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Coraz bliżej święta....

W te (o dziwo) białe święta
o swoich bliskich pamiętaj .
I ślij im serdeczne życzenie,

na przykład dotyczące jedzenia.
Ślij życzenia znajomym
(tylko nie łańcuszkiem

choinkowym),
nie tylko przez Messengera.
Niech ci świąt telefon nie

zabiera.
Niech cię szczęście nie ominie,
spędź te święta przy rodzinie
Dużo zdrowia i słodyczy

Kółko dziennikarskie życzy ;)
Agata Kaszyńska

Mikołaj zapukał do szkolnych bram
6 grudnia w holu szkoły odbyło się uroczyste

zapalenie lampek choinkowych. Zebrane pod
świątecznymi drzewkami klasy od 4 do 8
wspólnie zaśpiewały kolędy. 6 grudnia, jak
pewnie wszyscy doskonale wiecie, w naszych
butach możemy znaleźć upominki, naszej szkoły
Mikołaj również nie ominął – każda z klas
dostała pudełko miętowych lasek cukrowych.

Tego samego dnia o 15:30 w szkole można
było obejrzeć film świąteczny. O tym, jaki film
był wyświetlony, zadecydowało głosowanie.
Większość z nas oddała swój głos na sławny
film, bez którego święta nie są takie same, czyli
na „Kevina samego w domu”. Film mogliśmy
oglądać w holu szkoły, każdy przyniósł swój koc
lub poduszkę. Podczas trwania seansu można się
było poczuć jak w kinie.
Mam nadzieję, że ten szczególny dzień w

roku minął Wam radośnie i że w swoich butach
znaleźliście dużo słodyczy. Na następne prezenty
musimy czekać do 24 grudnia, na szczęście ten
dzień bardzo szybko się zbliża . Marcin
Klonowski

Wigilijne Spotkania Trójki
11 grudnia w naszej szkole miało miejsce ważne

wydarzenie. Już po raz kolejny tradycyjnie odbyły się
„Wigilijne spotkania Trójki”, czyli nasz
bożonarodzeniowy kiermasz.
Imprezę rozpoczęły występy uczniów. Występowali

oni w jasełkach, w mini chórku i w tańcu. Gwoździem
programu był jednak chór nauczycieli prowadzony przez
energiczną panią wicedyrektor. Występ nagrodzono
gromkimi brawami.
Na kiermaszu można było kupić głównie „małe co

nieco”, czyli pyszne ciasta, reniferowe babeczki,
pachnące pierniki, lody, watę cukrową, a także
przepyszne pierogi. Na stoiskach nie zabrakło oczywiście
świątecznych ozdób.
Jak zwykle panował cudowny nastrój i świąteczna

atmosfera. Lena Śleboda

1 . Kiedy siadasz do wigilijnego stołu?
A. Jak to kiedy! ! ! ??? Kiedy jestem głodny.
B. Kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka
C. To jest jakaś wyznaczona godzina?
2. Czy zostawiasz dodatkowe puste nakrycie przy
stole?
A. Jeśli ktoś przed Wigilią zadzwoni, że nie
przyjdzie, a my nie posprzątamy, to tak.
B. Oczywiście. Zawsze tak robię.
C. Ale po co?
3. Kiedy na koniec Wigilii wstajesz od stołu?
A. Kiedy mi się to podoba! Chcę jak najszybciej
otworzyć prezenty!
B. Wtedy, kiedy robi to cała rodzina.
C. A nie można, jak się zje?
NAJWIĘCEJ A
W święta nie chodzi o to, żeby jak najszybciej
otworzyć prezenty. Święta to czas, kiedy rodzina
spotyka się, aby spożyć wieczerzę wigilijną i cieszyć
się wspólnym towarzystwem. Powtórz
najpopularniejsze tradycje świąteczne, a będziesz
wiedział, jak się poprawnie zachować przy stole
wigilijnym.
NAJWIĘCEJ B
Doskonale znasz tradycje wigilijne! Wiesz, kiedy
zasiąść do stołu i jak się zachowywać przy stole.
Jeśli chcesz znać więcej tradycji
bożonarodzeniowych, możesz poszukać ich w
internecie lub książkach.
NAJWIĘCEJ C
Zupełnie nie znasz tradycji Bożego Narodzenia. Ale
to nic, zawsze jest czas, żeby się czegoś nauczyć.
Maja Druzga

Jak bardzo tradycyjne są
Twoje święta?

Piernikowe warsztaty
1 3 grudnia klasa 5c, a dzień wczesniej klasa 5b wybrały się

do centrum handlowego Avenida na warsztaty z pieczenia
pierników.
Każdy miał już przygotowany kawałek ciasta, więc trzeba

było tylko go rozwałkować i wyciąć kształty ciasteczek.
W czasie, gdy pierniczki były w piecu, wszyscy mieli

możliwość ozdobienia torebek, w które zostały włożone.
I pomimo tego, że zajęcia były przeznaczone dla nieco
mniejszych dzieci niż piątoklasiści, każdy bawił się doskonale.
Amelia Mazantowicz, Hanna Jędrzejczak

Od 21 .11 do 19.1 2 z inicjatywy
p. Katarzyny Raczyńskiej w
naszej szkole przeprowadzona
została zbiórka charytatywna dla
podopiecznych przytuliska w
Przyborówku niedaleko Poznania.
Uczniowie mogli przynosić
karmy, koce, poduszki, legowiska
i zabawki dla piesków. Dzięki
temu zwierzaki mogą przetrwać
zimę.
Dziękujemy wszystkim, którzy

wzięli udział w zbiórce.
Magdalena Brożek

Paka dla Bezdomniaka Językowy Zawrót Głowy

28 listopada trójka uczniów z klas piątych,
która wygrała eliminacje do międzyszkolnego
konkursu "Językowy zawrót głowy" (Marta
Urbańska, Hanna Jędrzejczak z 5c i Bartosz
Jarzina z 5a) razem z panią Joanną Wianecką
pojechali do Szkoły Podstawowej nr 21 , żeby
wziąć udział w finale.
W konkursie brały udział cztery szkoły. W

końcu po zaciekłej walce, nasza szkoła zajęła
trzecie miejsce.
Wszyscy jesteśmy z siebie bardzo dumni,

mimo iż wiemy, że mogło być lepiej . Hania
Jędrzejczak, Marta Urbańska

5 grudnia Samorząd Uczniowski i kilku uczniów z
koła dziennikarskiego przeprowadziło akcję
promocyjną nowych książek w naszej bibliotece.
Przez cały dzień chodzili w szkole we własnoręcznie
wykonanych koszulkach przedstawiających sceny
lub okładkę książki. Wielu uczniów podchodziło, by
zapytać o te koszulki, co przekonywało ich, by wejść
do biblioteki.
Cieszymy się, że takie akcje podobają się

uczniom, mamy nadzieję, że będzie ich prowadzone
coraz więcej .
W ramach promocji nowych książek odbyły się też

trzy konkursy: plasyczny, literacki i fotogarficzny.
Wyniki zostną ogłoszone po przerwie świąteczno-
noworocznej . Magdalena Brożek

Akcja promocyjna w
bibliotece

Dnia 3 grudnia klasy piąte wybrały się do kina na
film „Monky” w ramach Festiwalu Ale Kino! Film
był bardzo ciekawy. Opowiadał o chłopcu, który
miał chorą młodszą siostrzyczkę. Pewnego dnia
dziewczynka, Saga umarła. Po jakimś czasie w jego
życiu pojawia się mała małpka gibon. Rodzina
myśli, że to dziewczynka wróciła do nich pod inną
postacią, ponieważ dziewczynka za życia
przypominała małpkę. Lecz po jakimś czasie
małpka musi rozstać się z rodziną.

Film wywołujący wzruszenie, warty obejrzenia.
Warto dodać, że na festiwal wybrali się też

uczniowie klas 4, 6 i 7, które również bardzo

ciekawe filmy. Hania Jędrzejczak, Amelia
Mazantowicz

Ale Kino

Pierwszy Trójkowy Master Chef!!!

Po raz pierwszy w naszej szkole
odbył się MasterChef . Do pierwszego
etapu przystąpiło wielu uczniów. Troje
z nich przeszło do finału, który odbył
się 5 grudnia w holu szkoły.
Finaliści walczyli w trzech

konkurencjach. Ich zadaniem było
przygotowanie sałatki, ubicie piany z
białek oraz rozpoznawanie przypraw.
Jury w składzie: p. Paulina Dolata, p.
Hanna Robak i p. Paweł Olszowiak
zdecydowało, że tytuł pierwszego
MasterChefa Trójki przypadnie
Wiktorii Gewiss z kl. 8b, drugie
miejsce zajął Jan Maciejczak z 4b, , a

trzecie przypadło Mai Michalak z 6a.
Gratulujemy! ! !

Zwycięski wideoklip
21 listopada miało miejsce zakończenie programu profilaktycznego "Poznań
uzależniony od profilaktyki". Jego podsumowaniem była uroczysta gala, podczas
której wręczono nagrody uczestnikom konkursu "Poznań Footloose. Wrzuć luz".
Projekt powstał, by zniechęcić młodzież do sięgania po narkotyki i alkohol oraz
wskazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu - na przykład taniec. Wzięli
w nim udział młodzi poznaniacy w wieku 13-19 lat. Przedsięwzięcie składało się z
wielu etapów: uczniowie wzięli udział w spektaklu teatralnym, uczestniczyli w
lekcjach terapeutyczno-profilaktycznych, spotkali się z policjantami i strażnikami
miejskimi. Mieli też okazję nauczyć się tańca.
Zwieńczeniem projektu był konkurs "Poznań Footloose. Wrzuć luz"

zorganizowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań. Jego
uczestnicy przygotowali prace konkursowe w 3 kategoriach: plakatu
profilaktycznego, fotografii i wideoklipu.
Komisja przyznała dwie równorzędne nagrody główne w kategorii videoklipu:

dla uczniów SP nr 3 oraz uczniów klasy 8a ze Szkoły nr 35 w Poznaniu. Po
zakończeniu części oficjalnej , dla wszystkich zaproszonych gości wystąpił zespół
Audiofeels.
Gratulujmy uczniom z klas 8a i 8b, którzy przygotowali wideoklip pod opieką p.
Luisy Płomińskiej .

W numerze:
6 grudnia uczniowie klasy 8a wybrali

się do teatru na spektakl pt. "Kamienie
na szaniec". Historia trojga młodych
przyjaciół, którym wojna odebrała
młodość i życie została opowiedziana w
bardzo sugestywny i poruszający
sposób. Towarzyszyły temu autentyczne
fotografie i elekryzująca muzyka.

- najnowsze wieści z Trójki
- zdjęcia z wycieczek
- test o świętach
- recenzje
- kalendarz nietypowych świąt
- świąteczna kolorowanka GRATIS!

18 grudnia klasa 4a była w Muzeum
Narodowym. Z okazji zbliżających się
świąt nasza wycieczka miała charakter
bożonarodzeniowy. Dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych ezeczy na temat Bożego
Narodzenia. Poznaliśmy również historię
biskupa Mikołaja, który został świętym.
Maja Druzga

O tradycjach
świątecznychWizyta ciekawego gościa

17. 1 2 uczniowie, którzy czytają najwięcej
książek, spotakli się z panią Katarzyną
Wojtaszek - zawodowo rzecznikiem
prasowym Biblioteki Raczyńskich, a
hobbystycznie aktorką, autorką bloga i
sztuk teatralnych.

Dlaczego Pani chciała pracować w
bibliotece?
Lubię książki i uważam, że trzeba ludziom
przypominać, jak ważne jest czytanie.
Jaka była Pani ulubiona książka w
dzieciństwie, a jaka jest teraz?
"Dzieci z Bullerbyn" i cały czas lubię do
niej wracać. A teraz bardzo chętnie czytam
kryminały i wiersze.
Co było inspiracją do Pani pierwszej
sztuki?
Były to wymarzone role moich kolegów z
teatru. Dzięki temu każdy zagrał coś, co
chciał zawsze zagrać. Sztuka nosi tytuł
"Czysta komercja" i opowiada o teatrze.
Czy Pani, wykonując te wszystkie zawody,
spełniła swoje marzenia?
Tak. I mam nadzieję, że jeszcze wiele razy
będę mogła spełniać te marzenia i się
rozwijać.
Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Maja Druzga

"Kamienie na szaniec"

Kartki dla pacjentów

19 grudnia nasi mali
wolontariusze z koła misyjnego
wręczli pacjentom szpitala
Przemienienia Pańskiego
papierowe Mikołaje wykonane
przez dzieci ze świetlicy.
Tacy uśmiechnięci,

rozśpiewani i uroczy goście
wnieśli na szpitalne korytarze i
sale bożonarodzeniową
atmosferę. Sprawil pacjentom
w ten sposób ogromną radość.



Zwycięski film Konkurs recytatorski
W grudniu odbył się
konkurs recytatorski dla
uczniów klas młodszych
. W tym roku uczniowie
mogli wybrać wiersz o
tematyce zimowej lub
bożonarodzeniowej .
Najwięcej uczniów
zaprezentowało się z
klas pierwszych. Cała
grupa uczestników
zasługuje na brawa i
nagrody. www

Konkurs na "Rysunek Białej Laski"

11 grudnia z rąk p. Dyrektor uczniowie klasy 1a otrzymali Dyplomy Laureata za udział w
konkursie, a klasa nagrodę rzeczową w postaci gry edukacyjnej „Zwierzęta świata”.
Organizatorem konkursu było Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych. wwwAle kosmos!

„Planetarne Partytury” to tytuł
kolejnego koncertu muzycznego z cyklu
„MUZYCZNY ROZKŁAD JAZDY
czyli Pan Lupa i przyjaciele w
poszukiwaniu dźwięków”, który odbył
się 11 XII 2018 r. Podczas koncertu,
wraz z Naukowcem, Podróżnikiem
Maurycym oraz Nietoperzem Cypisem
dzieci odbyły między galaktyczną
podróż w poszukiwaniu dźwięków,
jakie skrywają planety oraz jak
instrumenty elektroniczne tworzą
muzykę z rzeczy pozornie zwyczajnych.
Ale kosmos! www

Mikołajki klas 2

W ramach festiwalu „Ale kino!”
uczniowie klasy 1a i 1b obejrzeli
filmy p. Leszka Małysza. Wśród nich
była baśniowa opowieść o
czarodziejskim zegarze oraz odcinki
kultowych seriali „Dixie” i
„Bukolandia”. A uczniowie klas 2a i
2b wybrali się na film produkcji
duńskiej pt. „Vitello”, którego
bohaterem jest mały Vitello i jego 3
wypróbowanych przyjaciół: William
oraz bliźniacy Max i Hasse, którzy
pomagają mu w nie zawsze
uczciwych przedsięwzięciach np.
próbują ukraść kota sąsiada, aby
otrzymać spory okup. www

Ale Kino! dla młodszych

6.1 2 grupa uczniów z klas 2 w ramach zajęć Poznań znany i nieznany
udała się do centrum handlowego na spotkanie z Mikołajem. Dom
Mikołaja bardzo się podobał, zachwytem nie było końca. www

Legendy polskie

30.11 uczniowie klas I-III uczestniczyli w
przedstawieniu teatralnym. Obejrzeli sztukę pt" Legendy
Polskie. Aktorzy przenieśli uczniów do czasów rządów
Mieszka I, dowiedzieli się ,skąd w Poznaniu wzięła się
Góra Zamkowa i dlaczego nasze miasto ma taką nazwę.
Przedstawienie było kolejnym punktem obchodów 100-
lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. www

Dzień życzliwości
W naszej szkole, jak co roku 21 listopada

obchodzono Dzież Życzliwości. Z tej okazji
uczniowie klas młodszych przygotowali w barwach
biało- czerwonych " pomocną dłoń".
Klasy starsze próbowały odpowiedzieć na ważne

pytania - Z czego jesteśmy dumni jako Polacy i jakie
dobre cechy wyróżniają nas? Przygotowana na ten
dzień tablicę można podziwiać w holu szkoły. Z
okazji 1 00- lecia Odzyskania Niepodległości jest ona
wykonana w barwach narodowych. www

Cavaliada 2018
30 listopada uczniowie klasy 1 a

odwiedzili Międzynarodowe Targi
Poznańskie, na których odbywały się
Międzynarodowe Zawody Jeździeckie -
Cavaliada. Podczas pobytu podziwiali
zmagania jeźdźców na arenie głównej
oraz arenie pokazowej , obejrzeli
Narodową Wystawę Rolniczą, Pawilon
Polskiej Hodowli oraz Festiwal Sztuki
Przedmiotów Artystycznych.
W trakcie zwiedzania dzieci

uczestniczyły w licznych konkursach i
warsztatach zdobywając różne nagrody.
Oprócz różnych gadżetów, baloników,
zdjęć, pomalowanej twarzy każde
dziecko przywiozło ze sobą do szkoły
dobry humor. www

Andrzejki
Jak co roku pod koniec listopada uczniowie klas

I - III uczestniczyli w zabawie andrzejkowej ,
podczas której organizatorzy zaproponowali wiele
zabaw, konkursów oraz naukę tańca. Zabawa jak
co roku była udana. www

26 listopada uczniowie klasy 3a uczestniczyli w
wycieczce do Sądu Rejonowego w Poznaniu w
ramach projektu „Sędziowie dzieciom i młodzieży”.
Na sali rozpraw pani sędzina opowiedziała dzieciom
o tym, jak i po co działa sąd, na czym polega praca
adwokata, prokuratora, sędziego.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję ubrania

się w togi .Wcielając się w rolę sędziego, adwokata,
prokuratora i świadków w zaaranżowanej rozprawie
musieli wydać wyrok na króla Juliana, który ukradł
małpom banany.
Po ogłoszeniu wyroku dzieci udały się na

zwiedzanie sądu. Zwiedzili również salę wysłuchań.
To była fantastyczna wycieczka, która na pewni na
długo pozostanie w pamieci. www

Andrzejki w 1b

Wizyta w sądzie
W świecie arcydziełek

Pod takim właśnie tytułem
uczniowie klasy 1 a 28 listopada
uczestniczyli w warsztatach w
Muzeum Narodowym.
Dzieci zapoznały się z

przestrzenią muzeum,
materiałami i narzędziami artysty
oraz tajnikami powstawania
dzieła na podstawie wybranych
obrazów ze zbiorów muzeum.
Efektem końcowym były prace
plastyczne związane z
przedstawionymi dziełami. www

Spotkania z panią prawnik
Niedawno w naszej szkole odbyło się kilka spotkań dla uczniów. Zorganizowała je pani Katarzyna

Ostrowska. Spotkania były podzielone na dwa tematy: jeden dla klas czwartych, a drugi dla klas piątych i
szóstych.
W klasach czwartych tematem spotkania było wykluczenie i pochopne osądzanie ludzi. Pani prawnik

opowiadała tam m.in. o tym, w jakich sytuacjach i przy jakich okolicznościach najczęściej wykluczamy
rówieśników lub innych ludzi. Spotkanie miało też na celu walkę ze stereotypem, który jest częstą przyczyną
osądu zachowań lub ubioru. Głównym zamysłem tego spotkania było zapobieganie wykluczeniom wśród
młodzieży.
W klasach piątych i szóstych głównym zamysłem było uświadomienie uczniom konsekwencji prawnych

różnych występków oraz bliższe zapoznanie ich z obowiązującym prawem. Na spotkaniu mówiono również o
tym gdzie młodzież może szukać pomocy w razie przemocy, prześladowania lub złego traktowania ze strony
rodziców.
Wszystkie spotkania były podzielone na 2 części, każda trwała po 45 minut. Zarówno zajęcia dla klas 4, jak

i te dla klas 5 i 6 prowadzone były przez panie z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Według mnie zorganizowanie takich zajęć było bardzo dobrym pomysłem i na pewno pomogło naszym

uczniom w zrozumieniu pewnych, bardzo istotnych w życiu, spraw.Marcin Klonowski

" Czerwień Rubinu''; ,, Błękit Szafiru''; ,,Zieleń
Szmaragdu'' To książki dla młodzieży kierowane w
szczególności do dziewczyn, ale chłopaki też nie będą się
nudzić. To zaskakująca, nieprzewidywalna romantyczna i
wzruszająca opowieść o szesnastoletniej Gwen, która -
czego nikt sie niespodziewał - posiada gen podróży w
czasie i jest ostatnią z kręgu dwanaściorga podróżników
w czasie. Ale Gwen ma na głowie jeszcze szkołę i musi
łączyć ze sobą wiele rzeczy, żeby mieć dobre oceny.
Wszystkich serdecznie zapraszam do przeczytania, bo

naprawde warto. Agata Kaszyńska

Literacko...

Spirit Animals to dość osobliwa seria, ponieważ każdą z części napisał inny autor
o międzynarodowej sławie. Akcja serii toczy się w Erdas – niesamowitej krainie,
której głównym symbolem jest więź człowieka i zwierzęcia. Spora część ludzi,
zamieszkująca Erdas ma swoje zwierzoduchy – najlepszych kompanów życia,
zwierzęta, które poprzez nawiązanie więzi z właścicielem mogą udostępnić mu
swoich umiejętności. Organizacja, nosząca nazwę Zielone Płaszcze gromadzi
naznaczonych, uczy korzystać z więzi łączącej człowieka ze zwierzoduchem, a
także szkoli ich na przyszłych strażników pokoju. W kontynuacji znanej serii, tuż
po wojnie z Pożeraczem na świat swój cień rzuca nowe zagrożenie, z którym, znani
nam z poprzednich części, Abeke, Conor, Rollan i Meilin w towarzystwie Czworga
Poległych, będą musieli się zmierzyć. ,,Nieśmiertelni Strażnicy” to pierwsza część
przygód nowej serii…
Po skończonej wojnie z Pożeraczem, kiedy wszystkie ludy Erdas skupiły się na

odbudowie zniszczonych państw, nad światem zawisło nowe zagrożenie. Choroba
Wszechdrzewa i nagły powrót Wielkich Bestii w formie zwierzoduchów, nie może
wróżyć niczego dobrego. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, kiedy do gry
powraca Zerif, wraz z armią opętańców zwanych Rojem. Były dowódca
Zdobywców, do pozyskiwania nowych członków swej zgrai używa niewielkich
pasożytów, dzięki którym jest w stanie zapanować nad ciałem obranego przez
siebie celu. Głównym priorytetem Zerifa jest zdobycie wszystkich, nowo
odrodzonych Wielkich Bestii. Zielone Płaszcze nie mają najmniejszego zamiaru
patrzeć bezczynnie jak Zerif niszczy więzi między Zwierzoduchami, a ludźmi, więc
mobilizują wszystkie siły, aby ochronić naznaczonych przed Rojem i jego dowódcą.
Ale czy im się to uda? Czy mogą liczyć na czyjąś pomoc? I co wspólnego ma z tym
wszystkim złowrogi Wyrm, grasujący w podziemiach?
Jeśli przeczytaliście poprzednią serie i przypadła Wam ona do gustu, to

gwarantuje, że na tej również się nie zawiedziecie. Uważam, że nowe książki są
naprawdę dobre i utrzymują poziom znanego nam cyklu. Jeśli macie ochotę na
oderwanie się od rzeczywistości i przeniesienia się w inny, pełen przygód, świat to
ta książka, jak i cała seria, jest stworzona dla Was. Gorąco zachęcam do
przeczytania. Marcin Klonowski

Wielkie Bestie powracają, aby po raz kolejny
uratować Erdas

Trylogia czasu

31 października w sklepach pojawiła się książka
,,Summoner: Rebelia". Jest ona prequelem wydarzeń trylogii
,,Summoner" autorstwa Tarana Matharu. Głównym
bohaterem jest niejaki Arcturus - pierwszy zaklinacz
pochodzący z gminu. W książce dowiadujemy się, jak zyskał
swojego wiernego demona i towarzyszkę - Sacharissę oraz
jak trafił do Akademii Vocanów - jedynej szkoły magii na
całym kontynencie.
Arcturus podczas akcji książki zostaje wrzucony w sam
środek wiru wydarzeń- pospólstwo oburzone wysokością
podatków buntuje się, a przed młodym zaklinaczem pojawia
się ciężki wybór. Którą stronę poprzeć w nadchodzącym
konflikcie - chłopstwa, czy arystokracji?
Książka jest pisana w stylu Matharu - pełna intryg, akcji
oraz poruszająca momentami zagadnienia bliskie problemom
naszego świata. Moim zdaniem fani serii nie będą
zawiedzeni. Igor Piotrowski

,,Summoner: Rebelia"

Próbna dawka tego co czeka nas w
kwietniu – próbne egzaminy ósmoklasisty

W dniach 18 – 20 kwietnia odbywały się próbne egzaminy
ósmoklasisty. Na każdy dzień przypada inny egzamin:
1 8.1 2.1 8 – język polski , 1 9.1 2.1 8 – matematyka, 20.1 2.1 8 –
język angielski.
Gdy to piszę, mamy za sobą egzamin z języka polskiego.

Spora część zadań była skupiona tylko na jednej lekturze
czyli na „Qvo Vadis”. Według mnie nie było to najlepsze
rozwiązanie, ponieważ obowiązkowych lektur jest znacznie
więcej , a skupianie się - na egzaminie- na tylko jednej z
nich uniemożliwia wykazanie się wiedzą na temat innych
książek. Dodatkowo nie daje to szansy na nadrobienie
punktów uczniom, którym „Qvo Vadis” nie zapadło w
pamięć.
No ale koniec końców mamy już to za sobą, przed nami

już tylko dwa. Po napisaniu tych testów będziemy, chociaż w
jakiejś części, wiedzieli na czym powinniśmy się skupić przy
przygotowaniach do kwietniowych egzaminów. Marcin
Klonowski

W dniach 4-6 grudnia Dawid Podsiadło zagrał
koncerty na Targach Poznańskich promujące jego
trzeci album zatytułowany "Małomiasteczkowy".
Początkowo zaplanowano jeden występ, ale bilety
sprzedały się tak szybko, że artysta postanowił
przedłużyć swój pobyt w Poznaniu o dodatkowe 2
dni. Ja wybrałem się na koncert, który odbył się 5
grudnia.
Przed występem wielotysięczną publiczność

rozgrzewał DJ remiksując znane kawałki takie jak
np. "Granda" Moniki Brodki czy "Policeman"
Jamala.
Na koncercie można było usłyszeć wszystkie

utwory zawarte na płycie "Małomiasteczkowy",
ale także wiele innych piosenek. Podsiadło
zaprezentował zupełnie nowe wersje takich hitów
jak "W dobrą stronę", "Trójkąty i Kwadraty", czy
"Nieznajomy". Z nie swojego repertuaru zaśpiewał
piosenki "Bóg" zespołu T.Love i "Tamagotchi"
duetu Taconafide,w moim odczuciu drugi utwór
lepiej od oryginału. W przerwach między
piosenkami Dawid Podsiadło zabawiał publiczność
różnymi anegdotkami, dzięki czemu (między
innymi) atmosfera była bardzo przyjazna i luźna.
Moim zdaniem był to bardzo dobry i

energetyczny koncert. Publiczność z entuzjazmem
przyjmowała wszystkie dźwięki, bawiła się razem
z wokalistą, a całe show było wspaniale
wyreżyserowane. Przez ponad dwie godziny
artysta dał z siebie wszystko i na pewno nikt nie
wrócił do domu zawiedziony. Igor Piotrowski

Muzycznie

Dawid Podsiadło w
Poznaniu

Jesteś młodym fotografem? Mamy coś w sam
raz dla Ciebie!

Szkolne Wieści organizują kolejny konkurs, tym razem jest
on stworzony specjalnie dla młodych fotografów. Chodzi tu o
jak najlepsze uchwycenie zimy za pomocą aparatu. Zdjęcia
można oddawać do 4 stycznia, w formie wydrukowanej do p.

Anny Sztulpy lub któregoś z członków Koła
Dziennikarskiego. Z najładniejszych zdjęć stworzymy
specjalną zimową wystawę oraz oczywiście umieścimy
Wasze zdjęcia w kolejnym numerze SW. Na zwycięzców

czekają nagrody. Zachęcamy do udziału!
W imieniu redakcji
Marcin Klonowski

UWAGA KONKURS!

Kalendarza ze świętami nietypowymi już dawno u nas nie było.
Stwierdziłem, że trzeba to zmienić . Poniżej zamieszczone zostały,
według mnie, najciekawsze i najśmieszniejsze święta z grudnia 2018
roku.
1 grudzień – Światowy Dzień Puszczania Bąków. Tego dnia mieliśmy
okazje żeby bezkarnie puścić głośnego bąka! Nikt nie miał prawa mieć
nam tego za złe.
5 grudnia – Światowy Dzień Gleby : święto obchodzone by uczcić rolę
gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i
niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości.
Dzień Ninja - Święto jest inicjatywą sieci fastfoodowej „Ninja Burger”,
która swoje zamówienia realizuje z prędkością Ninja. Świętozostało
wymyślone w 2003 roku i obchodzi się je na cześć filmu „Ostatni
Samuraj”. Jak należało obchodzić święto? Ubrać się jak ninja, mówić
jak ninja, chodzić jak ninja!
9 grudnia – Dzień Dziewic : Dziewictwo jest w dzisiejszym świecie
niedoceniane, a nawet pogardzanane. Święto ma na celu docenić te
kobiety, które zachowują czystość dla tego jedynego i walczą z tym
krzywdzącym stereotypem
11 grudnia – Międzynarodowy Dzień Tanga: Święto obchodzone jest w
rocznicę urodzin Carlosa Gardela i Julio de Caro, dwóch artystów,
którzy przyczynili się do popularności tanga w Argentynie i na świecie.
1 2 grudnia – Dzień Guzika: Czy w tym dniu powinniśmy czcić guziki
od płaszczy, spodni itp.? Kto to wie?
14 grudnia – Dzień Małpy: Święto ma charakter nieoficjalny. Jego
celem jest zwiększanie świadomości w odniesieniu do zwierząt, a w
szczególności do ssaków człekokształtnych.
1 5 grudnia – Dzień Herbaty: celem święta jest skierowanie uwagi
konsumentów na branżę herbacianą oraz nakłonienie do przemyśleń
odnośnie powstawania herbaty.
1 6 grudnia – Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą: jest to
obowiązkowe święto dla wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie
przeżyć bez czekolady. Tego dnia możemy, bezkarnie, do wszystkich
potraw dodawać czekoladę. Jest to święto stworzone dla mnie i myślę,
że dla wielu z Was również.
1 7 grudnia – Dzień bez Przekleństw: ten dzień z pewnością jest sporym
wyzwaniem dla większości społeczeństwa. Jak myślicie, uda się Wam
wytrzymać ten jeden dzień, bez wypowiedzenia ani jednego
przekleństwa?, Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz: W
świecie, w którym rządzi elektronika i Internet coraz rzadziej
rozmawiamy ze sobą po za światem wirtualnym. Da się to jeszcze
naprawić? Warto spróbować!
21 grudnia – Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek: skoro blondynki
mają swoje święto, to przecież brunetki nie mogą być grosze. Każdy
zasługuje na własne święto.
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku : święto, którego
obchody na pewno rozweselą każdego., Dzień Gry w Karty: wszystkie
gry karciane mają wtedy swoje święto, istny raj dla hazardzistów.
30 grudnia – Dzień Serka Wiejskiego: Skoro mamy już dzień serka
wiejskiego może pomyślmy o kefirze?
31 grudnia – Dzień bez Bielizny: kto zdecyduje się na obchody tego
święta?
Moim absolutnym faworytem z pośród wszystkich tych dni jest Dzień
Pokrywania Wszystkiego Czekoladą, a jakie święto Wam najbardziej
przypadło do gustu? Ciekawych innych nietypowych świąt zapraszam
na stronę: https://www.kalbi.pl/kalendarz-swiat-nietypowych-2018 .
Myślę, że kilka z wymienionych tam świąt będę się starał wprowadzać
w moje codzienne życie, mam nadzieję, że Wy również. Jestem pewien,
że życie stanie się dzięki temu dużo zabawniejsze.
Święta nietypowe odszukał Marcin Klonowski
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Autorzy zwycięskiego filmu z klasy 7a

Nasi uczniowie wzięli udział w
międzyszkolnym konkursie filmowym
"Przeszłość stała się dniem dzisiejszym –
Powstanie Wielkopolskie okiem kamery”z
okazji 1 00-lecia powstania. Ogłoszenie
wyników miało miejce 30 listopada.
Uczniowie w składzie: Marta Brożek

(autorka scenariusza), Aleksandra
Nowicka, Zuzanna Wojdecka i Kacper
Konic z klasy 7a nagrali film pt.
"Pamiętnik" i ten film najbardziej
spodobał się jurorom.
Jednak warto podkreślić, że z naszej

szkoły udział w konkursoe wzięli też inni
uczniowie, którzy również wykazali się
kratywnością. Opiekę nad uczniami w
czasie przygotowywania filmów
sprawował p. Paweł Olszowiak.
Gratulujemy! ! !




