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Wreszcie do nas przyszła - długo oczekiwana wiosna :) :) :)
20 marca w naszej szkole

obchodziliśmy pierwszy Dzień
Wiosny. Na 3 lekcji spotkaliśmy się
na holu. Dostaliśmy tam zadania do
wykonania w klasie: krzyżówki,
zagadki, plakaty, wierszyki, itp.
Następnie wszystkie klasy poszły

do swoich sal. Trwało to 2 godziny
lekcyjne. Zadania dotyczyły wiosny
i ciekawostek z przyrody. Prace
uczniów takie jak plakaty
antysmogowe można podziwiać w
holu szkoły.
Pierwszy Dzień Wiosny

spędziliśmy bardzo miło. Pola
Maćkowiak

Wiosna, wiosna
chwila radosna
Drzewa zakwiatają
ptaki ćwierkają

Zima przeminęła
wiosna się zaczęła
Każdy z nas jest uśmiechnięty
bo to czas zaklęty

Jaskółka przyleciała
wiosnę nam zasiała

Warto pomagać!
Gdy uczniowie usłyszeli o bardzo trudnej sytuacji Indian Guarani

mieszkających w Argentynie postanowili Im pomóc i tak powstała
akcja „woreczek ryżu”. Najpierw przygotowywali woreczki z ryżem
oraz dodawali do nich kartki z informacją dotyczącaą, na czym polega
to dzieło.
Cała społeczność naszej Szkoły włączyła się w tę akcję m.in.

nauczyciele i pracownicy administracj i. Po każdej Mszy Świętej w
niedzielę 24 marca przed Kościołem Nawrócenia św. Pawła
rozdawaliśmy przygotowane przez nas woreczki.
Jedna z naszych nauczycielek , która była na misj i wśród Indian,

przybliżyła wszystkim zgromadzonym w kościele życie codzienne
oraz problemy, z jakimi na co dzień borykają się Indianie. Wierni byli
poruszeni sytuacją Indian oraz tym, że tyle osób włączyło się w
przygotowanie akcji "woreczek ryżu", która miała trzy wymiary
modlitwy - w inetncji misj i, postu - solidaryzując się z ubogimi
Indianami spożywamy tylko jeden posiłek w ciągu dnia oraz jałmużny
- pieniądze, które wydalibyśmy na posiłek w ciągu tego dnia,
przeznaczamy na pomoc Indianom Guarani.
Akcja trwała do późnych godzin wieczornych, ale każdego z
uczestników przepłniała wielka radość związana z tym że mogliśmy
komuś pomóc. My chcemy tak, jak mówił Ghandi, „być zmianą, którą
chcielibyśmy widzieć w świecie”. p. Honorata Dzida

Mecz, jakiego w naszej szkole jeszcze nie było!
Uczniowscy mistrzowie kosza vs niepokonana kadra nauczycielska
W czwartek 28 lutego 2019 roku zwycięzcy

szkolnego turnieju koszykówki chłopców klas 7 i 8
stanęli w szranki z trzyosobową drużyną
nauczycielską.
W związku z tym, że to 8B zwyciężyła w

turnieju, jej reprezentacja stanęła do boju z
nauczycielami. W skład reprezentacji uczniów
wchodzili: Jakub Rydlewski, Dawid Czajka, Marc
Harman, KrzysztofKurasz, Marcin Pięta i Łukasz
Kaleta. W zespole nauczycieli grali natomiast: p.
Sebastian Pięta, p. Paweł Olszowiak oraz p.
Mateusz Dusiński.
Mecz rozpoczął się kilka minut po godzinie 11 i

trwał 24 minuty (2x12 minut gry + dwuminutowa
przerwa w trakcie). W tym meczu zwyciężyli
nauczyciele, wygrywając z uczniami 51 do 20.
Gratulujemy zwycięzcom Marcin Klonowski

Bo w naszej szkole fajnie jest.
Za nami kolejne Drzwi Otwarte

28 lutego odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte. Najmłodsi
uczniowie przedstawili program artystyczny o Poznaniu i piosenkę
w języku angielskim, a strasi zagrali na fletach oraz w przebraniu
bajkowych postaci zaopiekowali się naszymi małymi gośćmi.
Dla przybyłych przygotowane były też różne atrakcje: spotowe i

edukacyjne, a rodzice mogli zapoznać się z ofertą naszej szkoły.
Na zakończnie czekały na nich pyszne pączki w kawiarence i

małe upomniki na do widzenia.

PODZIĘKOWANIE
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego i koła
dziennikarskiego oraz współorganizator Drzwi
Otwarych chciałabym serdecznie podziękować
uczniom, którzy reprezentowali naszą szkołę w

czasie tej imprezy.
Dotyczy to zarówno tych, którzy wystąpili na
scenie, jak i tych, którzy zaagażowali się w
zachęcanie do przyjścia do Trójki w salach.

Przede wszystkim dziękuję za to, że przebrali się za
bajkowe postacie, wykazując się przy tym ogromną

kreatywnością i za to, z jak wielkim
zaagażowaniem współtworzyli zadania dla
maluchów w salach. Byliście naszą najlepszą

wizytówką.
Anna Sztulpa

W numerze:

- najnowsze wieści z
Trójki
- wywiad z panią dyrektor
- ciekawe recenzje
- wyniki konkursów
- ciekawostki
- przepisy
- upominki dla czytelników

Wymyśl święto
W bibliotece szkolnej wisi kalendarz

świąt nietypowych i niektóre dni nie mają
swoich świąt, więc dlaczego by tak nie
wymyślić własnych? Z tej okazji
ogłaszam konkurs na nowe nietypowe
święto.
Swoje propozycje będzie można

wrzucać do skrzynki w bibliotece. Na
kartce napiszcie nazwę oraz datę tego
święta oraz imię, nazwisko i klasę.
Najlepsze propozycję zostaną
nagrodzone. Dni, które nie mają swoich
świąt od kwietnia do czerwca to 8
kwietnia, 1 3 maja, 7 czerwca oraz 11
czerwca. Maja Druzga

Już niedługo - Święta Wielkanocne

Uwaga! Reklama :)
Miło nam poinformować, że w naszej szkolnej bibliotece

można wypożyczyć komiksy robione przez uczniów naszej
szkoły.
Jak na razie powstały dwa komiksy: „Karate Kot” i

„Dinozarły”. Pierwszy z nich został wymyślony i zrobiony
przez Maję Druzgę i Amy Ilkowską-Conn z klasy 4 A, komiks
„Dinozarły” wykonali Rysiu Pauka i Antek Chraplewski z 4B
Aby poznać niesamowite historie Karate Kota i Dinozarłów
wystarczy pójść do szkolnej biblioteki. Polecam. Pola
Maćkowiak

Nasi sportowcy
niepokonani! Gratulujemy!

25 marca nasza szkoła została zaproszona na turniej
unihokeja do Zespołu Szkół Salezjańskich. W turnieju
tym oprócz naszej szkoły brały udział szkoły: SP 25, SP
85, SP 20, SP 56,SP 6 i dwie drużyny gospodarzy
turnieju.
Pierwszy mecz grupowy rozgraliśmy z SP 56, który

wygraliśmy 2:1 . Następnie graliśmy z SP 85. Wynik 3:0
dla SP 3. Ostatni mecz w grupie graliśmy z drugim
zespołem gospodarzy. Ten mecz również wygraliśmy,
wynik 2:0.

W następnym meczu zagraliśmy z pierwszym
zespołem gospodarzy, zespołem , który zajął drugie
miejsce w grupie A. Ten mecz również chłopcy wygrali
2:0.
Ostatni mecz przyszło im zagrać ze zwycięzcami

grupy A, SP 20. Po trudnym meczu udało się chłopcom
wygrać 1 :0 i zostać zwycięzcą całego turnieju.
Reprezentacja SP 3 zagrała w składzie: Tomasz
Dudziński, Marcin Karwasz, Mikołaj Kwapiszewski,
Filip Kycler, Stanisław Nowak, Mateusz Rolski, Kacper
Sawicki, Wiktor Schoepe, Filip Świtała, Szymon
Hajdukiewicz
Opiekun zespołu: p. Sebastian Pięta

Jesteśmy dobrzy z historii!
Niedawno w naszej szkole po raz kolejny można było wsiąć

udział w historycznym konkursie ,,60 pkt na 6’’ . Tegoroczna
edycja nosiła tytuł ,,O Bambrach, co Poznań ratowali. Dotyczyła
ona historii Bambrów Poznańskich i upamiętniała ich 300-setną
rocznicę przybycia do naszego miasta oraz okolicznych wsi.
Etap szkolny polegał na wypełnieniu kart z zadaniami, które

można było otrzymać u pani Elwiry Kucharczyk. Na wykonanie
zadań był tydzień, następnie oddawało się je do sprawdzenia.
W tym roku swoich sił w konkursie postanowiło spróbować 14

osób: 7 z klas IV – VI i 7 z klas VII – VIII. Trzy osoby, które
uzyskały najlepszy wynik przechodziły do etapu
międzyszkolnego. W kategorii klas 4-6 były to: Magdalena Sudoł,
Julia Nowak i Julia Konieczna. A w kategorii klas 7-8 ,,Trójkę’’
reprezentowali: Pola Maciejewska, Łukasz Kaleta i Marcin
Klonowski.
Drugi etap konkursu odbył się 1 5 marca br. Rywalizacja była

zacięta; dziewczyny z klas 4-6 ukończyły rywalizację na 4
miejscu, gdzie walka toczyła się o setne części punktu! Natomiast
drużynie klas starszych udało się wywalczyć dla naszej szkoły
trzecie miejsce, ex aequo z SP20.
Wręczenie nagród miało miejsce 29 marca w Muzeum

Bambrów Poznańskich. Wydarzenie rozpoczęto od rozwiązania
krótkiego questu związanego z Bambrami. Na podstawie krótkich
wierszyków trzeba było odpowiedzieć na pytanie, a następnie
wybrane litery ułożyć w hasło , które brzmiało: ‘ ’Bamber to
bogaty gospodarz’’ .
W kolejnej części spotkania zgromadzeni wysłuchali

zwycięskiego przemówienia (zadanie z drugiego etapu w klasach
starszych, miało być to przemówienie z okazji trzy-setnej
rocznicy przybycia Bambrów), po którym potomek Laitgeberów
opowiedział w skrócie o historii niemieckich osadników, a także
opisał bamberski strój .
Ostatnim punktem spotkania było uroczyste wręczenie nagród i

śpiewanie bamberskiej piosenki. Po otrzymaniu dyplomów i
nagród uczniowie razem z panią Kucharczyk udali się na frytki,
aby świętować odniesiony sukces. Gratulujemy! Marcin
Klonowski

ESA - edukacyjna sieć
antysmogowa

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjna sieć
antysmogowa ESA.
W ramach realizacji projektu, szkoła została wyposażona

w czujniki smogu, a uczniowie będą zapoznani z tematyką
zanieczyszczeń powietrza i smogu, ocenią jego wpływ na
nasze zdrowie oraz dowiedzą się, co powinno się robić, a
czego nie, podczas dni, gdy przekroczone są normy
zanieczyszczenia powietrza.
W ten sposób będziemy kształtowali wśród naszych

dzieci postawę odpowiedzialności za środowisko
naturalne. Pomiary jakości powietrza dla naszego miasta
znajdziecie Państwo na stronie www.esa.nask.pl
Zachęcamy do zapoznania się z filmami promocyjnymi:
ESA spot - tak chcę żyć
Cały ten smog - animacja www

Wiosna! Ach, to Ty!
Razem z tobą kwitną bzy!

Wiosenna twórczość naszych uczniów
AAbbyy bbyyłł ttoo cczzaass uurroocczzyy,,

żżyycczzyymmyy mmiiłłeejj WWiieellkkaannooccyy..
AAbbyy zzddrroowwiiee ddooppiissaałłoo
ii jjaajjeecczzkkoo ssmmaakkoowwaałłoo..

AAbbyy sszzyynnkkaa nniiee ttuucczzyyłłaa,,
aattmmoossffeerraa bbyyłłaa mmiiłłaa..

NNiieecchh ttrraaddyyccjjaa wwooddęę lleejjee,,
aa zzaajjąącczzeekk nniieecchh ssiięę śśmmiieejjee!!

WWEESSOOŁŁYYCCHH ŚŚWWIIĄĄTT
żżyycczzyy

rreeddaakkccjjaa ""SSzzkkoollnnyycchh WWiieeśśccii""



Wieści z klas młodszych...

W traperskiej Osadzie
21 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 1 a i 3 a udali się do

Bolechówka, aby zapoznać się z pracą trapera. To piękne
miejsce położone w Puszczy Zielonka, otoczone licznymi
jeziorami.
Jedną z głównych atrakcji wyprawy były zwierzęta – psy

północy rasy Husky i Mulamute, konie, strusie afrykańskie i
australijskie oraz inne zwierzęta gospodarcze, o których
uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, oraz które
mieli okazję nakarmić.
Podczas spaceru uczniowie zdobyli wiedzę na temat Puszczy

Zielonka oraz zwierzętach tam żyjących - niezwykłą okazją było
stado łosi, które mogli oglądać z bezpiecznej odległości.
Po udanym spacerze przyszedł czas na kiełbaski z rusztu. Ale

to nie koniec niespodzianek – bowiem na strudzonych traperów
czekał jeszcze Mikołaj z podarunkami, z czego się bardzo
ucieszyli.
Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Poznania. Była to

zupełnie inna przygoda niż te, które mieli okazję przeżyć do tej
pory oraz niezwykła lekcja przyrody. www

Fabryczne fantazje
Podczas kolejnego spotkania z panem Lupa i

podróżnikiem Maurycym dzieci odwiedziły fabrykę , aby
dowiedzieć się czy muzyka jest ukryta między
zębatkami, śrubkami i taśmami? Odkryły, że w fabryce
oprócz maszyn i narzędzi, można znaleźć rytm, melodię,
a nawet całe piosenki! Zapoznały się także z
instrumentami perkusyjnymi.

Dla Naszych Dziadków
9 stycznia uczniowie klasy 1a, a 11 stycznia uczniowie z 3a wybrali się na

kolejne spotkanie do Fundacji ARS. Tym razem tematem zajęć i warsztatów
byli Dziadkowie. Po wspólnej rozmowie, zabawach i wykonaniu portretów
dla Nich uczniowie wykonali piękne rozety, które wręczą swoim dziadkom z
okazji ich święta. Na koniec dzieci obejrzały bajkę animowaną pt.
„Chojraki”. www

Klasy drugie w Botaniku
17.1 2 uczniowie klas IIa i IIb wybrali się do Ogrodu

Botanicznego. Podczas spaceru po Ogrodzie dowiedzieli
się, że wiele obyczajów związanych z Świętami Bożego
Narodzenia ma swoje źródło w przyrodzie. Jemioła nad
drzwiami, siano pod obrusem, karp.. . . Wykonali także
inspirowaną naturą świąteczną dekorację - stroik.
Polecamy! www

"Świat złudzeń"
4.01 odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Spotkania ze

Sztuką. Tematem przewodnim był świat złudzeń, a
naszym gościem iluzjonista Rastelli.
Podczas spotkania uczniowie uczestniczyli w pokazie

programu iluzjonistycznego, sami ćwiczyli proste triki.
Dowiedzieli się także, czym jest iluzja i jak ją ćwiczą
mistrzowie. www

Wizyta w klubie "Promień"
28 stycznia klas 1a,1 b i 2b w ramach zajęć popołudniowej

świetlicy edukacyjnej wybrali się do Domu Pomocy Społecznej .
Przedstawili tam program słowno–muzyczny o tematyce

zimowej . Druga część występu poświęcona była niedawno
obchodzonym świętom Babci i Dziadka.
Wzruszeni seniorzy tradycyjnie podziękowali za pamięć i

wykonane przez dzieci upominki, częstując nas słodyczami.
Było to bardzo miłe spotkanie. www

Bal karnawałowy kl. 1 - 3
Tegoroczny bal karnawałowy klas młodszych przebiegał pod

hasłem „Kocie Pląsy”. Podczas wspólnej zabawy dzieci tańczyły ,
śmiały się, dorównywały im zwinnością. Odwiedziły miedzy
innymi kota faraona w Starożytnym Egipcie, Filomena oraz Kota
w Butach. www

Artystyczne akrobacje
Na kolejnym spotkaniu - 4 lutego - Pan Lupa zaprosił dzieci z klas

młodszych na występ akrobatów i iluzjonisty, aby przekonać się: Czy
można rozciągać się jak guma lub być uwięzionym w pudełku, którego nie
ma? Czy powietrze może być ciężkie? Jak czaruje się muzyką? Do
wspólnych występów zaprosił także dzieci. www

W bibliotece szkolnej
7 lutego uczniowie klasy 1a gościli w

bibliotece szkolnej . Pani Elwira zapoznała dzieci
z biblioteką oraz jej zbiorami.
W trakcie rozmowy dzieci trafnie udzielały

odpowiedzi na temat zachowania oraz zasad
korzystania z jej zbiorów. Podczas zabaw
świetnie odgadywały zagadki, rozwiązywały
labirynty oraz układały puzzle przedstawiające
ilustracje z bajek i baśni. Wykonały także
ilustracje przedstawiające ulubionego bohatera
bajkowego lub książkowego, prace można było
obejrzeć w bibliotece szkolnej .
Na zakończenie wizyty dzieci z ochotą ruszyły

w regały, aby poszukać ciekawej ksiązki do
wypożyczenia. Bardzo dziękują p. Elwirze za
zaproszenie i z niecierpliwością czekają na
kolejne. www

Historia pisma
11 lutego uczniowie klasy 1a po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach

w Bibliotece im. E. Raczyńskiego. Tematem zajęć była historia pisma.
Podczas prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z sposobami

zapisywania wiadomości na przestrzeni lat - od pisma obrazkowego, aż
po czasy współczesne. Poznały także sylwetkę Jana Gutenberga –
wynalazcę druku.
Podsumowaniem tematu była praca plastyczna, której zadaniem było

ozdobienie strony książki podobnie, jak to robiono dawniej . www

Spotkanie ze sztuką - odmiany
tańca

1 5.02. kolejnym gościem zajęć z cyklu Spotkania ze sztuką
była pani Ula Bernat. Tancerka przedstawiła uczniom różne
odmiany tańca. Pokazała także, w jaki sposób tancerz
przygotowuje się do pracy.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się trochę o tańcach

narodowych, ludowych , o ich charakterystycznych cechach.
jak zwykle uczniowie sami również uczestniczyli w zajęciach.
Zapewne po tym spotkaniu można stwierdzić, że praca
tancerza jest bardzo trudna, ale jej efekt jest wspaniały. www

20 lutego uczniowie klasy 1a udali się do miejsca, w którym dzięki
trójwymiarowym okularom obejrzeli malowidła naścienne wykonane w
technice 3D, które przedstawiały dzieje dawnego Poznania.
Podczas wędrówki tajemniczym labiryntem wysłuchali dwóch

poznańskich legend, zapoznali się z poznańską gwarę „odwiedzając”
Starego Marycha. Na „dawnym rynku” spotkali poznańską przekupkę ,
kejtra i niudy. Poczuli także migdałowyzapach świętomarcińskich rogali
oraz jabłek. Korzystając z bliskości Starego Rynku dzieci obejrzały
Ratusz, studzienkę Bamberki, kamieniczki, domki budnicze, Kościół
Farny oraz odwiedziły Pyrka i Tyrka.
Było to wyjście pełne niespodzianeki niezapomnianych wrażeń. www

1a na "Blubrach w 6D"

3a zgłębia tajniki konserwacji zabytków
14 lutego 2019 r. uczniowie klasy 3a wybrali się

do MuzeumArchidiecezjalnego na warsztaty ma
temat konserwacji zabytków.
Podczas zajęć uczniowie poznali tajniki pracy

konserwatora zabytków, podstawowe narzędzia,
którymi się posługuje jak i problemy z jakimi musi
się zmierzyć w swojej pracy. Dowiedzieli się m.in.
co to jest falsyfikat i jak sprawdzić, czy obraz jest
oryginałem. Zajęcia zakończyły warsztaty
plastyczne.
Było to wyjście pełne niezapomnianych wrażeń.

www

Między nami przedszkolakami
25.02 naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki z pobliskich

placówek przedszkolnych, aby wziąć udział w kolejnym spotkaniu
z cyklu Między nami przedszkolakami.
Spotkanie odbyło się pod hasłem - Mali poznaniacy - to My.
Nasi goście - Drużyna Lecha czyli przedszkole nr 119 i drużyna

Rusa, czyli przedszkole 126 zmagały się w różnych zadaniach
sportowych i umysłowych. Między innymi dzieci układały puzzle z
naszym herbem, wyszukiwały znane miejsca związane z
Poznaniem, czy odpowiadały na pytania. Grupy sportowe
wykonywały ćwiczenia z piłkami, ławeczkami i wiele innych. jak
zawsze zabawa była wspaniała.
Na koniec każdy uczestnik otrzymał kolorowankę z

poznańskimi koziołkami i zaproszenie na Drzwi Otwarte w naszej
szkole. www

Mali architekci
28 lutego roku klasa 1b gościła architekta. Była to

mama jednej z uczennic, która przyszła
opowiedzieć dzieciom o swojej pracy. Uczniowie
oglądali ilustracje, zadawali pytania dotyczące
zawodu architekta. Później samodzielnie
projektowali dom dla Zenia – ludzika z drewna.
Każdy rysował szkic przedstawiający ten dom wraz
z jego otoczeniem.
Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały

proponowane im zadania, a prace plastyczne, które
powstały w czasie tych zajęć zdobią klasową
gazetkę.

Podkoziołek w 1B
5 marca z okazji Dnia Kobiet w klasie 1b zorganizowano pokaz mody.

Wszystkie dziewczynki wystąpiły w roli modelek. Prezentowały różne
stroje, chętnie się przebierały i pozowały na klasowym dywanie. Chłopcy
oglądali pokaz i oklaskami nagradzali występy koleżanek. W tym dniu
odbyła się też klasowa zabawa kończąca okres karnawału.
Jakby tego było mało chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia –

wspólnie recytując wiersz i wręczyli im upominki z okazji 8 marca. To był
bardzo radosny dzień i wszyscy świetnie się bawili. www

3a na Stadionie Lecha
14 marca maja uczniowie klasy 3 a

wybrali się na zwiedzanie stadionu
Lecha.
W programie uczniowie mieli

niepowtarzalną okazję zajrzeć do szatni
zawodników, sali odnowy biologicznej ,
zwiedzić salę konferencyjną, strefę
mediów i komentatorów sportowych,
Trybunę Prasową, posiedzieć w Loży
Prezydenckiej i VIP-ów, przejść Tunel
– Strefę Zero, Korytarz Sław i stanąć
na „ ściance”, jak również obejrzeć
murawę z poziomu płyty boiska i
posiedzieć na ławce rezerwowych.
Wycieczka dostarczyła wielu

niezapomnianych wrażeń. www

Lekcja w kinie - świat
reklamy

4 marca uczniowie klas I-III wybrali się do
Multikina na Lekcję w kinie. Poznali tajniki
tworzenia reklam i sami brali udział w
tworzeniu reklamy zachęcającej do kupna
pluszowego misia. Przekonali się, że
reklamowane rzeczy nie zawsze wyglądają tak,
jak pokazują to w reklamach i nie zawsze są
nam potrzebne. Warto o tym pamiętać. www

Bajkowa rodzina instrumentów
1 5.03 odbyło się kolejne

spotkanie z cyklu Spotkania
ze sztuką. Wzięły w nim
udział klasy drugie. Tematem
spotkania była Bajkowa
rodzina instrumentów dętych.

Gościem był muzyk pan
Maciej Łukacz, który
prezentował nam brzmienie
różnych instrumentów.
Między innymi był to flet
prosty, poprzeczny, akordeon,
trąbka, saksofon. www

21 marca do klasy 1b przyszła Pani
Wiosna. Jak na tę porę roku przystało
ubrana była w kwiecistą sukienkę, na
głowie miała wianek, a w ręku bukiet
tulipanów. Przygotowała dla dzieci
wiosenny quiz, rebusy i kolorowanki.
Pozostawiła w klasie swoją towarzyszkę
– kukiełkę, która ją symbolizuje.
Pomyślimy, jak ją nazwać. To była
bardzo miła wizyta. www

Wiosna w klasie 1b

W czasie rekolekcji młodsze klasy miały okazję podzielić się najskuteczniejszą
witaminą o której mówiła Pani Doktor, witaminą M jak miłości dlatego wykonały
wraz z wychowawcami ozdoby wielkanocne dla Pacjentów Szpitala im.
Przemienienia Pańskiego które zostaną rozdane podczas Wielkiego Tygodnia.
Zostało także dzięki uprzejmości ks. Jarka Czyżewskiego zorganizowane w

jednej z sal Mini Muzeum o Doktor Wandzie Błeńksiej . Uczniowie klas młodszych
i starszych mieli okazję poznać rożne historie dotyczące Dokty, jak również
zobaczyć Jej osobiste rzeczy jak np. opaskę AK na rękę, okulary, sweter,
strzykawkę, maszynę do pisania, różnego rodzaju odznaczenia itp.

Rekolekcje



Wieści z klas starszych...

Konkursy
biblioteczne

Niedawno w naszej szkole odbyły się
konkursy dotyczące nowych książek z
biblioteki, a mianowicie konkurs na
recenzję, fotografię z książką i ilustrację.
Konkurs na recenzję:
Pierwsze miejsce zajęła Patrycja
Brzęczewska (7a)
Wyróżnienia otrzymali:
Marcin Klonowski (8b)
Sandra Szafrańska (6a)
Lucjan Szeszuła (7a)
Konkurs na ilustrację:
Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Skweres
(4c)
Wyróżnienie otrzymali:
Sandra Szafrańska (6a)
Dariusz Potocki (4b)
Konkurs na fotografie z książką:
Pierwsze miejsce zajęła Julia Czajkowska
(8a)
Wyróżnienia otrzymali:
Zuzia Wojdecka (7a)
Dariusz Potocki (4b)
Sandra Szafrańska (6a)
Dziękujemy wszystkim za udział!
Hania Jędrzejczak, Amelia Maksimowicz

Koło misyjne
W styczniu kółko misyjne pojechało do szpitala

kolędować. Na twarzach pacjentów zagościł
uśmiech, a my cieszyliśmy się, że mogliśmy ich
uszczęśliwić.
Jakiś czas później - 1 2 stycznia - pojechaliśmy do

Kobylina, gdzie odbył się swego rodzaju zjazd kół
misyjnych. Mogliśmy tam zobaczyć jasełka, a
potem jak co roku było losowanie, z którego
pieniądze zdobyte przez zakupione losy zostały
przeznaczone na dzieci z Camerunu.
Maja Druzga

5. lutego w naszej szkole odbył się
konkurs na najlepsze ciasto lub wypiek
marchewkowy, zorganizowany z okazji
Dnia Ciasta Marchewkowego.
Wygrali Stanisław Nowak (4b) i Julia
Konieczna (6b).
Serdecznie dziękujemy za udział.

Do gazetki dołączamy przepisy
zwycięzców. Warto wypróbować.
Hanna Jędrzejczak

"Marchewkowy"
konkurs"

Klasy starsze na
seansie pt.

,,Nienawiść, którą
dajesz‛‛

Dzień Języka Ojczystego
21 . lutego po raz dwudziesty nasz

kraj obchodził Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego, który
został ustanowiony przez UNESCO
17. listopada 1999. Święto ma pomóc
w ochronie różnorodności językowej
jako dziedzictwa kulturowego.
Z okazji wydarzenia, w naszej

szkole można było wziąć udział w
konkursach tematycznych. 1 9 lutego
odbył się konkurs, który sprawdzał
wiedzę uczniów z języka polskiego.

Zwycięzcy na poziomie:
Klas 4:
1 . miejsce: Lena Śleboda 4a
2. miejsce: Maja Druzga 4a
3. miejsce: Agata Kopka 4a
Klas 5:
1 . miejsce: Amelia Maksimowicz 5c
2. miejsce: Hanna Jędrzejczak 5c
3. miejsce: Amelia Grabarkiewicz 5c

Klas 6:
1 . miejsce: Sandra Szafrańska 6a
2. miejsce: Maria Plewczyńska 6a
3. miejsce: Agata Kaszyńska 6a
Klas 7:
1 . miejsce: Magdalena Brożek 7a
2. miejsce: Maja Piszczorowicz 7b
Klas 8:
1 . miejsce: Oskar Polulski 8a
2. miejsce ex aequo: Marcin
Klonowski 8b, Emilia Mroczek 8b
3. miejsce: Michał Murcha 8a

Najlepsze prace w konkursie na
graficzne przedstawienie związku
frazeologicznego należą do Marcina
Klonowskiego (8b), Weroniki
Tyczewskiej (7b), Marii Modelskiej
(7b).
Ponadto uczniowie naszej szkoły
mogli przeczytać poprawne popularne
zwroty w języku polskim, które
często są pisane błędnie. Pani Sztulpa
rozwiesiła je w holu szkoły.
Magdalena Brożek

W środę 13 lutego klasy 7A, 8A i
8B wybrały się do kina Helios na
film pt. ,,Nienawiść, którą dajesz”.
Główną bohaterką filmu jest Starr

Carter, mieszkająca w ubogiej
dzielnicy – którą nazywa gettem –
czarnoskóra nastolatka. Dziewczyna
chodzi do szkoły, w której
zdecydowana większość ludzi ma
białą skórę. Starr, żyje w dwóch
światach i do każdego ma
dopasowaną odmienną wersje siebie.
Chwiejna równowaga, którą
nastolatka utrzymuje między tymi
światami zostaje nieodwracalnie
zakłócona, kiedy policjant zabija
Khalila, najlepszego przyjaciela z
dzieciństwa naszej bohaterki, która
jest jedynym świadkiem tego
zdarzenia. W wyniku tych wydarzeń
Starr postanawia odnaleźć własny
głos i stanąć w obronie tego, co
uważa za słuszne…
Film spodobał się ósmoklasistom,

był ciekawy, nie zabrakło w nim
akcji i poruszał on kwestie ważne w
życiu.
Po seansie uczniowie spędzili

jeszcze trochę czasu w strefie
gastronomicznej C.H. Posnani, po
czym wrócili do szkoły na resztę
swoich lekcji, Marcin KlonowskiPoczta walentynkowa

Jak co roku w naszej szkole była poczta
walentynkowa. Kartki dla odób, które chcieliście
obdarować, można było wrzucać do 13 lutego. Ciekawi
mnie, kto dostał najwięcej .
Walentynki były wysyłane do nauczycieli, przyjaciół

(ek), sympatii i wielu osób, którym chcieliśmy
powiedzieć coś ważnego. Co roku jak zwykle inne
pudełko.. .eee . . . . . to znaczy poczta. Jak Wam sie
podoba tegoroczna? Agata Kaszyńska

Góra Grosza
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła

udział w charytatywnej zbiórce "Góra
grosza", z której dochód przeznaczany
jest na pomoc dzieciom z domów
dziecka. Udało się zebrać aż 7980
monet o wartości 255,62zł. Dokładne
wyliczenia na naszej gazetce w holu.
Dziękujemy za udział w zbiórce, a za
pomoc w liczeniu dziękujemy
członkom koła dziennikarskiego. SU

Szkolni mistrzowie
koszykówki

20 lutego w naszej szkole odbył się finał
szkolnego turnieju koszykówki chłopców
dla klas siódmych i ósmych.
W eliminacjach, które poprzedzały

finał, najlepiej wypadły klasy 7B i 8B i to
właśnie ich reprezentacje konkurowały ze
sobą o pierwsze miejsce w turnieju. W
finale klasę 7B reprezentowali: Kornel
Kuipers, Antoni Równicki, Kuba Pawlak,
Kuba Przybysz, Dorian Zwiernik i Bruno
Sroczyński, natomiast w skład
reprezentacji 8B wchodzili: Jakub
Rydlewski, Dawid Czajka, Marc Harman,
KrzysztofKurasz, Marcin Pięta oraz
Łukasz Kaleta.
Łączny czas trwania finałowego meczu

wynosił 24 minuty; najpierw dwanaście
minut gry, dwuminutowa przerwa i kolejne
12 minut gry.
Ostatecznym wynikiem finałowego

spotkania było zwycięstwo klasy 8B, 32
do 15.
Gratulujemy zwycięzcom Marcin
Klonowski

Jump!!!!
Tuż po feriach - 2 lutego - uczniowie klas
IVb i Va wybrali się na Jump Areną. Tam
mogi spożytkować swoją energię. Wszyscy
wrócili zadowoleni.

Niezwykła lekcja empatii i
tolerancji

27 lutego klasa IVB odwiedzila Przedszkole Specjalne "Bartek" na osiedlu
Piastowskim. W ramach projektu zwiazanego z tolerancją uczniowie zarówno
uczestniczyli w warsztatach uswiadamiajacych codzienne zycie osob
niepelnosprawnych, jak i wzięli udział we wspólnych zabawach z
wychowankami przedszkola.

Kulturalnie i na sportowo
Dnia 22. lutego klasy piąte poszły na wycieczkę do

kina na spektakl pt. "Śmietnisko".
Opowiadał o segregacji odpadów, a mianowicie było
na nim pokazane życie puszki oraz innych śmieci,
których nie wrzucono do odpowiednich pojemników.
Po spektaklu klasy 5a i 5c poszły dodatkowo na

kręgle. Wszyscy doskonale się bawili!
Hanna Jędrzejczak

4a w roli architektów
27 lutego uczniowie klasy 4a po raz

pierwszy mieli okazję odwiedzić Galerię
Miejską Arsenał, która pomimo
sceptycznego nastawienia niektórych,
okazała się bardzo interesującym miejscem.
Wybrali się tam na warsztaty pt. „Plan gry”,
nawiązujące do znajdującej się tam obecnie
wystawy.
Uczniowie sami wymyślali i projektowali

przeróżne budynki, tworząc ich własną
wizję miejskiej przestrzeni. To, że
wizjonerzy z nich przedni, nie ulega
wątpliwości, a stworzony przez nich plan
miasta na niejednym urbaniście zrobiłby
wrażenie. www

Rekolekcje wielkopostne
6,7,8 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje.

Pierwszego dnia klasy 4 ,5 i 6 miały spotkanie z panem Tomaszem Zawalem ze
stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który opowiadał o
codziennym życiu ubogich mieszkańców Afryki.
Te same klasy spotkały się też paniami opowiadającymi o doktor Wandzie

Błeńskiej . Następnie uczniowie rozeszli się do klas, gdzie obejrzeli
interesujący film pt. „Dokta” opowiadający o tym, w jaki sposób doktor Wanda
Błeńska pomagała ludziom chorym na trąd. Na końcu cała szkoła poszła do
kościoła na nabożeństwo popielcowe.
Drugiego dnia klasy 4a ,4c,5a,5c oraz 6b wybrały się do liceum nr 10, gdzie

w sali kinowej wyświetlony został film „Cudowny chłopak’’ . Film ten
opowiada o chłopcu, który ma zdeformowaną twarz i boi się, że jego
rówieśnicy go nie zaakceptują. Bohater przeżywa wiele niesamowitych
przygód. Ten film ma pewien przekaz - mianowicie „Nie oceniaj książki po
okładce’’ .
Ostatniego dnia rekolekcji odbyły się zawody sportowe oraz sprawdzian z

wiedzy zdobytej podczas rekolekcji. Trzydniowe rekolekcje zakończyła
uroczysta Msza Święta.
Lena Śleboda, Maja Druzga

DZIEŃ KOBIET

W tym roku Dzień Kobiet
postanowiliśmy świętować obdarowując
dziewczyny z naszej klasy słodkimi
upominkami oraz udając się na kręgielnię.
Towarzyszyły nam dobre humory i spora
dawka emocji. Najwięcej punktów zdobyła
Pola, ale wszyscy walczyli z wielkim
zaangażowaniem. Liczymy, że uda nam się
powtórzyć takie wyjście. www

Dzień Kobiet
w klasie 4a

W czasie naszych rekolekcji dokładniej 08.03 był
Dień Kobiet. Dziewczyny w prawie każdej klasie
dostały jakieś upominki ,niektóre kwiatki inne słodycze.
Królowały słodycze i kwiatki. Na przykład uczennice z
klasy 6B dostały Mambę, kwiatki doniczkowe i
błyszczyki oraz wyjątkową niespodziankę - stoły
dziewczyn i biurko pani zostały posypane płatkami róż.
Niespodziankę przygotował dla nich jeden z kolegów.
Martyna Konieczna

Wyróżnieni
1 5 marca w Zespole Szkół

Komunikacji w Poznaniu
wróżnienia w konkursie "1 Marca
Międzynarodowy Dzień Obrony
Cywilnej" otrzymali: Mateusz
Rolski z 4b oraz Mateusz
Piernikowski z 1a. Gratulujemy!

Spotkanie w Synagodze
22 marca w ramach projektu „Wszyscy jesteśmy

wyjątkowi” nasze Misyjne Koło uczestniczyło w
spotkaniu z Panią Alicją Kobus - Przewodniczącą
Gminy Żydowskiej w Poznaniu. Pani Alicja
przybliżyła dzieciom kulturę żydowską, różnego
rodzaju zwyczaje, jak również religię judaistyczną.
Każdy z chłopców przed wejściem do Synagogi
otrzymał do założenia jarmułkę. Akurat tak się
złożyło, że w dniu którym przyszliśmy do Gminy
było święto Purim. Pani Alicja wyjaśniła nam jego
znaczenie opowiadając historię królowej Estery.
Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają oraz
brzmią grzechotki specjalnie używane na to święto.
Pani Alicja pokazała miejsce odczytywania świętej

księgi żydowskiej , czyli Tory oraz opowiedziała, jak
wielkie znaczenie ma ona dla Żydów.
Pani Przewodnicząca poczęstowała uczniów macą

(czyli przaśnym chlebem spożywanym podczas
Szabatu). Wyjaśniła także, czym jest mezuza. To
znaczy pojemnik wykonany z metalu kości lub szkła,
w którym umieszczony jest zwitek pergaminu z
fragmentami Tory.
Dla członków koła spotkanie z Panią Alicją Kobus

było bardzo ubogacającym doświadczeniem. Opiekun
koła: H. Dzida

Niezwykły
Księżyc

19 marca klasy 6 wybrały się
na wycieczkę do Multikina z
okazji 50-lecia lądowania na
Księżycu. Dowiedziały się m.in.,
o tym co się dzieje, kiedy Słonce
lub Księżyc na chwile znika,
dlaczego ówczesne kamery nie
mogły lądować na Księżycu oraz
kiedy i jak wylądował na
Księżycu pierwszy człowiek.
Ciekawostką było to, że

podobno zdjęcie 1 . śladu stopy
jest sfałszowane i ten ślad nie
jest pierwszym zrobionym tylko
pierwszym sfotografowanym.. .
Agata Kaszyńska

Łamigłówki
Dnia 25. marca klasa 5c pojechała do centrum „Łamigłówka” w Suchym

Lesie, gdzie uczniowie znaleźli dużo zagadek i zadań matematycznych.
Na początku każdy dowiedział się, co to ciąg liczb, oglądając krótką

prezentację. Po zapoznaniu się z zasadami, wszyscy poszli rozwiązywać
zagadki. Niektóre trzeba było policzyć, na niektórych tylko pomyśleć.
Wszystkim uczniom się podobało. Zachęcam, by też spróbować. Hanna
Jędrzejczak

27 marca klasa 8B (a wcześniej 1 marca
klasa 8A) wybrała się do parku trampolin w
Galerii Giant.
Na młodzież czekała godzina pobytu na Jump

Arenie, którą wszyscy z zapałem wyskakali.
Były baseny z gąbkami, tor przeszkód ,,Ninja’’ i
tradycyjne trampoliny. Czas spędzony na
skakaniu szybko upłynął i nim się obejrzeliśmy,
trzeba było wracać do szkoły. Marcin Klonowski

W świecie trampolin

25 marca w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje
do finału konkursu "Jaka to melodia?". 9 osób
przystąpiło do eliminacji. Ich zadaniem było
odsłuchanie 18 kawałków piosenek i napisanie autora
oraz tytułu utworu.
Do finału zakwalifikowały się Dominika Kwiatek,

Karolina Szymańska i Liliana Bakiera. Dziękujemy
wszystki uczestnikom za przyjście. Finał 5 kwietnia.
IgorPiotrowski

"Jaka to melodia?"

Magia w bibliotece
26 marca szkolną bibliotekę odwiedziły

przedszkolaki. Dzieci wysłuchały fragmentu
"Magicznego Drzewa" odczytanego przez p.
E. Kucharczyk, wymyślały marzenia, siedząc
na "magicznym", czerwonym krześle,
rysowały swoje marzenia, które zawieszone
zostały na naszym bibliotecznym "drzewie
marzeń" oraz zgadywały, co kryje pudełko
zaczarowane przez panią bibliotekarkę.
Działo się!

27 lutego o zdrowym
odżywianiu opowiadali uczniom
studenci Akademii Wychowania
Ficzycznego, a 3 kwietnia dwie
panie dietetyk z centrum
dietetycznego Naturhouse, pani
Karolina Molenda i pani Karolina
Ukaszewska.
Opowiadały nam na temat

zasad zdrowego odżywiania i
zdrowego stylu życia,
pokazywały zdrowe zamienniki
dla niezdrowych produktów,
omawiały piramidę żywieniowa
oraz opowiadały o zaburzeniach
odżywiania .
Panie dietetyczki

przeprowadziły też ciekawy
eksperyment. Dwóch ochotników
miało za zadanie wypić łyk wody
ze szklanki, gdzie wsypano 6
łyżeczek cukru. Tyle samo cukru
jest w szklance coca-coli. To
zdecydowanie za dużo i bardzo
niezdrowo!
Panie Karoliny uświadomiły
nam, jak ważna jest zdrowa dieta,
bo przecież w zdrowym ciele
zdrowy duch. Lena Śleboda



Działamy....

WIDZIELIŚMY.... CZYTALIŚMY... POLECAMY!!!

W drugiej części filmu Ralph
Demolka pt. „Ralph Demolka w
Internecie” główni bohaterowie
mają nie lada wyzwanie. Muszą
zdobyć dużą sumę pieniędzy z
małą ilością czasu. Wyruszają w
niezwykłą podróż do wirtualnego
świata Internetu. Poznają tam
wielu nowych przyjaciół, jednak
Internet kryje też swoje ciemne
zakamarki, prawda?
Do czego posunie się Ralph ,

żeby zatrzymać Vandelopę przy
sobie? I jakie będą tego skutki?
Zapraszamy do obejrzenia tej
wciągającej bajki! Sandra
Szafrańska

Jesteś ciekawy jak
wygląda Internet?

Na tropie przygód
Niedawno wybrałyśmy się do

kina na film "Lego Przygoda 2".
Film był bardzo ciekawy i

zabawny. Opowiadał o dalszym
ciągu przygód bohaterów z
pierwszej części, ale obowiązkowo
doszło też sporo nowych postaci.
Film był nie mniej zabawny niż
pierwsza część.
Wbrew pozorom, ten film nadaje

się również do polecenia dorosłym.
Duża dawka śmiechu i
niezapomniane przeżycia
gwarantowane! Hanna
Jędrzejczak, Amelia Maksimowicz

Lubisz romanse? W takim razie
książka "The Kissing Both" to idealna
lektura dla Ciebie! Jest to porywająca
historia o dwójce nastolatków i ich
trudnej sytuacji miłosnej . Rochelle to
przyjaciółka młodszego brata
najpopularniejszego chłopaka w szkole,
jednak on nie zwraca na nią uwagi.
Podczas trwania festynu dochodzi do
pocałunku tej dwójki.
Zaiskrzy coś, czy może o tym

zapomną? Los na pewno nie będzie im
sprzyjał. A co z przyjaźnią? Czy
dziewczyna poświęci dla przyjaźni, czy
zaryzykuje i zrobi krok naprzód w
swoim życiu miłosnym? Tego dowiecie
się, czytając The Kissing Booth…
Sandra Szafrańska

Dla romantycznych... W świecie fantastyki
Magiczny świat, mnóstwo przygód i ogromne niebezpieczeństwo – niesamowita trylogia Brandona

Mulla
Pozaświatowcy to trzytomowa seria opowiadająca o przygodach dwójki zwykłych nastolatków w

magiczny sposób przeniesionych do pełnego niebezpieczeństw świata. Lyrian jest zagrożony. Już prawie
cała kraina została opanowana przez czarnoksiężnika Maldora, bezwzględnego tyrana i jednego z ostatnich
ludzi potrafiących posługiwać się językiem edomickim. Tylko nieliczni mają jeszcze nadzieję na obalenie
cesarza…
,,Świat bez bohaterów” to pierwsza część przygód w Lyrianie…
Jason Walker jest zwykłym nastolatkiem a jego jedynymi zmartwieniami są dobre oceny i zwycięstwa w

meczach baseballu. Chłopak często marzy o tym, żeby jego życie stało się mniej przewidywalne. Można
powiedzieć, że jego marzenie spełnia się w dniu, w którym – w dziwnych okolicznościach – trafia do
Lyrianu. Jest to świat pełen niebezpieczeństw, w którym jutro nie jest pewne. Niedługo potem nastolatek
spotyka Rachel, która podobnie jak on, została tu przeniesiona z Ziemi. Dzieci bardzo chcą wrócić do
domu, ale nie wiedzą jak to zrobić.
Tajemniczy starzec twierdzi, że jedyną – i w dodatku nikłą – szansą na powrót na Ziemię jest obalenie

tyrana Maldora. Jason pod namową starca podejmuje się trudnej misj i zdobycia magicznego słowa
potrzebnego do obalenia czarnoksiężnika.
Druga część sagi nosi tytuł ,,Zakrzewie buntu”
W Lyrianie rodzi się rebelia. Jason i Rachel muszą odnaleźć wszystkich, pozostałych przy życiu,

dawnych bohaterów krainy. Nie jest to łatwe, ponieważ cesarz za nic w świecie nie dopuści do powstania
zorganizowanej rebelii i zrobi wszystko, aby zdławić ją, póki jeszcze raczkuje. Rebelianci wielkie nadzieje
wiążą z ludem nasienników, zamieszkujących w Siedmiu Dolinach. Problemem może być fakt, że Amar
Kabal od dawna pozostają bierni w stosunku do pogarszających się spraw Lyrianu.
Czy bohaterom uda się namówić nasienników do powrotu? Czy rebelia ma jakiekolwiek szanse?

Zakończeniem tej emocjonującej trylogii jest tom pt. ,,W pogoni za proroctwem’’
Po licznych przygodach i dniach spędzonych w tym magicznym świecie, dwójka amerykańskich

nastolatków zaczęła w pewnym stopniu traktować Lyrian jak dom. Rachel i Jason odkryli, że są gotowi stać
się bohaterami, których świat ten potrzebuje. Grupa udaje się do wyroczni, aby ta powiedziała im co
powinni uczynić dalej . Okazuje się, że szanse na sukces są nikłe, a sama wyrocznia umiera w krótce po
wypowiedzeniu przepowiedni. Rebelianci wieczni swoim ideom postanawiają jednak wypełnić ryzykowną
misję, bez względu na cenę…
Lubisz książki fantasty? Przeżywasz przygody razem z bohaterami książek? Jeśli tak, to seria dla Ciebie.

Ma ona wiele zwrotów akcji, trzyma w napięciu i nie sposób się od niej oderwać. Marcin Klonowski

Wikingowie i smoki powracają na
ekrany kin

Po długim, bo aż pięcioletnim, czasie oczekiwania fani serii o Czkawce i
Szczerbatku nareszcie doczekali się kontynuacji, a za razem zakończenia
historii młodego wikinga i jego Nocnej Furii. Tytuł ostatniej części trylogii
to ,,Jak wytresować smoka 3: Ukryty świat”.
Od wydarzeń z filmu ,,Jak wytresować smoka 2” minął rok. Czkawka,
sprawdzający się w roli wodza, razem z innymi smoczymi jeźdźcami nadal
walczy o dobro smoków. Regularnie napada na okręty łowców i uwalnia te
wielkie gady, po czym zabiera je na Berk w celu ich dalszej ochrony. W
wyniku tych działań wyspa staje się sławna, a z czasem także
przeludniona.
Łowcy smoków pragną zrobić to czego nie dokonał Drago Krwawdoń,

czyli stworzyć smoczą armię, by siać strach i terror. Uniemożliwiają im to
smoczy jeźdźcy, wykradając smoki i ukrywając je pod opieką smoczego
króla, to jest Szczerbatka. Bezradni wobec tej sytuacji zwracają się z
prośbą o pomoc do Grimmela – owianego sławą pogromcy smoków i
mistrza polowania… Wkrótce na wyspie Berk pojawia się śnieżnobiała
smoczyca, bardzo podobna do Szczerbatka. Astrid nazywa tajemniczą
smoczycę ‘ ’Białą Furią”. Nocna Furia robi co może aby przypodobać się
swojemu białemu odpowiednikowi, od razu widać, że Biała Furia wpadła
Szczerbatkowi w oko.
W ciągu kilku kolejnych dni łowcy pod przewodnictwem Grimmela

atakują Berk. Legendarny pogromca smoków żąda od Czkawki oddania
Szczerbatka, pod groźbą zniszczenia wszystkiego na czym tylko młodemu
wodzowi zależało. W wyniku tego ataku wódz plemienia Wandali
podejmuje trudną decyzję o opuszczeniu wyspy. Czkawka chce wyruszyć
na poszukiwanie ,,Ukrytego świata’’ , miejsca, z którego wywodzą się
wszystkie smoki, żeby przenieść tam swój lud i smoki ze stada
Szczerbatka…
Jaki będzie finał tej niesamowitej trylogii? I jaką rolę odegra w nim Biała

Furia? Czy jeźdźcom smoków uda się pokonać Grimmela? Jeśli chcecie
poznać odpowiedzi na te kluczowe pytania czym prędzej biegnijcie do kina
i kupujcie bilety na najbliższy seans tego wspaniałego filmu. Żaden
prawdziwy fan serii ,,Jak wytresować smoka’’ nie ominie tego filmu.
Marcin Klonowski

,,Dziennik cwaniaczka
jak po lodzie"

Ta książka opowiada o pewnym
nastolatku, który podczas zimy
dowiaduje się, że jego szkoła została
zamknięta z powodu śniegu. Wtedy
zaczęło się zimowe szaleństwo.
Książka bardzo fajna i ma świetną

fabułę. Ale pozostaje kilka pytań. Czy
bohater przetrwa zimową gorączkę?
Czy nie da się zimowym bitwom na
śnieżki? Aby się o tym przekonać,
przeczytaj tę książkę. Maja Druzga

Czy warto obejrzeć „AquaMana”?

Niedawno wybrałam się do kina na film pt. „AquaMan”.
Miał on bardzo ciekawą fabułę.
Opowiadał o mężczyźnie, który był synem Królowej

Atlanty i zwykłego latarnika. Nazywał się Artur.
Pewnego dnia strażnicy z Atlantydy chcieli walczyć z
królową, ponieważ nie chciała ona wrócić do domu, gdzie
czekał na nią jej narzeczony, z którym była z przymusu.
Królowa decyduje, że lepiej dla nich wszystkich będzie,
jeśli wróci do swojego podwodnego królestwa i poślubi
narzeczonego. Kiedy jej syn, książę Atlantydy dowiedział
się, że ma brata mieszańca, bardzo zdenerwował się na
matkę i wyrzucił ją do Królestwa Wygnańców, przez co
nielegalnie objął tron Atlantydy. W ten sposób wywołał
wojnę, ponieważ zaczął przekonywać władców innych
królestw, że jest ona potrzebna.
Kiedy Artur dowiaduje się o wojnie pomiędzy

Atlantydą a ludźmi, postanawia siedzieć cicho i nic nie
robić w tej sprawie, ale uniemożliwia mu to narzeczona
jego brata, która w ogóle nie chce tej wojny i próbuje go
przeknać, żeby pomógł jej zapobiec wojnie. Artur
początkowo nie chce się zgodzić, ale w końcu ulega jej
prośbie. Okazuje się, że żeby pokonać własnego brata,
musi odzyskać trójząb, którego strzeże straszny potwór,
którego pokonać uda się tylko prawdziwemu królowi.
Jednak po drodze ta dwójka napotyka wiele
niebezpieczeństw i zagadek. Nie zdradzę Wam
zakończenia, sprawdźcie sami!
Film bardzo mi się podobał. Moim zdaniem aktorzy byli
znakomicie dopasowani do postaci które mieli za zadanie
odegrać. Jedyne, co mi się w nim nim nie podobało to to,
że walk było bardzo dużo i niektóre z nich były moim
zdaniem wciśnięte na siłę. Mimo tego, uważam, że film
jest godny polecenia. Hania Jędrzejczak

Ta książka Holly Bourne porusza pewien ważny aspekt. A
mianowicie… filmy romantyczne.
W społeczeństwie XXI wieku nadal są wyobrażenia o rycerzu na

białym koniu. Jednak historia Audrey i Harry’ego zaskoczy was.
Każdy na pewno obejrzał chociaż jeden film o chłopaku, który
zmienił się dla dziewczyny.
A czy tym razem też tak będzie? Dowiecie się czytając książkę pod

tytułem „To zdarza się tylko w filmach!” Sandra Szafrańska

To zdarza się tylko w filmach!

PRZEPYTUJEMY...

Jak się Pani dzisiaj miewa?
Dzisiaj? Bardzo dobrze. Jest piękna pogoda,
świeci słońce i nareszcie uczniowie mogli wyjść
dzisiaj na boisko szkolne.
Widać to po Pani uśmiechu. Czy od zawsze
chciała Pani zostać nauczycielką?
Nie. Kiedyś, jeszcze jako dziewczynka w szkole
podstawowej, bardzo chciałam być
farmaceutką, pracować w aptece. Potem jednak
wstąpiłam do Związku Harcerstwa Polskiego i
zostałam drużynową Gromady Zuchowej i
instruktorem harcerskim i od tego czasu
polubiłam pracę z dziećmi, no i tak już zostało.
Jak Pani wspomina swoją szkołę?
Bardzo mile wspominam swoją szkołę.
Wspominam bardzo miło moje koleżanki,
moich kolegów. Wiele rzeczy działo się w
szkole, do której chodziłam. Wiele rzeczy
działo się w klasie. Miałam w szkole
podstawowej bardzo miłą i fajną
wychowawczynię. Organizowała nam mnóstwo
wycieczek, wyjść, a ponieważ wtedy w soboty
też chodziło się do szkoły, to wiele wyjazdów
organizowała nam w niedzielę. Organizowała
nam rajdy, wycieczki po Poznaniu i byliśmy
bardzo ze sobą zgrani. A ponieważ było nam za
mało bycia ze sobą, to również na kolonie i
obozy w czasie wakacji jeździliśmy razem.
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Co najbardziej lubię? Lubię dzieci, lubię
młodzież, lubię z nimi przebywać. Nie zawsze
wszyscy są super grzeczni, ale to nie znaczy, że
jest mi źle wtedy. Myślę, że lubię to, że dookoła
mnie są sami młodzi, sympatyczni
uśmiechnięci, radośni ludzie – mali ludzie,
którzy mają mnóstwo pomysłów.

Jak Pani wyobraża sobie szkołę idealną?
To jest trudne pytanie, bo dojść do takiej
szkoły pewnie będzie bardzo trudno. Ja
uważam, że nasza szkoła jest bardzo fajną
szkołą. Staramy się, żeby w tej szkole było
jak najwięcej nowości w postaci
komputerów, tablic interaktywnych, ale
szkoła idealna to szkoła dla mnie taka, w
której wszystkie dzieciaki są uśmiechnięte,
zadowolone i chętnie do niej przychodzą.
Jakie ma Pani najbliższe plany wobec naszej
szkoły?
Dużo rzeczy chciałabym zrobić, ale to się
wiąże z finansami. Takim moim większym
marzeniem jest remont naszego boiska
szkolnego. W tym roku nie udało się zdobyć
pieniędzy w ramach Budżetu
Obywatelskiego, ale w przyszłym roku
będziemy próbować i będę Was i Waszych
rodziców zachęcać do tego, żeby głosować
na nasz projekt, żeby zmienić nasze boisko
szkolne – postawić nowe ławki, posadzić
troszkę drzew iglastych, takich które
urozmaicą nasze boisko szkolne i żeby miło
na nim można było spędzać czas
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Panią dyrektor przepytała Lena Śleboda

Rozpoczynamy cykl wywiadów „Poznaj swojego nauczyciela”.
W tym numerze rozmowa z Panią Dyrektor - Beatą Owczarzak.

ROZWIAJMY SIĘ...

9 ciekawostek ze świata
1 .Przez Arabię Saudyjską nie przepływa ani jedna rzeka.
2.Korea Północna stosuje kalendarz dżucze. Lata w tym
kalenarzu liczone są od narodzin Kim lr Sena. Aktualnie mają
tam 108 rok.
3 .Na Falklandach zdecydowanie dominują owce. Na jednego
człowieka przypada co najmniej 1 00 owiec!
4.Przęcietny Szwajcar zjada rocznie 10kg czekolady.
5.W Papui Nowej Gwinei można usłyszeć od mieszkańców 820
różnych języków.
6.Grecki hymn posiada aż 158 wersów dzięki czemu znalazł się
w księdze rekordów Guinsessa jako najdłuższy hymn na
świecie.
7.W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.
8.Od 1945 roku brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do
parzenia herbaty.
9. Wieża Eiffela została w 1967 roku tymczasowo przeniesiona
do Kanady.
Wyszukał: Igor Piotrowski

DZIAŁAMY TWÓRCZO ....
Kobiety, jak duża jest ziemia

Zawsze mają coś do powiedzienia.
To one zawsze pięknie wyglądają
Nawet, jeśli wcześnie rano wstają

Z uśmiechem na ustach kroczą po ulicach
To taki ich kobiecy zwyczaj

Zdobywają szczyty,rekordy pobijają
A im to wychodzi, bo się bardzo starają

Co świat dawał kobietom?
Kiedyś same ograniczenia.

A my dziś życzymy marzeń spełnienia
Agata Kaszyńska

Na sankach zjazd
I ciepłe kakao
Na głowę kask
A ferii ci mało

Bo co te 2 tygodnie
One nie wystarczają

By tak jak Adam Małysz
Na nartach się śmigało
Nie starczy czasu nawet
By wystygło kakao
Nie starczy ci mrozu
A tu już pojaśniało

Nie starczy na 2 zjazdy
Na wypasionych sankach
A tu już ci wciskają

Że przyda się skakanka
Agata Kaszyńska

Okiem ósmoklasisty
Egzaminy ósmoklasisty nadciągają

wielkimi krokami
Już niedługo kończy się nasz ostatni rok w
murach ,,Trójki’’ . Od kilku miesięcy ciąży
nad nami ‘ ’widmo’’ egzaminów, ale teraz
stały się one bardziej realne. To właśnie w te
trzy dni odbędzie się sprawdzian naszych
umiejętności z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego i to
właśnie od tych egzaminów zależne będzie
to, czy dostaniemy się do wybranych przez
nas szkół.
Na organizowanych przez nauczycieli

testach mogliśmy przygotowywać się do
egzaminów, poszerzając zakres wiedzy lub
powtarzając znany nam już materiał. Bardzo
dziękujemy nauczycielom za poświęcony
nam czas i pomoc. Przed tym decydującym
sprawdzianem część z nas czuje strach czy
stres, jednak wszyscy wiemy, że damy z
siebie wszystko i postaramy się o jak
najlepszy wynik.
Oprócz testów odbyły się również dwa

egzaminy próbne, kolejno z CKE i GWO.
Dzięki nim mogliśmy mniej więcej określić,
z czym przyjdzie nam się zmierzyć i na co
powinniśmy zwrócić uwagę przy nauce.
Teraz pozostaje nam czekać ,powtarzając
materiał lub wybierając szkoły. Ważne jest
to żeby, nie zawładnął nami stres. Egzaminy
ósmoklasisty zbliżają się wielkimi krokami,
a my musimy być na nie gotowi.
Powodzenia!
Marcin Klonowski

UCZYMY SIĘ...WYPOWIADMY SIĘ...
Stereotypy XXI wieku!

Wielu z was pewnie pomyśli, że zna wiele
stereotypów, ale czy na pewno? Sprawdź!
Osoba sprzątająca – często takie osoby są
traktowane jako gorsze, a przecież żadna praca
nie hańbi!
Blondynki – przyjęło się, że osoby o blond
włosach są głupie, a to nieprawda! Wystarczy
tylko spojrzeć na przewodniczą SU!
Czarnoskórzy – w Polsce osoby czarnoskóre
zazwyczaj muszą pogodzić się z hejtem.
Niektórzy ludzie nie są tolerancyjni, a przecież
kolor skóry nie powienien mieć wpływu na
szacunek.
Bogaty to zarozumiały – bogaci ludzie
uznawani są za zarozumiałych snobów, a
przecież pieniądze to nie wszystko! Liczy się
charakter i podejście do życia. To nie ich wina,
że urodzili się w bogatym domu.
Kura domowa - kobieta powinna siedzieć z
dziećmi i zajmować się dziećmi. Natomiast,
gdy facet zajmuje się domem, to uważany jest
za nieudacznika. Mamy równouprawnienie!
Mięśniak/chudzielec - faceci z mięśniami to
osoby tępe. Cały czas chodzą na siłownię i
myślą tylko o sobie. Faceci, którzy są chudzi i
nie umięśnieni są słabi. A intelekt kryje się w
każdym z nas! Sandra Szafrańska

DZIĘKUJYMY....
Konkurs na halloweenową opowieść
W listopadzie ,,Szkolne Wieści’’ zorganizowały konkurs na

opowiadanie z okazji Halloween. Nasza redakcja otrzymała tylko dwie
pracę, co jest bardzo niską frekwencją. Mamy nadzieję, że w
następnych konkursach będzie więcej uczestników.
Autorkami dwóch dostarczonych nam opowiadań były Sandra
Szafrańska i Julia Osecka, którym bardzo dziękujemy za udział.
Jako, ze nie było więcej prac, obydwie autorki otrzymają nagrody.

Marcin Klonowski

W imieniu pań od j . angielskiego zapraszamy wszystkich
uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na samodzielne
zaprojektowanie i wykonanie kartki urodzinowej dla Królowej
Elżbiety II.
Kartka musi być składana, a po złożeniu mieć format A5,

wykonana dowolną techniką. Oceniane będą samodzielność,
estetyka, zgodność z tematem i wymogami formalnymi oraz
oryginalność i pomysłowość. Nie wpisujemy w środku
życzeń.
3 najpiękniejsze kartki (po jednej w kategorii klas 1 -3, 4-6

i 7-8) zostaną przesłane do Pałacu Buckingham z okazji 93
urodzin Królowej przypadających na dzień 21 kwietnia.
Termin oddawania kartek to 3 kwietnia (kartki przekazujemy
nauczycielkom języka angielskiego). www

INFORMUJEMY...
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