ał nasząszkoł ę w fi nale
woj ewódzkiego konkursu z matematyki

Ąc4lmy powodzenla!!!
ZnĄdź figury geometryczne i zapisz iloś ów odpowiednich
miejscach.

Trójkąty.
Kwadraty
Linie proste

Autor: Tomasz Piqtkiewicz klasa 4a

i

i

MAIEM,{IYCZNE ZMAGAN] A
Historia dział ań - arł kuł pierwsz}l:
dodawanie i o dei mowanie,
Specjalne znalą oznaczające dodawanie i
odejmowanie pojawiĘ się po raz pierwszy

w

staroż ytnym Egipcie

na ,,Papirusie Rhinda".

plus

symbolizowany był przez nogi tworzące wraz zpodł oż em trójkąt
ze stopami skierowanymi w lewo - minus reprezentowany jest
przez stopy skierowane w prawo.
Hindusi uż ywali oznaczenia polegającego na dopisaniu
lł zyż y|<a obok liczby, w celu oznaczenia liczb ujemnych [np. w
manuskrypcie Bakhshali z okoł o 1000 roku). W pracach innych
hinduskich matematyków wartoś ć ujemna reprezentowana jest
przez kropkę,lub kół ko umieszczane pod |iczbą.
W dziele Mikoł aja Orseme (l323-t382) Algorismus
proportionum {7356), pojawia się "prawie znak" dodawania pisane pochylonym pismem, jednym pociągnięciem ł acińskie
sł ówko et toznaczające f) pojawia się w póź niejszym [ale jeszcze

XlV-wiecznymJ egzemplarzu manuskryptu

i jest

skróconym

sposobem zapisu dodawania.
Symbole ipo raz pierwszy pojawiają się w dziele autorstwa
|ohannesa Widmana, wydanym w Lipsku w 1489 roku, }est to
podręcznik z zakresu ekonomii.
Do powszechnego uż ycia w tym okresie symbole te weszł y
tylko w Wielkiej Brytanii, dzięki pracy The Whetstone of Black
(1557), Roberta Recorde. Symbole te często uż ywano do

oznaczaniastopniazał adowaniaróż nychkontenerów.
Symbol "plus lub minus" + został wprowadzony przez
Wiliama Oughtera w Clever Mathematicae.
Op r ac ow

ani e tekstu : M ateu s z P r zyby lski klas a 5 d

MfrEM,{YuNE ZMAGAN|A
Dla chętnych i zainteresowanych,
matematyka p o angielsku.
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M,{IEIVAIYCZNE Z]VIAGAN] A
Poł am sobie gł ówkę!!!
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Drodzy uczniowie!
Na zakończenie tego wydania naszapropozycja.
gry komputerowe, a matematyka nie jest twoim
lubisz
|eś li
ulubionym przedmiotem, proponujemy zajrzyj na stronę
vnwrr.matzoo.pl

ffi&§§ffieffitr§ffi§
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To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym numerze @.
ZAP RA|ZAMY
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o WsP ÓŁP RACY !
a ni e kq cika matemaĘ l czne g o :
p.Paulina Szulc - Mikoł ajczak i p. Agnieszka Serwańska.
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Na szlaku piastowskim
Piastowie wywodzą się z plemienia Polan. Był o to plemię

'a

sł owiańskie zamieszkujące Pojezierze Wielkopolskie.
Wczesnoś redniowieczne grody peł nił y funkcję oś rodków
osadniczych, administracyjnych, w niektórych też znajdował y się
a póź niej chrześ cijańskiego. Grodybył y
budowane w miejscach trudnych do zdobycią ponieważ peł nił y
fu nkcj e obronną. Najważ niej sze znich,rezydencjonalne to: Poznań,
Ostrów Lednicki i Gniezno.
miejsca kultu pogańskiego,

-!

§

?

L

Mieszko

I

był księciem wywodząrym się z dynastii Piastów,

panował wlatach okoł o 960 -992.

sTR0NY

Sz]ak Piastowski to trasa turystyczna, która przebiega przez
województwo wielkopolskie oraz Pał uki i Kujawy. |est również
waż nym szlakiem historycznym, który powinien być przez nas
przemierzony.

W sercu piastowskiego państwa znajdują się następujące miejscowoś ci: Poznań,
]lstrów Lednicki, Gniezno i Giecz. W jednej zpov,lyż ejwymienionych miejscowoś ci Mieszko I
::4jął chrzest, aletrzebawykluczyć Giecz, Miał oto miejsce z duż ym prawdopodobieństwem
kwietnia 966 roku, bo wtedy przypadał a Wielka Sobota. Przyjmuje się, ż e
=ternastego
:;plica Dąbrówki, czyli ż ony Mieszka I, był a pierws zą chrześ cijańską ś wiątynią na ziemiach

:clskich w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Natomiast pierwsze biskupstwo w Polsce
:cdlegające bezpoś rednio Stolicy Apostolskiej powstał o w Gnieź nie, a biskupem ziem

:

clskich był w 968 roku |ordan.
Ostrów Lednicki to największa

z

pięciu wysp na j eziorze Lednica. Archeolodzy w poł owie

":l 30. XX wieku odsł onili na niej najbardziej rozległ e ze znanych wówczas
:jź noś redniowiecznych cmentarzysĘ |iczące okoł o 2100 grobów. W ówczesnych czasach

],strówbył znaczącymgrodem, aż do momentu najazdu Brzetysł awa I czeskiego. Natomiast
:;r,czesny Giecz sł ynie z nieukończonej budowy książ ęcego palatium (zamkuJ datowanego na

X wiek. Gród ten był strategiczny, gdyż miał

bronić od poł udnia dostępu do Gniezna,
Ostrowa Lednickiego i Poznania.

szlak piastowski wiedzie z zachodu
na wschód: Lubin, Pobiedziską Trzemeszno,
Mogilno, Strzelno, Inowrocł aw, Kruszwica,
Pł owce, Brześ ć Kujawski, Wł ocł aweki Kowal

oraz z poł udnia na pół noc: Kalisz, Konin, Ląd,
Grzybowo, Marcinkowo Górne, Biskupin, Ż nin,
Łękno, Tarnowo Pał uckie i Wągrowiec.

Konrad Dębski, klasa

6c

Sukces naszych koszykarek
Gospodarzem II etapu rozgrywek w koszykówkę dziewcząt w ramach Poznańskich Igrzysk
Mł odzież ySzkolnej był a SP 18 na os, Armii Krajowej. Oprócz organizatora SP 18 w turnieju
wzięĘ udział SP 17, SP 59, SP 65, W pierwszym meczu nasza druż yna wygrał a z SP 65 87:0,
następnie zwycięż ył a101:0 z SP 59 iw ostatnim spotkaniu pokonał a SP 78 4713. Podopieczne
pani Natalii Piskorskiej zalęł y w swojej grupie bezapelacyjnie I miejsce, zapewniając sobie
udział w III fazie rozgrywek,

Trzymamykciuki!!!
Skł ad reprezentacji SP 17

wiktoriaBrzeska
Aleksandra Burzyńska

MartaGł owacka
NataliaJuskowiak
Karolina Odrzygoska
Katarzyna Siejakowska

MajaSitek
Aleksandra Tomala

Lenawalczuk
MajaWojciechowska

Natalia Piskorska
n
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Samochodowe niespodzianki podczas podróż y do Niemiec
Dzisiaj opowiem Wam o mojej r,vl,cieczce do Berlina, na którą udał em się z moim tatą na
początku roku szkolnego. Autobus do Berlina mieliś myw sobotę koł o czwartej nad ranem. Po
drodze do CiĘ Centel skąd irljeż dzaliś my,widział em Nissana 100 NX*. Podczas jazdy do
Ber]inabardzo duż o spał em, 0budził em się dopiero nalotniskuwsamej stolicyNiemiec.Tam

lr.idział em Jaguara XKRS' i Tesle (model X*], Potem jechaliś my autostradą, a na niej
iridzieliś ml,Rolls Roi,ce [a Ghost=] i GMC Savana*. W samym Berlinieudaliś my sięwkierunku
sa]onu Bentlel,a, Po drodze rvidzieliś my kolejną GMC Savanę*, Bentleya Continenta] GT*,
Chevroleta Corv,ette C5+ i kilka Golfórv GTI*,

Gdy doszliś my pod salon Bentleya, okazał o się, ż e jest zamknięĘ . Stwierdziliś my, ż e
pruejdziemy się po okolicy, Poszliś my, Okazał o się, ż e w pobliż u stoją bardzo ciekawe
samochody. Widzieliś myl BMW I8*, Chevroleta Corvette C5*, Jaguara F-Type* i kilka Porsche'
aków. Gdy znowu wróciliś my pod salon, nadal był zamknięty, Urządziliś my sobie jeszcze
:eden spacer po okoliry. Był o warto. Trafiliś my na ulicę peł ną starych klasyków odnawianych
przez kogoŚ. Był y tam: Lincoln Continental*, stara A]fa Spider*, Mercedes Evolution*, Shelby
Cobra*, De Tomaso Pantera*, Corvette C2*, stary Cher,y Pick Up*, kilka Garbusów i Mustang
iastback*"
1,\1aś cicielsalonu podjechał Bentleyem Bentayagą*. Wś rodku był ywszystkie rodzaje nowych
samochodów marki : Bentley, Aston M artin D B 9*, Rolls Royce Gho st*.

Potem udaliś my się do metra. Po drodze spotkaliś my nowego Chevy-ego Pick-Up*, kolejną
Savanę* i F-Type*, Następnie przemieszczaliś my się autobusem, lecz w poł owie drogi
nusieliŚmy wysiąś ć - zobaczył em pięknego Forda Focusa RS-a 2* (trzysta sześ ć dziesięcio
,ionnego potwora],

3ardzo dobrze wspominam tę podróż .

lzytajcie moje kolejne artykuł y, a dowiecie się, jakąniespodziankęprzygotował

dlamnietata.
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Kuba Miechowicz, klasa 6c
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