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Wigilijne Spotkania Trójki

10 grudnia odbyły się w naszej szkole po raz
kolejny Wigilijne Spotkania Trójki. Wszystkie
klasy postarały się, by ich stoiska uginały się od
pyszności - były ciasta, ciasteczka, pierniczki,
barszcz, pierogi, tosty, wata cukrowa, lody,
galaretki, itp. Nie zabrakło też pięknych ozób
świątecznych. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.

To był wspaniały czas kolędowania, spotkań
w rodzinnym trójkowym gronie, dziękujemy za
tak liczne przybycie! I do zobaczenia w
następnym roku

PODZIĘKOWANIE

Dziękujmy wszystkim, którzy włączyli się w
nasze dwie grudniowe akcje charytatywne -
"Czar wigilinej gwiazdki" i zbiórki dla dzieci

w Afryce.

W naszej szkole było wiele akcji charytatywnych, ale w tym
roku postaramy się zorganizować w naszej szkole ich aż 50 z
okazji naszego złotego jublileuszu - 50-lecia szkoły. Możecie
nam w tym pomóc - informacje na gazetce z drzewem w holu
szkoły.
Nasze działania będą się to opierały głównie na zbiórkach,
ale i nie tylko. Mamy też w planach zrobić coś ciekawego, co
mamy nadzieję, że się uda.
Taka pomoc dużo nie kosztuje, a może wywołać uśmiech na

wielu twarzach, więc zachęcam was do brania udziału w tych
zbiórkach. Maja Druzga

50 razy dobro

5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza odwiedziła nas Pani Koordynator
Szpitalnego Wolontariatu Danuta Wołtosz, aby osobiście
podziękować Dyrekcji za to, że już od kilku lat
kolędujemy, wystawiamy jasełka, robimy kartki i ozdoby
świąteczne dla Pacjentów Szpitala im. Przemienienia
Pańskiego.
Cieszymy się bardzo, że nasza Szkoła udziela się w

ramach wolontariatu.

29 listopada odbył się pierwszy Wieczór z
wróżbami w Trójce. Było fantastycznie. Lanie
wosku, kram z marzeniami, wróżby z kostką,
drzewo symboli, mowa kwiatów, znaczenie
kolorów, losowanie zawodu i imienia
ukochanej osoby, zabawa z butami, itp. a
oprócz tego taniec na gazetach, konkurs na
przebranie i nasz hit - andrzejkowa fotobudka
. Atrakcji nie brakowało.
Dziękujemy mamom i starszym uczniom,

którzy pomogli nam zorganizować zabawę.

Uczniowie wraz z
Nauczycielami wykonywali
mikołajki z origami, które 19
grudnia przy
akompaniamencie gitary i
flażoletów oraz śpiewaniu
kolęd zostały rozdane przez
niektórych uczniów naszej
Szkoły Pacjentom Szpitala
im. Przemienienia Pańskiego.
To już coroczna tradycja

W naszej szkole uczymy empatii

Pierwszy Wieczór z Wróżbami w Trójce

Ozdoby dla pacjentów szpitala

Gala konkursu "Mój kolega z Buluby"
23 października w naszej Szkole odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego
„Mój kolega z Buluby”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i
nauczycieli z całej Polski. Przesłano 705 prac m.in. z Gdańska, Lublina, Nowego Miasta nad Pilicą,
Wrocławia czy Krzywaczki. Jury zgodnie z regulaminem wybrało Laureatów w trzech kategoriach
wiekowych.
Uczniowie Szkół Podstawowych z całej Polski przygotowywali się do konkursu, poznając życie

Doktor Wandy Błeńskiej , lekarki misjonarki, a w szczególności Jej działalność skierowanej na
pomoc ludziom chorym na trąd w Ugandzie w mieście Buluba. Uczniowie poznali także realia życia
ich rówieśników w Ugandzie borykających się na co dzień z wieloma problemami, jak ubóstwo czy
brak dostępu do edukacji. Dowiedzieli się, w jaki sposób są traktowani ludzie chorzy na trąd oraz co
może być „współczesnym” trądem dla ludzi żyjących w Polsce. Na podstawie tych wszystkich
wiadomości dzieci wykonywały prace plastyczne, które zostały przesłane do organizatora konkursu.
W niektórych szkołach poznańskich młodsze dzieci poznały postać Pani Doktor dzięki czytanej im
przez nauczycieli książce Wydawnictwa Świętego Wojciecha noszącym tytuł „ Dokta”.

Na Galę Finałową przybyło wielu Gości m.in. ci, którzy reprezentowali patronów honorowych
konkursu czyli Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Księdza Arcybiskupa
Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Fundacji
Redemptoris Missio, Fundacji Dzieci Afryki. Specjalnie na Galę przybyli również rodowici
Afrykańczycy ks. Louis Mbuyeh Kameruńczyk, ks. Aleksander Dung Nigeryjczyk oraz s. Damiana
Dzyakonu misjonarka w RPA. Oczywiście byli także Laureaci konkursu wraz z Opiekunami.
Po zakończeniu Gali na zgromadzonych czekał posiłek. Na jednym ze stołów znalazły się

produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu.
Wśród wyróżnionych uczniów znalazło się trzech z SP3 - Maja Druzga z 5a, Syliwa Urban z 6b i
Oskar Antkiewicz z 6a.

Pierniki dla Afryki
Nasza Społeczność Szkolna nie próżnuje nawet w

niedzielę. Bo na czynienie dobra jest zawsze czas, nie
chcemy brać wolnego:) Jeden z uczniów naszej
Szkoły w czasie mszy świętych opowiadał, jak bardzo
się cieszymy, że możemy pomóc naszym rówieśnikom
z RPA, którzy mają zupełnie inne marzenia od tych
naszych. Oni chcieliby mieć dach nad głową i być
najedzeni. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki naszej akcji "
Pierniki dla Afryki" mogliśmy choć w małej części
spełnić ich marzenia.
Dziękujemy ks. Jackowi Stępczakowi z Parafii

Nawrócenia św. Pawła za to, że możemy
rozprowadzić przygotowane przez nas pierniki przed
Kościołem. Całkowity dochód z ich sprzedaży
zostanie przekazany na pomoc Dzieciom w RPA
podopiecznych s. Damiany Dzyakonu.
Pierniki zostały upieczone przez uczniów, a potem
wspólnie przez nich udekorowane w klasach i
popakowane. Jest w nas moc. www

Do ozdabiania choinki
Do robienia śmiesznej minki

Kiedy pierwsza gwiazdka zaświeci
do domu pobiegną dzieci

Bo Mikołaj był już w domu
Nie mówiąc nic nikomu

I podłożył upominki
Wprost z serduszka dla rodzinki

Wesołych świąt życzy kółko
dziennikarskie!!!

Już dziś świąteczne
spotkania w klasach, niech
dominuje w nich uśmiech,
życzliwość, radość, ale nie

zabraknie też troski o
naszą planetę!!!

Klaso, ogranicz ilość
plastiku!!! EKO klasę czeka

nagroda

PRZYPOMINAMY!!!

19 grudnia w naszej szkole odbył sie
towarzyski mecz siatkówki uczennice
kontra nauczyciele. W pierwszym secie
rywalkami nauczycieli były uczennice
klasy 7., ten set wygrali nayczyciele
25:1 2. W drugim secie rywalami
nauczycieli były uczennice klas 8 i tutaj
one okazały sie być lepsze, wygrywając
27:25. Brawo uczennice, brawo
nauczyciele :)

Ach, co to był za
mecz:)

12 grudnia drużyna w składzie:
Maja Druzga, Amy Ilkowska-
Conn z 5a i Aleksander
Grabowski z 5c zajęli II miejsce
w międzyszkolnym konkursie
"Językowy zawrót głowy" w SP
21 . Gratulujemy! ! !

Zwycięstwo w konkursie



Wieści z Trójki

Nowy rok szkolny klasa 2b rozpoczęła wizytą w
Laboratorium Wyobraźni znajdującym się w
Poznańskim Parku Naukowo - Technologicznym.
Uczniowie zwiedzili tam Wystawę Czerwoną.
Na początku obejrzeli film pt. „Narodziny

Gwiazdy”, wyświetlony w kopule Planetarium.
Następnie po krótkiej przerwie odbyły się zajęcia z
programowania. Drugoklasiści w parach budowali
łaziki marsjańskie z klocków lego. Po
zaprogramowaniu okazało się, że wszystkie pojazdy
poruszały się, niektóre, dzięki nagranym wcześniej
dźwiękom, potrafiły się przedstawić.
Kolejnym etapem zwiedzania laboratorium było

samodzielne poznawanie zjawisk z różnych dziedzin
naukowych takich jak: hydrostatyka i
hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność czy
magnetyzm. Ostatnią część wystawy stanowiła tak
zwana „ciemnia”, w której można było obserwować
zjawiska fizyczne związane ze światłem.
Wycieczka pełna wrażeń i nowej wiedzy zakończyła
się smacznymi lodami. www

W Laboratorium
Wyobraźni

CHÓRrrra śpiewamy!
W środę 11 września uczniowie klas I-III

udali się do DK Jagiellonka, gdzie wzięli
udział w audycji z udziałem Chóru
Kameralnego „Poznańskie Senioritki”.
Prowadząca spotkanie p.Ewa w ciekawy
sposób wprowadziła dzieci w magiczny
świat muzyki chóralnej , zdradziła sekrety
pracy z chórem, który zaprezentował
muzykę z różnych zakątków świata:
Afryki, Hiszpanii, Rosji,Ameryki oraz
Polski. Dzieci nie tylko słuchały, ale
wspólnie muzykowały, śpiewały,
wyklaskiwały rytmy.
Spotkanie dało wiele radości nie tylko

nam, ale także paniom śpiewającym w
chórze. Polecamy.

Pasowanie na ucznia
9 października 2019 r odbyło się bardzo ważne wydarzenie.

Uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów
naszej szkoły. Uroczystość uświetnili licznie zgromadzeni
rodzice. I zaproszeni goście.
Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie

wykazali się wiedzą i umiejętnościami artystycznymi.
Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze.

Po występie artystycznym nadszedł moment na
najważniejszą część uroczystości – pasowanie na ucznia
szkoły. Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie każde
dziecko zostało przyjęte przez panią Dyrektor do grona braci
uczniowskiej , poprzez symboliczne dotknięcie wielkim,
zaczarowanym ołówkiem. www

"Dzieci króla Baśni"
W środę 9.1 0.2019 uczniowie klasy 2 a. 3 a i

3 b wzięli udział w przedstawieniu pt: Dzieci
króla Baśni. Tematem przedstawienia była
tolerancja. Aktorzy w bardzo ciekawy sposób
przedstawili problem, że każdy jest inny, ale
tak samo ważny.
Mamy nadzieję, że teraz uczniowie będą
bardziej tolerancyjni w stosunku do kolegów i
koleżanek. www

"Spotkania ze Sztuką"
Jak co roku w październiku rozpoczęliśmy

cykl zajęć Spotkania ze Sztuką. W piątek
18.1 0 odwiedził nas podróżnik a zarazem
operator filmowy, który podczas swoich
podróży nakręca filmy pan Jerzy Pawleka.
Podczas spotkania uczniowie klas 1 b, 3 a i 3
b brali udział w nakręceniu krótkiego filmu.
Aktorami były oczywiście dzieci. Oprócz
super zabawy uczniowie dowiedzieli się co to
jest kadr, dubel, ptasia perspektywa. Efekty
pracy na planie filmowym można było
zobaczyć na końcu zajęć .

Zabawa, zabawa,
zabawa

Przedpołudniowe godziny10 października
2019 roku uczniowie klas pierwszych spędzili na
wspaniałej zabawie w Krainie Piratów AKTIV.
Pobyt na placu zabaw dostarczył dzieciom wiele
radości i uśmiechu. Humory dopisywały. www

W środę 23.1 0 uczniowie klasy 3 b wzięli udział w
spotkaniu Biblioteka Wyobraźni zorganizowanych
przez Scenę Wspólną w Poznaniu.
Na początku dzieci zostały podzielone na dwie

grupy. Pierwsza z osobą prowadząca udała się do sali
przy świetlicy. Tam uczniowie poznali tajniki
wzornictwa. Nawiązując do wzorów ludowych oraz
nowoczesnych, a także korzystając ze swoich
pomysłów, wykonali pracę plastyczną. Były to
malowane farbami drzewa, korzenie, które łączyły się
w pewną całość.
W tym czasie druga grupa z panią plastyk tworzyła

swoją książkę. Na kartkach pokrytych pastelami, a
następnie pomalowanych na czarno patyczkami
czniowie rysowali swój portret. Potem na kolejnych
kartkach pisali o sobie, o tym , co podsunie im
wyobraźnia kilka zdań.
A na koniec każdy uczeń wklejał portret i tekst na

karty książki. Punktem kulminacyjnym było nadanie
książce tytułu. W ten sposób powstały "Krótkie
historie o najważniejszym".
Zajęcia były bardzo ciekawe, a prace uczniów

można było podziwiać na wystawie w szkole Łejery
od 12.11 . www

Biblioteka Wyobraźni

Wizyta w przedszkolu
W październiku klasa 2 b odwiedziła dzieci z Przedszkola

„Bartek”. Była to już druga wizyta w tym miejscu.
Na początku uczniowie podzieleni na grupy zapoznali się z

różnymi dysfunkcjami i mogli przekonać się jak potrafią one
utrudniać wykonywanie prostych czynności. Było to
szczególnie ważne, gdyż w tym przedszkolu przebywają
dzieci niepełnosprawne. Druga część spotkania odbyła się w
obecności przedszkolaków.
Po zapoznaniu się z gospodarzami nadszedł czas na wspólną

zabawę. Uczniowie zwracali uwagę na to, aby żadne dziecko
nie zostało w niej pominięte. Jedni wybrali kolorowanie
postaci z kreskówek, inni zabawy konstrukcyjne lub ruchowe.
Wszyscy świetnie się bawili.
Na koniec drugoklasiści wręczyli młodszym kolegom

wykonane przez siebie prace plastyczne. www

W środę, 30 października 2019r, uczniowie klas
trzecich pojechali do Nadleśnictwa Konstatynowo,
gdzie spotkali się z leśnikami. O tajemnicach lasu i
jego znaczeniu dla człowieka bardzo ciekawie
opowiadał pan Mariusz, który miał dla dzieci także
przygotowane zadania: z darów lasu układali jesienny
pejzaż, a na wyrębie musieli odczytać wiek ściętego
drzewa. Pani Kasia pokazała im dawny gabinet
leśniczego oraz zwierzęta żyjące w lesie. Było też
ognisko i pachnące kiełbaski. Polecamy! ! ! ! wwwa

Wyprawa do lasu klasy 3a i 3b

4 listopada uczniowie udali się w niezwykłe miejsce
naszego miasta - na Komendę Miejską Policj i. Zaglądali do
takich miejsc, jakie na co dzień są niedostępne. Zapoznali
się ze sprzętem, jakiego używają technicy kryminalistyki,
odwiedzili centrum dowodzenia 112, centrum obsługi
meczy piłki nożnej w Poznaniu oraz zobaczyli, jak
funkcjonuje monitoring naszego miasta.
Każde z dzieci miało okazję, aby sprawdzić swoje linie

papilarne za pomocą specjalnego proszku. Dodatkowa
atrakcją była możliwość sprawdzenia, jak działa LUSTRO
WENECKIE.
Dzięki takiej wizycie mogli przyjrzeć się bliżej służbie

poznańskich policjantów i zobaczyć, jak wygląda praca
mundurowych na co dzień. Do szkoły wrócili zadowoleni i
pełni wrażeń. www

Niezwykła wycieczka 2a Animacja w
2a

30 października uczniowie
klasy 2a rozpoczęli cykl
spotkań w Fundacji ARS.
Tematem pierwszego

spotkania była animacja.
Dzieci poznały różne sposoby
poruszania się postaci w filmie
poprzez wykonanie różnych
rekwizytów. Przygotowały
animację filmu na podstawie
ilustracj i. Podsumowaniem
tematu było wykonanie
dowolnej lalki. www

Warsztaty bębniarskie klas 3
W piątek 15 listopada uczniowie klasy IIIa i IIIb w

DK Jędruś udali sie w muzyczną podróż do świata
pierwotnych afrykańskich rytmów bębniarskich.
Mogli zobaczyć i usłyszeć min. kij deszczowy, shekere
czyli grzechotę zrobioną z suchej i pustej tykwy
owiniętej siateczką z nanizanymi na nią muszelkami,
grzechotki z suszonej trawy czy klawesy.
Największą atrakcją były jednak djembe - instrument

muzyczny z Afryki. Są to bębny w kształcie kielicha.
Zagrali różne rytmy i wyszło im to całkiem nieźle. www

W kolejnej podróży po Europie, w której wzięli udział
uczniowie klas I-III wraz z Panem Lupą, uczniowie zawitali
do Polski. Podczas koncertu dowiedzieli się, jak zmieniała
się polska tradycja ludowa na przestrzeni lat oraz jakie
elementy pozostały do dziś i kto kultywuje regionalną
różnorodność, a to wszystko za sprawą tradycji i
zwyczajów ludowych polskiego wesela. www

Pocztówki dźwiękowe

Kamera! Akcja!
W środę 6.11 uczniowie klas 2 a, 2 b, 3 a, 3

b wzięli udział w kolejnym cyklu spotkań
Lekcja w kinie. Tematem była "Kamera!
Akcja! O planie filmowym". Uczniowie
podczas prezentacji w bardzo ciekawy sposób
poznali zawody osób związanych z filmem.
Po krótkiej przerwie mogli obejrzeć film pt.
"Paddington 2." Pomimo tego, że część osób
już widziała ten film, to znowu wywołał w
dzieciach wiele wzruszeń. www

Lekcja
biblioteczna 2a

18 listopada uczniowie klasy 2a po raz
kolejny odwiedzili Bibliotekę Raczyńskich.
Podczas wizyty dzieci zapoznały się z
czasopismami dziecięcymi, które mogą
obecnie kupić lub wypożyczyć z biblioteki.
Oglądały także czasopisma, jakie czytali
wcześniej ich rodzice czy dziadkowie.
Dowiedzieli się także, jak można
wykorzystać zużyte czasopisma do różnych
prac plastycznych – np. do wykonania
ptaszka. www

Między nami przedszkolakami
W środę, 20 listopada w naszej szkole odbyło się pierwsze

spotkanie z cyklu „Między nami przedszkolakami”. Wzięło w
nim udział pięć grup reprezentujących trzy przedszkola.
Zajęcia podzielone zostały na dwie części – sportową i
plastyczną. Wszystkie grupy wspaniale się bawiły i wykonały
piękne prace, które teraz zdobią hol szkoły. Organizatorki
Beata Dębska i Lucyna Wasiłek podziękowały uczestnikom za
miłe spotkanie i zaprosiły dzieci na Wieczór z wróżbami.

Klasa 2b pod kierunkiem wychowawczyni testowała
roboty kupione dla klas młodszych. Uczniom bardzo
spodobały się Blue – boty, a ich programowanie nie sprawiło
im trudności, tylko radość i przyjemność. www

Mamy w szkole roboty

27 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2 a
przemierzyli muzealne sale, podążając
ścieżką dzieł sztuki i uruchamiając wszystkie
zmysły. Podczas spotkania byli Muzealnymi
Tropicielami, którzy rozwiązywali tyle
zagadek, ile mamy zmysłów. Każdej zagadce
towarzyszyła także niespodzianka. Była to
niezwykle pouczająca lekcja, która odkryła
tajemnice ukryte w dziełach sztuki.www

Przygoda XVIII -
pięć zmysłów

W klasach 2b, 3a i 3b odbyły się warsztaty czytelnicze.
Prowadził je pan Marcin Głowiński z Wydawnictwa
Zakamarki, wydającego szwedzką literaturę dla dzieci.
Zajęcia dotyczyły cyklu książek pt. „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai”.

W czasie spotkania uczniowie przypomnieli sobie proces
powstawania książki, wysłuchali fragmentów pierwszej
części cyklu pt. „Tajemnica diamentów”, a na koniec
rozwiązywali zagadki detektywistyczne.
Okazało się, że dzieci przeczytały wiele książek z

prezentowanej serii i wykazały się dużą wiedzą na ich temat.
Zajęcia były ciekawe, a uczniowie zaangażowani. www

Warsztaty czytelnicze

W piątek 29.11 klasy 1 b i 3 b wzięły udział
w kolejnym Spotkaniu ze Sztuką.
Tym razem naszym gościem był dyrygent

pan Michał Śmiechowicz. Uczniowie podczas
spotkania dowiedzieli się, co to jest auftag,
batuta, czy partytura. Sami próbowali swoich
sił jako dyrygenci. Zabawa z muzyką była
wspaniała. www

Spotkanie z
dyrygentem

26 listopada uczniowie klasy 2 a poznali kwiaty jesienne
w ramach programu realizowanego przez Gildę Rolno-
Ogrodniczą.
Podczas drugiego spotkania z tego cyklu, które odbyło

się 10 grudnia, uczniowie klasy 2a poznali niezwykłe
kwiaty zimowe, zarówno te występujące w Polsce, jak i te
egzotyczne. www

Z kwiatami za pan brat

W poniedziałek 25.11 .1 9r. odbył się konkurs klas I-III
Puzzlomania ,czyli układanie puzzli na czas.Wzięły w
nim udział 3 osobowe reprezentacje klas:
Ia,Ib,IIa,IIb,IIIa,IIIb.
Na poziomie klas I zwyciężyła reprezentacja klasy Ib.
Na poziomie klas II zwyciężyła reprezentacja klasy IIb.
Na poziomie klas III zwyciężyła reprezentacja klasy
IIIa.
Reprezentacja klasy IIIa zwyciężyła po raz trzeci i
zdobyła tytuł Super Mistrza .
Wszystkim uczestnikom - Dziękujemy, a zwycięzcom –
Gratulujemy! ! ! www

Uczniowie klasy 2a wzięli dziś udział w
warsztatach w Muzeum Czekolady. Było
pysznie i bardzo słooooodko. www

Słodkie warsztaty

27 listopada uczniowie klas 1a 1b i
2b w ramach obchodów Dnia
Kolejarza udali się na dworzec
kolejowy Poznań Główny, gdzie
zwiedzili wszystkie jego zakamarki.
Najwiekszą atrakcją był przejazd
pociągiem do Mosiny. Podczas jazdy
czekało na dzieci wiele atrakcji i
niedpodzianek. To był dzień pełen
wrażeń. www

Puzzlomania
Kolejowym szlakiem

29 listopada do świetlicy zawitał
andrzejkowy nastrój . Były zabawy,
wróżby i tańce.

Andrzejki w
świetlicy
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27 września na os. Bolesława Chrobrego
odbyły się biegi przełajowe, w których wzięli
udział reprezentanci klas 5-8. Na 500 m pobiegli:
Zuzanna Stolarczyk, Dominika Piernikowska,
Filip Switała, Mateusz Rolski oraz Filip Kycler.
Na 1000 m pobiegli: Dominik Kałek oraz Witold
Szeszuła, na 1500 m: Angelika Drop, Maja
Piszczorowicz, Maria Zwierzycka, Maciej
Dźwigała.
Najwyższe miejsca zajęli chłopcy z klas piątych:
Filip Świtała miejsce 6, Mateusz Rolski miejsce 5
a Filip Kycler miejsce 4. Gratulujemy. www

Bieg Chrobrego

Wilcza mila
1 3 września odbył się coroczny bieg im.

Olimpijczyka Zbigniewa Orywała na jedną milę.
Dystans 1609 m pokonali reprezentanci naszej
szkoły w następującym składzie: Witold Szeszuła,
Dominik Kałek, Lucjan Szeszuła, OlafCichecki
oraz Angelika Drop, która zajęła 3 miejsce. Brawa
dla biegaczy. www

Sprzątanie Świata
W piątek 20 września uczniowie naszej szkoły

poszli do parku na Osiedlu Piastowskim zbierać
śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”.
Na trzeciej godzinie lekcyjnej sprzątały klasy 4a i 5a.
W ciągu jednej godziny zebraliśmy aż 12 worków
śmieci. Najgorsze jest to, że nie była to nawet połowa
tego, co znaleźliśmy wśród zieleni. Wśród śmieci
największym znaleziskiem była klatka dla ptaków.

Niestety nie wszyscy ludzie są świadomi tego, co
robią środowisku, wyrzucając plastikową butelkę czy
chociażby papierosa w krzaki. I my, jako ludzie
świadomi, powinniśmy powiedzieć NIE takiemu
zachowaniu i pamiętać, żeby zawsze wyrzucać swoje
śmieci do kosza, a najlepiej chodzić do lasu na
śmieciobranie . Lena Śleboda

2 grudnia uczniowie klasy 2 a uczestniczyli w
przedstawieniu teatralnym „Doktor Dolittle i jego
zwierzęta”. Sztuka była podsumowaniem wspólnego
czytania lektury w klasie. Piękna scenografia i zabawne
sceny sprawiły, że oglądało się ją z wielkim
zadowoleniem i humorem. www

"Doktor Dolittle" na scenie
teatralnej

Wywiady z
pracownikami szkoły
W ramach projektu edukacyjnego

uczniowie klasy 3 b ułożyli pytania do
pracowników szkoły, aby ich lepiej poznać.
W poniedziałek 25.11 na spotkanie została

zaproszona pani dyrektor, p. E. Krzysztoń ,
p. G. Bienkiewicz i panie uczące w klasach
młodszych. Uczniowie klas II i III zadawali
pytania gościom i uważnie, z
zaciekawieniem słuchali odpowiedzi.
Na koniec goście zostali nagrodzeni
wielkimi brawami, a także bukiecikami
goździków. www

W ramach Mikołajkowego prezentu
uczniowie klas trzecich w czwartek 5.1 2 i w
piątek 6.1 2 uczestniczyli w Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Ale Kino.
W czwartek uczniowie obejrzeli przepiękny

film produkcji estońskiej "Magiczne święta
Ewy". Po projekcji gościem festiwalu była
odtwórczyni głównej roli, która chętnie
odpowiadała na pytania dzieci.
W piątek obejrzeliśmy film norweski "Kacper

i Emma szukają skarbu". Tym razem uczniowie
mogli zadawać pytania reżyserowi filmu.
Obydwa filmy zapadną uczniom na długo w
pamięci. www

Mikołajki w klasach trzecich

Tym razem w podróży po
Europie uczniowie odwiedzili
Czechy.
Podczas koncertu dowiedzieli

się: Gdzie mieszka Krecik? Jakie
góry dzielą z nami Czechy? Kim
był dobry wojak Szwejk, a czym
jest zmarzlina? Poznali swoich
południowych sąsiadów, ich
tradycje, zwyczaje i język tak
niewiele różniący się od naszego,
wykonując różne zadania
muzyczne. www

Podróże dźwiękowe
Do piątku 6.1 2 w

klasie 3 b trwała
zbiórka kostek mydła
dla dzieci z Afryki.
Uczniowie przynieśli
imponującą ilość
mydła. W przyszłym
tygodniu zostaną one
przekazane
organizatorowi
zbiórki. www

Kostka mydła dla dzieci z Afryki

2 grudnia uczniowie klasy 1a odkrywali tajemnice i
zakamarki biblioteki. Był również czas na wykonanie
zakładek do książek. www

5 grudnia uczniowie klas 1 i 2 udali się do X LO na filmowe
Mikołajki. W tym roku dzieci obejrzały "Ekspres polarny".
Po filmie był czas na wspólne śpiewanie. www

W zakamarkach biblioteki

Mikołajki w klasach 1. i 2.

Pozdrowienia
Klasa 3b otrzymała pozdrowienia
od swoich rówieśników z Tychów.
W podziękowaniu nasi uczniowie
wysłali im życzenia święteczne.

„Biblioteka Wyobraźni” to tytuł
warsztatów przeprowadzonych w klasie 6c.
Zajęcia były na temat natury. Uczniowie
mieli do dyspozycji bardzo dużo przyborów
artystycznych, od kolorowych kartek, aż po
markery i pastele. Ich zadaniem było
narysowanie natury w dowolnej formie,
poprzez np. żywioły, zwierzęta, rośliny lub
krajobrazy. Z takich kilku prac powstała
jedna wielka książka, którą będzie można
zobaczyć na Scenie Wspólnej od 12.
listopada.
Klasa świetnie zagospodarowała te dwie

godziny warsztatów i wykonała piękną
pracę. Hanna Jędrzejczak i Amelia
Maksimowicz

Biblioteka Wyobraźni

We wrześniu do naszej szkoły przybyli
harcerze i zachęcali klasy 7-8 do
dołączenia do 45. poznańskiej drużyny
harcerskiej "BÓR". Urządzili na szkolnym
podwórku cztery punkty, każdy jeden
wyjątkowy. Za wykonanie wszystkich
zadań był słodki poczęstunek. W pionie
HS (harcerze starsi) można nauczyć się
technik linowych, szyfrów, oraz wielu
innych przydatnych w kamuflażu
sztuczek. Ogniska i śpiewanie to u nas
norma.
Serdecznie polecam jako jedna z

szeregowych żeńskiego zastępu "Sosny".
Czuwaj! Agata Kaszyńska.

Wyniki tegorocznych wyborów do
Samorządu uczniowskiego:
1 .Maja Piszczirowicz 8 b -
przewodnicząca
2. Magdalena Brożek 8 a - zastępca
3. Maja Druzga 5 a - sekretarz
4. Patryk Cempel 7 b - skarbnik
5. Seweryn Szymko 4 a
6. Maria Modelska 8 a
7. Filip Świtała 5 a

Wybory do SU
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Narodowym

czytaniu. Jest to akcja przeprowadzana już od 8 lat pod
patronatem Pary Prezydenckiej . W tym roku do wspólnego
czytania wybrano nowele.
My czytaliśmy 9 września "Dobrą Panią" Elizy

Orzeszkowej . W wydarzeniu tym wzięły udział klasy 7-8.
Skrócony tekst czytali: p. dyr. Beata Owczarzak, p.
Katarzyna Raczyńska, p. Elwira Kucharczyk, p. Paweł
Olszowiak, Sandra Szafrańska z 7a, Jan Cholewa z 7b,
Magda Brożek z 8a i Maria Modelska z 8b.
SandraSzafrańska

Narodowe czytanie 2019

W poniedziałek (16.09) na drugiej lekcji odbyło
się spotkanie dla klas 7 na temat narkotyków.
Odwiedzili nas policjanci oraz funkcjonariusze ze
Straży Miejskiej . Dowiedzieliśmy się, jakie
substancje są najniebezpieczniejsze oraz jaka czeka
odpowiedzialność karna za ich posiadanie bądź
rozpowszechnianie. Sandra Szafrańska

Ważne sprawy

Dnia 26 września klasa 6c i 1 października
klasy 7b i 5a poszły do teatru na spektakl ,,Chodź
na słówko 3".
Spektakl to ciąg dalszy przygód Piłki, Futrzaka

i Brzydkiego Słowa. Tym razem jednak dzieci
Piłki i Futrzaka-Ami, Bó i Cy uciekają. Futrzak i
Brzydkie Słowo wyruszają w podróż żeby ich
odnaleźć. Spotykają wiele innych osób i słów.
Przedstawienie opowiada o zrozumieniu i

relacjach rodzinnych w śmieszny i łatwy do
przyjęcia sposób. Warty do obejrzenia spektakl.
Amelia Maksimowicz

,,Chodź na słówko 3"

Niedawno w naszej szkole zrobiono wystawę z
okazji Światowego Dnia Zwierząt. Jak co roku
polega ona na tym, że rysuje się lub wkleja
zdjęcie swojego pupila, a pod spodem pisze o nim
podstawowe informacje. Jak zwykle byli chętni.
Cieszymy się, że tak wielu z Was ma zwierzątko,
którym chciałoby się pochwalić.
Na zdjęciu poniżej Dzień Zwierząt w 7b. Hanna
Jędrzejczak

Dzień Zwierząt

Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie klasy
8A udali się do fortu Va położonego przy
ulicy Lechickiej , aby zagrać w laserowy
paintball.
Po krótkim szkoleniu i wyjaśnieniu zasad,

zawodnicy zostali podzieleni na trzy drużyny
sześcioosobowe, aby móc rozegrać pomiędzy
sobą szybkie mecze. Rozgrywka była
dynamiczna i większość strategii obrana
przed walką nie miała faktycznego
przełożenia na strzelaninę. Paintball
laserowy spodobał się każdemu, choć nie
obyło się bez „ofiar” - jedna osoba straciła
połowę zęba. To wyjście było super przygodą
i jestem przekonany, że zdecydowana
większość z chęcią by to powtórzyła.
Igor Piotrowski

Paintball Laserowy
w 8A

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kółko teatralne
zorganizowało przedstawienie. W żartobliwy sposób
opowiadało o tym, co o nauczycielach myślą różne grupy
osób. Zaraz po przedstawieniu odbył się mini koncert
szkolnych flażolecistów, a razem z nimi na scenie wystąpili
również uczniowie klas 1 -3, którzy zaprezentowali recytację
krótkich wierszyków o nauczycielach.
Ponadto ogłoszono wyniki głosowania i przyznano

nagrody nauczycielom w 5 różnych kategoriach. Wszyscy
uczniowie mogli zagłosować na przygotowanych specjalnie
kartach. Zliczaniem głosów zajął się Samorząd Uczniowski.
Właśnie w dniu 14.1 0 zwycięzcy pedagodzy odebrali z rąk
przewodniczącej SU okolicznościowe statuetki .
A oto wyniki:
Wyniki głosowania uczniów
I kategoria- Największe serce
I miejsce- p. Daria Reńska
II miejsce- p. Paweł Olszowiak
III miejsce p. Agnieszka Kowalska
II kategoria- Ciekawe lekcje
I miejsce- p. Tomasz Jakubowski
II miejsce- p. Paweł Olszowiak
III miejsce- p. Katarzyna Raczyńska

Rozpoczęcie roku
Długo wyczekiwane wakacje minęły, zostały piękne

wspomnienia. Słoneczna pogoda sprzyjała wypoczynkowi
,ładując w każdego z nas nowe pokłady energii i siły do nauki
oraz pracy.
Dnia 2 września 2019 r. odbyło się rozpoczęcie roku

szkolnego. Po przemowie Pani Dyrektor wszyscy udali się do
klas ze swoimi wychowawcami. Po otrzymaniu wszystkich
informacji z ulgą powróciliśmy do domów, by godnie pożegnać
wakacje. Julia Osetska

Wizyta harcerzy

Bieg Chrobrego

III kategoria- Uśmiech
I miejsce- p. Sebastian Pięta
II miejsce- p. Paweł Olszowiak
III miejsce- p. Agnieszka Kowalska
IV kategoria- Sprawiedliwość
I miejsce- p. Daria Reńska
II miejsce- p. Paweł Olszowiak
III miejsce- p. Sebastian Pięta
V kategoria- Pomocna dłoń
I miejsce - p. Agnieszka Kowalska
II miejsce- p. Agnieszka Marczewska
III miejsce- p. Daria Reńska i p. Sebastian Pięta.
Hanna Jędrzejczak

Podwójne święto - Dzień Eduakcji Narodowej i Dzień Patrona

Podczas obchodów Dnia Patrona została przedstawiona
uczniom zwycięska prezentacja o patronie szkoły -
Bolesławie Krzywoustym.
Wcześniej odbył się konkurs dla uczniów klas 7-8 na

wykonanie prezentacji. Był on związany z tegorocznym
projektem. Zwyciężyła uczennica klasy 8 b Hanna
Nojman, wyróżnienie otrzymała Ania Gewiss z klasy 7 a.
Dziewczynom gratulujemy.
W ramach obchodów Dnia Patrona uczniowie wykonali

też w klasach zadania związane z księciem Bolesławem.

Smaki Regionów
30 września uczniowie kals 5b, 6a i 6b wybrali się na Targi Smaki Regionów,
których ideą jest propagowanie zdrowego odżywiania i poznawanie
regionalnych potraw.

Inne klasy z okazji Dnia Chłopaka wybrały
się do kina, parku trampolin i na kręgle.
Dostawali też różne upominki.

Dzień Chłopaka

Warsztaty dziennikarskie
17 października członkowie naszego koła dziennikarskiego -

czyli my :) - uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich
prowadzonych przez studentów i pracowników Wydziału Nauk
Politytcznych i Dziennikarstwa. Część wzięła udział w warsztatach
radiowych, część w telewizyjnych.

Nasza redakcja: p. Anna Sztulpa, Maja Druzga, Lena
Śleboda, Pola Maćkowiak, Daria Marek, Amelia
Maksimowicz, Hanna Jędrzejczak, Marta Urbańska,
Agata Kaszyńska, Sandra Szafrańska, Julia Ostetska,
Igor Piotrowski i.... Marcin Klonowski. Gościnnie Bruno
Sroczyński



Turniej piłki nożnej z
okazji Dnia Niepodległości

To już drugie spotkanie naszych uczniów z astronomią. Dnia 5
listopada wybrali się na nie uczniowie z klas 5a, 7a i 7b. Tematem
wykładu były gwiazdy. Poznaliśmy odpowiedzi na takie pytania, jak
duże jest Słońce w porównaniu do Ziemi? Ile czasu potrzebuje światło
tej gwiazdy, by do nas dotrzeć? Jak związek z gwiazdami mają wybuchy
wodoru? Ile gwiazd jest w naszej galaktyce? Czy Księżyc oddala się od
Ziemi i czy całe niebo jest niebieskie? Na to wiele innych pytań
uzyskaliśmy dziś odpowiedź. Dowiedzieliśmy się też, iż 5 gr wodoru w
odpowiednich warunkach jest w stanie zasilać całe województwo
wielkopolskie przez 100 lat oraz wiemy, że kiedy nie ma żadnego
sztucznego oświetlenia, a niebo jest bezchmurne, można zaobserwować
jasny pas gwiazd, który jest częścią Drogi Mlecznej .
Tak przy okazji, kto z was wiedział, że w naszej galaktyce jest ponad

500 miliardów gwiazd?
Maja Druzga, Pola Maćkowiak, Daria Marek

Spotakanie z astronomią

Dnia 22.1 0 chętni uczniowie klasy 8b mieli
okazję uczestniczyć w akcji "Światełko dla
Czerwca 56".
Miała ona na celu upamiętnienie ofiar

Poznańskiego Powstania w Czerwcu1956.
Uczniowie wybrali się na Cmentarz Górczyński i
spotkali z przewodnikiem, który oprowadził ich
po cmentarzu. Odwiedzili groby sześciu ofiar.
Historyk opowiedział o tragicznej śmierci
protestujących. Zadaniem uczniów było
posprzątanie nagrobków i zapalenie zniczy na
miejscach spoczynku.
Sama akcja odbywa się co roku i jest

organizowana przez Muzeum Powstania
Poznańskiego – Czerwiec 1956.
Bruno Sroczyński, 8b.

Wieści z Trójki

Nie zapominajmy

Pamiętamy o tych,
którzy odeszli

Tradycją naszej szkoły stało się już, że na
końcu października wspominamy
pracowników szkoły, którzy odeszli.
Uczniowie i rodzice mogli zapoznać się z
nazwiskami wielu osób na przygotowanej
tablicyokolicznościowej .

Od 15 do 18 października Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu uczestniczyła w
Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej czyli Mistrzostwach Miasta
Poznania w unihokeju.
Pierwsi do rywalizacji przystąpiły dziewczęta rocznik 2005 i młodsze. Reprezentacja

z SP 3 zapewniła sobie awans do następnej fazy rozgrywek. Naszą drużynę tworzyły:
Maria Zwierzycka, Anita Marek, Amelia Kaliszuk, Jagoda Kieniewicz, Julia Konieczna,
Anna Gewiss, Sandra Szafrańska, Aleksandra Zalewska, Justyna Andrzejewska.

W tej samej hali 3 godziny później rozrywki rozpoczęli chłopcy rocznika 2005 i
młodszych. Niestety nasza reprezentacja, nie przegrywając żadnego meczu, nie
awansowała do kolejnej rundy rozgrywek, gdyż SP 20 wygrała z SP 51 5:1 i
awansowała różnicą bramek.
Reprezentacja chłopców SP 3: Mikołaj Czaiński, Jakub Pawlak, Piotr Sierzchuła,
Krystian Wasyniak, Bruno Sroczyński, OlafCichecki, Maciej Dźwigała, Igor
Piotrowski, Lucjan Szeszuła, Kacper Kozak, Paweł Michalak, Kornel Kuipers

W środę 16 października rozgrywki rozpoczęły się dla chłopców rocznika 2007 i
młodszych dla naszej szkoły. Awansowaliśmy do dalszej części rozgrywek.
Reprezentacja chłopców z tego rocznika: Dominik Janik, Oskar Antkiewicz, Hubert
Wrotoń, Filip Kycler, Stanisław Nowak, Marcin Karwasz, Piotr Kręgielski, Wiktor
Schoepe, Filip Świtała, Patryk Cempel, Paweł Sierzchuła.
Dwa dni później tj . 1 8 października do rywalizacji przystąpiły dziewczęta rocznik 2007
i młodsze. Niestety dziewczęta nie awansowały do następnego etapu, ale zyskały
ogromne doświadczenie na następne zawody.
Reprezentacja SP 3 dziewcząt: Klaudia Cieślik, Julia Cyburska, Amelia Grabarkiewicz,
Weronika Grus, Natalia Kruszka, Pola Maćkowiak, Oliwia Skweres, Patrycja
Tylikowska, Marta Urbańska, Aleksandra Zalewska, Amelia Maksymowicz.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowego ducha walki.

Drugi etap turnieju unihokeja
Dnia 5 listopada w Szkole Podstawowej nr 45 odbył się II

etap unihokeja dziewcząt rocznika 2005 i młodszych w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej .
SP 3 znalazła się w gronie 4 najlepszych Szkół
Podstawowych w Unihokeja w mieście Poznaniu. Finał
został rozegrany 25 listopada. Nasza drużyna zajęła 4.
miejsce.

Tydzień z unihokejem

Halloweenowe konkursy.
Na przebranie, dynię i opowiadanie

11 listopada chłopcy z klas 8 : Lucjan
Szeszuła, Maciej Dźwigała, Piotr Sierzchuła,
Jakub Pawlak i Igor Piotrowski wzięli udział
w turnieju piłki nożnej z okazji Dnia
Niepodległości, który był organizowany w
szkole Podstawowej nr 50 na os. Stare
Żegrze.
Zajęli na tym turnieju 5 miejsce.

W dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 11 .11 cała
społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu
odśpiewała Hymn Polski z okazji 1 01 rocznicy
odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości
wciągnięto flagę Polski na maszt przed budynkiem Szkoły
w obecności Sztandaru Szkoły.
Następnie nauczyciele i uczniowie udali się do holu na

ciąg dalszy uroczystości. Koło teatralne „Czarodzieje
sceny” pod kierunkiem pani Elwiry Kucharczyk
przygotowało i zaprezentowało przedstawienie z okazji
Święta Niepodległości. Na zakończenie uczniowie klasy
8a zaśpiewali piosenkę "Wolność kocham i rozumiem"
zespołu Chłopcy z Placu Broni.

Święto niepodległości

Dzień Życzliwości
Z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień z
inicjatywy koła dziennikarskiego w dyżurce
pojawiła się skrzyneczka, do której można
było przez cały dzień wrzucać karteczki z
miłymi tekstami. Wielu osobom
sprawiliście radość. : )
Ponadto, aby znaleźć się wśród życzliwych,
można było napisać coś miłego na
kolorowym liściu. Ozdobiły one drzewo na
gazetce w holu szkoły.

Spotkanie o kwiatach
26 listopada i 12 grudnia uczniowie z klasy 6c z
przyjemnością i pod okiem fachowca z
Wielkopolskiej Gildii Ogrodniczej odbyli warsztaty
dotyczące kwiatów jesieni i zimy.

27 listopada podsumowaliśmy
kolejny etap projektu "Złoty Jubileusz
Trójki" , w którym poznawaliśmy
pracowników naszej szkoły. Uczniowie
mieli okazję odpytać panią Dyrektor
oraz kilku nauczycieli, dowiadując się
np. jakie mają marzenia, jakimi sami
byli uczniami oraz czy lubią swoją
pracę.
Najwięcej entuzjazmu wzbudziło

jednak zgadywanie, kto znajduje się na
portretach wykonanych wcześniej
przez naszych uczniów.

Podsumowanie zadań z projektu

MasterChef Trójki
4 grudnia odbył się finał II edycji konkursu

MasterChefTrójki. Młodzi szefowie kuchni wzięli
udział w trzech konkurencjach: 1 . Najzdrowsza i
najsmaczniejsza zawartość lunch box'a, 2.
Rozpoznawanie (za pomocą dotyku) owoców i
warzyw ukrytych w materiałowych torbach oraz 3.
Jak najszybsze zapełnienie szklanki świeżo
wyciśniętym sokiem z pomarańczy. Ostatnia
konkurencja wywołała najwięcej emocji wśród
publiczności :-) .
Pierwsze miejsce oraz tytuł Masterchefa Trójki

2019 otrzymała uczennica klasy 7a - Agata
Kaszyńska. Uczniowie klasy 5b Wiktor Baranowski
i Filip Kycler zajęli kolejno II i III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Mikołajki z Mikołajkiem w szkolnej
bibliotece. Na przerwach między lekcjami
czytaliśmy fragmenty książki "Zima
Mikołajka", był też szybki konkurs o
Mikołajku i oglądanie filmów
animowanych pt. 'Wszyscy kumple
Mikołajka". www

Mikołajki z Mikołajkiem w
bibliotece

Słodkie warsztaty
9 grudnia uczniowie

klasy 4a mieli okazję
poczuć atmosferę
świąteczną podczas
warsztatów
bożonarodzeniowych
w Manufakturze
Słodkie Czary Mary.
Zabawa była super, a
lizaki wyszły
przepyszne

Zabawa w architekta

11 grudnia klasa 6b udała się na wystawę pt. "1 00 lat polskiej architektury".
Po obejrzeniu projektów i makiet różnych części naszego miasta uczniowie
sami próbowali stworzyć swój własny projekt „Zielonego domu". www

Niezwykły proces
Klasa 6a była na niezwykłym procesie w sądzie w
Poznaniu Święty Mikołaj kontra Gwiazdor !
Zeznawali - elf, renifer, gwiazdka i anioł. : )

Drużyny marzeń z klasy 5a. 1 7 grudnia
uczniowie z tej klasy po raz kolejny wybrali się
na kręgielnię, by oderwać się nieco od szkolnych
obowiązków. To był świetnie spędzony czas!

Świąteczne
kręgle

Warsztaty w Bramie Poznania
18 grudnia uczniowie klasy
4a wzięli udział w
niecodziennej lekcji historii,
architektury i matematyki .
Podczas warsztatów w
Bramie Poznania nie tylko
dowiedzieli się, jak wyglądał
Ostrów Tumski w
średniowieczu, ale również
pobawili się w "miejskich
projektantów". Z zadaniem
poradzili sobie doskonale, a
zabawa była super.

Jak co roku, nasi starsi uczniowie też wzięli udział w
Festiwalu Ale Kino, obejrzeli filmy "Stąd do Oblivio",
"Śmierć superbohatera" oraz "W pogoni za emu". A jedna
z naszych uczennic - Sandra Szafrańska z 7a zasiadła w
dziecięcym jury festiwalu.

Festiwal Ale kino



Od nas dla was do poczytania...

Rabuś nie kradnij ! Rabuś nie kradnij ! Rabuś
nie kradnij ! Kto tego nie zna, ręka w górę! Nowy
film o Dorze jest już dostępny w kinach. Wasza
ulubiona nauczycielka angielskiego (zaraz po p.
Raczyńskiej) powraca. Bohaterka przenosi się do
miasta. Przetrwa? A może to będzie dla niej obóz
przetrwania? Przekonajcie się sami.. . Sandra
Szafrańska

New adventures Dora!
20. września do kin weszła druga część filmu „Angry

Birds”. W filmie pojawiają się postacie z poprzedniej
części, ale i kilka nowych. Tym razem bohaterowie mają do
wypełnienia ważną misję. Muszą dostać się na Wyspę
Orłów, na której pojawia się nowe zagrożenie. Nie tylko
dla ptaków! Świnie też nie umknęły przed wrogiem.
Odwieczni rywale muszą przełamać lody, żeby pokonać
grożącą im zagładę.
Czy im się uda? Obejrzyj film, żeby się przekonać!

Gwarantowane zabawne przeżycia dla całej rodziny.
Polecamy.
Amelia Maksimowicz, Hanna Jędrzejczak

Recenzja „Angry Birds 2”

,,Powrót Temudżeinów” jest ósmą częścią
bestsellerowej serii australijskiego pisarza, którego
powieści regularnie pojawiają się na listach
bestselerów „New York Timesa”. Serie Flanagana
od lat cieszą się popularnością wśród czytelników
na całym świecie zdobywając przy tym liczne
nagrody. W najnowszym tomie serii ,,Drużyna”
John Flanagan ponownie zachwyci czytelników,
udowadniając przy tym swój literacki geniusz…
Temudżeinowie od lat nękają Skandian nagłymi

atakami na ich granicę. Skandia pozostaje jedyną
przeszkodą dzielącą stepowych wojowników od
morza, co ogranicza ich ekspansję. Przez lata były
to niegroźne ataki, mające raczej na celu
sprawdzenie czujności obrońców aniżeli podboju
nadmorskiego królestwa.
Jednak teraz, nad skutą lodem Skandią zawisły

czarne chmury. Wojownicy ze wschodu, po wielu
latach przygotowywań zdecydowali się
ostatecznie podbić niepokonane dotąd państwo.
Doświadczeni goryczą porażki ostatniego natarcia
dołożą wszelkich starań by wreszcie osiągnąć
swój cel i to za wszelką cenę.
Oberjarl Erak doskonale zdaje sobie z tego
sprawę. Dokłada więc wszelkich starań, aby jak
najlepiej przygotować swoją ojczyznę do obrony.
W tym celu wysyła Hala do Fortu Ragnak,
strzegącego jedynej drogi między Skandią, a
wschodnimi stepami. Zadaniem młodego skirla
jest sprawdzenie stanu fortu, a także wzmocnienia
go tak bardzo, jak jest to możliwe.

Kiedy Hal, razem z pozostałymi Czaplami,
unowocześnia stary fort, doświadczona w
podchodach Lydia penetruje teren wroga.
Wyniki zwiadu nie napawają optymizmem,
jednak dopiero Erak odnajduje prawdziwe
zagrożenie. Stary wilk morski zna siłę
granicznego fortu i wie, że wzmocniony
przez Hala stał się przeszkodą niemal nie do
pokonania. Martwił się jednak o co innego,
coś co mogło okazać się piętą Achillesa
skandyjskiej obrony. Niezbadana dotąd
Lodowa Rzeka, której ujście znajduje się
niemal przy samej stolicy może okazać się
otwartą furtką dla bezwzględnych
Temudżeinów. Zdesperowany władca posyła
jedną ze swoich najlepszych załóg – Drużynę
Czapli – by pokrzyżowała plany wroga…
Przed Halem i jego załogą niemałe

wyzwanie, ciągnące za sobą ogromną
odpowiedzialność. Czaple muszą przebyć
zdradzieckie wody Lodowej Rzeki i na czas
unieszkodliwić Temudżeinowską armię. Jeśli
im się nie uda losy Skandii zostaną
przesądzone… Marcin Klonowski

Stepowi wojownicy po raz kolejny wyciągają rękę po Skandię –
nowe wyzwanie „Drużyny” Johna Flanagana

Komiks ,,Sisters” trafił rok temu do naszej biblioteki.
Opowiada on o przygodach dwóch sióstr-Marine i
Wendy.
W serii jest ponad 10 komiksów opowiadających o ich

śmiesznych i ciekawych przygodach. Często się kłócą, a
Marine często próbuje dostać się do pamiętnika starszej
siostry. Mimo to, siostry się kochają i nie potrafią bez
siebie żyć. Marine często rozumie wszystko na opak i
Wendy z przyjaciółmi ma z nią sporo problemów.
Komiks jest bardzo ciekawy i godny polecenia, nie
tylko dla młodszych dziewczynek jak mogłoby się
zdawać na początku.
Hanna Jędrzejczak i Amelia Maksimowicz

Recenzja komiksu
,,Sisters”

Toy Story 4 to film poruszający ważne kwestie takie
jak przyjaźń, rozstania, porzucenie i samotność.

Na początku filmu paczka próbuje uratować Bou
przed oddaniem nowym właścicielom, jednak ona
decyduję się odejść. Boonie zaczyna zerówkę i bardzo się
tym stresuje Chudy stara się jej pomóc w tym ważnym
wydarzeniu.

W czwartej części Toy Story pojawia się wiele
nowych postaci m.in. Sztuciek uroczy łyżkowidelec,
Gabi Gabi lalka z lat 50 z wadą produkcyjną, a także
Kwaku i Bunio para pluszaków z wesołego miasteczka.

Film jest jak zwykle naszpikowany komicznymi
sytuacjami i momentami grozy. Czwarta część serii jest
przepełniona świetną muzyką. Animacje są świetne jak w
poprzednich częściach. Ba, wydaje się że są nawet
lepsze.

Polecam oglądać film całą rodziną, mojemu
dziadkowi bardzo się podobało
Marta Urbańska

Recenzja Toy Story 4

Seria książek ,,Opowieści z Narnii" to zbiór
fantastycznych historii, w których dzieci trafiają do
magicznego świata zwanego Narnią. Pierwsza część,
czyli ,,Lew, czarownica stara szafa" przytacza nam
historię czwórki dzieci spędzających wakacje u
swojego wuja. Podczas zabawy w wielkim domu,
nadchodzi grupa zwiedzająca ten dom. Najmłodsza z
rodzeństwa Łucja schowała się w szafie, a po wejściu
do niej zobaczyła coś niezwykłego.
Aby dowiedzieć się, co było dalej , już dziś przyjdź

do biblioteki szkolnej i wypożycz pierwszą część
opowieści z Narnii! Maja Druzga

,,Opowieści z Narnii Lew,
czarownica stara szafa"

„Jestem M. Misfit” to dość nietypowa
ekranizacja, bo grają w niej polscy blogerzy
i celebryci. Główne role zagrali Sylwia
Lipka oraz Mateusz Ciawłowski. Pojawiły
się również zespoły muzyczne takie jak
Felivers czy My3.
Film opowiada o tym, jak Julia Morska,
Polka, która przez dziesięć lat mieszkała w
Stanach Zjednoczonych i chodziła tam do
szkoły, musi przenieść się z powrotem do
Polski. Jest bardzo nieszczęśliwa, głównie
dlatego, że musiała się tym samym rozstać
ze swoją najbliższą przyjaciółką Sylwią.

W polskim liceum już pierwszego dnia
zostaje upokorzona przez szkolne VIP-y.
Nazywają ją „Misfit”, czyli niedopasowana,
dziwoloąg. Później poznaje dziewczynę o
imieniu Magenta oraz chłopaka o imieniu
Kuba i szybko się z nimi zaprzyjaźnia.
Kilka dni później dyrektor placówki
ogłasza, że w szkole jak co roku odbędzie się
Szkolne Mam Talent, a nagrodą dla
zwycięzcy jest stypendium w Stanach. Julia
marzy o powrocie do starego domu, jednak
zawsze gdy występuje przed publicznością,
zbiera jej się na wymioty.. . Wtedy dyrektor
proponuje jej kompromis. Julia miałaby
nauczyć jego syna angielskiego, a zarządca
sprawiłby, że Julia wygra Szkolne Mam
Talent i poleci do Ameryki.
Czy dziewczyna zgodzi się na umowę?

Jak potoczy się dalej jej historia?
Przekonajcie się sami! Film wbrew
pozorom, niesie bardzo silne przesłanie.
Polecam każdemu!
Hanna Jędrzejczak

Recenzja „Jestem
M. Misfit”

Poznaj autora
Drodzy Czytelnicy! Mamy świadomość, o tym jak wielką wagę w naszej kulturze odgrywają książki.

Rozwijają wyobraźnie, poszerzają zakres słownictwa i kształtują naszą osobowość. Dzięki pisarzom nieraz
możemy przenieść się do kompletnie innego świata, pełnego magii, akcji i przygody. Jest wiele tytułów,
popularnych na całym świecie, których wątki i postaci znamy na pamięć. Co jednak wiemy o autorach? O
geniuszach, którzy wykreowali uwielbiane przez nas światy i postacie? Przeważnie nie wiele, właśnie
dlatego otwieramy nowy cykl artykułów, mających na celu popularyzowanie autorów książek znanych przez
nas w większym, bądź w mniejszym stopniu. Pojawiające się tu teksty, zawierać będą informacje o
osiągnięciach, historii i życiu przeróżnych pisarzy.
Mamy nadzieję, że dzięki temu dowiecie się wielu informacji o Waszych ulubionych autorach. W

pierwszym tekście cyklu zapraszamy Was do fantastycznego świata J.K. Rowling… Marcin Klonowski

Fantastyczny świat J.K Rowling
Nim Rowling rozpoczęła swoją przygodę w świecie fantastyki była nauczycielką angielskiego.

Największą sławę przyniosła jej seria książek o Harrym Potterze, której sprzedaż dawno przekroczyła już
500 mln egzemplarzy.
Mogłoby się wydawać że to ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny" był pierwszą książka autorki, jednak w

cale tak nie jest. Wcześniej Rowling napisała dwa utwory, lecz nigdy ich nie wydano. Sam zamysł o
historiach Harrego Pottera pojawił się w głowie Brytyjki w dość nie typowej sytuacji, a mianowicie na
peronie. Jak mówi sama pisarka, nim dotarła do celu swej podróży miała już opracowane postacie, a także
pierwszą część popularnej serii. Autorka napisała również kilka książek specjalnych, z których dochód został
przeznaczony na cele charytatywne.
Pod pseudonimem Robert Galbraith napisała kilka kryminałów, na podstawie których powstały później

seriale telewizyjne. Pisarstwo nie jest jednak jedynym zajęciem J.K. Rowling, jest ona również producentką
filmową, filantropką i scenarzystką. Twórczość Brytyjki jest idealna zarówno dla tych lubiących czytać, jak i
dla tych, którzy od książek wolą dobry film. Szczególnie w świecie magii Harrego Pottera nikt nie będzie w
stanie się nudzić.

J.K. Rowling jest laureatką wielu nagród, z pośród których można wyróżnić Order Uśmiechu i Nagrodę
Locusa za najlepszą powieść 2000 roku. Pisarka jest sławna na całym świecie, a serię przygód ,,chłopca,
który przeżył" uwielbiają miliony nastolatków i dorosłych. Jest w niej coś, dzięki czemu nie da oderwać się
od czytania, bądź oglądania.
Jeśli szukasz czegoś co wypełni Twój świat magią i mnóstwem przygód to ,,Harry Potter", razem z innymi

dziełami Rowling, jest właśnie dla Ciebie.
Marcin Klonowski

"Eragon"

Książka o tytule "Eragon" to pierwsza część trylogi
"Dziedzictwo".
Świetnie napisana przez - wtedy - piętnastoletniego
Christophera Paoliniego powieść odgrywająca się w
czasach smoków, krasnoludów i elfów.
Eragon to młody chłopak, mieszkający z wujem oraz z
kuzynem w małej wsi - Carvahall. Pewnego dnia
Eragon w przeklętym łańcuchu górskim nazywanym
Koścem, napotyka na przedziwny, niebieski kamień.
Postanawia w tajemnicy przed kuzynem i wujem pójść
na rynek Carvahall żeby zasięgnąć o nim informacji u
Broma, miejscowego bajarza. Wtedy zaczyna się plaga
dziwnych, strasznych i niewytłumaczalnych zdarzeń.

Czy chcesz się dowiedzieć co stało się z
tajemniczym kamieniem? Amoże interesują Cię dalsze
losy Eragona?

Żeby dowiedzieć się tych rzeczy, koniecznie sięgnij
po książkę! Gwarantowana duża dawka emocji oraz
gwałtowne zwroty akcji! Książkę czyta się bardzo
płynnie i szybko. Bardzo polecam! Hanna Jędrzejczak

Jak ten czas szybko leci! Wakacje tak szybko minęły! Mam
wrażenie, że niedawno żegnaliśmy się jeszcze jako czwartoklasiści, a
już witamy się w piątej klasie. Mimo tego wróciliśmy z wakacji
wypoczęci, zadowoleni i opaleni.
W tym roku szkolnym dużo się nie zmieniło. Po prostu zmienił się
plan lekcji, a przyrodę zastąpiła biologia i geografia. Mamy też kilku
nowych nauczycieli.
Oprócz zmian w planach lekcji, doszła jeszcze jedna, bardzo ważna
zmiana: zmiana firmy gotującej posiłki na stołówce. Jedzenie jest
tam teraz gotowane z sercem, a dania są zdrowe, pyszne i
różnorodne.
Jesteśmy ciekawi nowych przygód, które czekają nas w tym roku
szkolnym.
Lena Śleboda, kl.5a

Okiem piątoklasisty

Szósta klasa niewiele różni się
od piątej . Oczywiście jesteśmy
już starsi i nauczyciele oczekują
od nas więcej . Musimy się też
więcej uczyć. Do tego trzeba się
postarać o dobre oceny z
techniki. Przyda nam się to
później , gdy będzie trzeba
dostać się do wymarzonej
szkoły średniej . Ale to jeszcze
przed nami. Na razie czujemy
się świetnie i mamy dużo sił do
nauki. Hanna Jędrzejczak

Okiem
szóstoklasisty

Drrrryyyyyyńńńńńńńńń! Co się dzieje? Która godzina? Czy to
dzwonek szkolny? O nie! Nowy rok szkolny się zaczął!
Siódma klasa? Podejdźmy do tego entuzjastycznie! Nowe
przedmioty. Super prawda? A jednak nie! Masa zadań
domowych. Nieprzespane noce. Koszmar! Młodsi… bójcie
się. Nie bez powodu powstała książka „Szatan z siódmej
klasy”. Spotykamy się po wakacjach. Dwóch miesiącach
strachu przed powrotem do szkoły. Dorośli straszyli nas tym
strasznym okresem. Niestety, jak się spodziewaliśmy, nie mieli
racj i. Jest jeszcze gorzej , niż mówili. Po wprowadzeniu
nowych rygorystycznych zasad oceniania, niektórzy z nas
oszaleli na punkcie dobrego zachowania.
Sandra Szafrańska i Agata Kaszyńska

Krytycznym okiem
siódmoklasistek

Przez ostanie trzy miesiące sporo się wydarzyło. Poznałem wielu nowych ludzi i
napisałem już kilka sprawdzianów. Pierwsze trzy miesiące w liceum były okresem
socjalizacji nowej klasy i zapoznawania się z panującymi w nim zwyczajami. Stale
utrzymuje kontakt z moją ‘ ’trójkową’’ klasą, w której zawarłem wiele przyjaźni.
Przyjaźni na całe życie. W moim mniemaniu mam teraz dwie klasy i każda z nich jest
dla mnie bardzo ważna. Tak samo ważna jest dla mnie ,,Trójka”, którą odwiedzam
najczęściej jak mogę. Za każdym razem daje mi to ogromną radość i sprawia, że mój
dzień staje się lepszy. Sp3, tak samo jak 8B, zajmują w moim sercu bardzo ważne
miejsce i na zawsze w tym miejscu pozostaną. Mimo nowych wyzwań wciąż czuje się
uczniem ‘’Trójki’’ , będziecie więc musieli przyzwyczaić do moich częstych
odwiedzin .
Już niedługo święta, które dadzą wszystkim nam upragniony odpoczynek. Po nich

ruszamy z kopyta, by uzyskać jak najlepsze wyniki i zaczerpnąć ile się da z naszego
życia. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce .
Marcin Klonowski

Okiem absolwenta

W naszej szkole niedawno został wprowadzony na nowo szczęśliwy numerek.
Wywołał on wielkie podniecenie i radość, bo jeśli uczniowie będą mieli szczęście, to nie
będą musieli pisać niezapowiedzianej kartkówki. Chciałabym wam przypomnieć, że
zwalnia on was tylko z wcześniej wspomnianych niezapowiedzianych kartkówek i
odpowiedzi ustnych. Zadania domowe dalej was obowiązują, tak samo jak sprawdziany i
inne wcześniej zapowiedziane zadania, ale to zawsze coś. Maja Druzga

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

22 PAŹDZIERNIKAWYPADADZIEŃ CAPSLOOKA. PAMIETAJCIE, ŻEBY
KRZYCZĄC PRZEKAZYWAĆ TYLKO WAŻNE I MIŁE SŁOWA!

OTO KILKAHASEŁ DO ,,WYCAPSLOOKOWANIA":

1 RATUJMY PSZCZOŁY

2 SEGREGUJMY ŚMIECI

3 UŻYWAJMYMNIEJ PLASTIKU

I PO PROSTU BĄDŹMY UPRZEJMI!

AGATAKASZYŃSKA 7A

DZIEŃ CAPSLOOKA

- W jakim wieku nauczył się Pan czytać?
- Dość późno nauczyłem się czytać, ponieważ kiedyś nie lubiłem tej czynności.
Wolałem liczyć, dlatego bardzo lubiłem matematykę. Nauczyłem się czytać jak
poszedłem do szkoły, czyli w wieku sześciu/siedmiu lat. Wcześniej wolałem bawić
się i grać w piłkę.
- Co największego przeskrobał Pan w dzieciństwie?
- Raz zgubiłem się podczas wycieczki szkolnej . Zainteresował mnie jakiś samochód
i razem z kolegą za długo go oglądaliśmy, podczas gdy pani z resztą klasy poszła już
dalej . Potem poprosiliśmy starszą osobę, żeby skontaktowała się z dyrekcją i
zostaliśmy odprowadzeni do szkoły. Potem poniosłem za to straszne konsekwencje.-
- Dlaczego został Pan akurat polonistą, a nie wuefistą, bo wiem, że lubi Pan sport?
- Zostałem polonistą, a nie wuefistą, bo do literatury mam, mimo wszystko, większy
szacunek. Uważam, że każdy powinien mieć kontakt ze sztuką. Kultura jest czymś
bardzo ważnym dla życia każdego człowieka. Lubię uprawiać sport, ale to literaturę
traktuję poważnie.
- Gdyby miał się Pan porównać do jakiejś postaci literackiej , jaka postać to by była?
- Czasami czuję się jak Bilbo Baggins, czyli postać rzucona niewiadomo skąd w
jakąś sytuację i podróżująca z nowymi kompanami (czyli z uczniami).
A czasami czuję się literacko jak Robinson Crusoe. Trafiłem na bezludną wyspę, na
której czeka mnie wiele zadań. Każdy kolejny dzień to pewnego rodzaju wyzwanie.
- Założył Pan „Kółko filmowe”, więc lubi Pan filmy. W takim razie woli Pan
komedie czy science fiction?
- To zależy od nastroju, ale gdybym miał wybierać, które filmy bardziej cenię, to na
pewno byłyby to filmy science fiction.
- Jaki jest Pana ulubiony film i co Panu się podoba w nim najbardziej?
- W dzieciństwie bardzo lubiłem Aladyna, ponieważ uwielbiałem dobre zakończenia,
a główny bohater jako biedny sierota otrzymał takie szczęście od życia. Dzisiaj
oglądam zbyt wiele filmów, aby wybrać ten, który nazwałbym ulubionym. O wiele
bardziej cenię sobie artystyczną stronę kina.
- A jakie jest Pana największe marzenie?
- Obecne marzenie, które dałoby się zrealizować, to podróż po Stanach
Zjednoczonych i obejrzenie na żywo meczu NBA.
- Niedawno był Dzień Chłopaka. Jak Pan go obchodził?
- Zostałem zaproszony na pyszną kolację i ciekawy film w kinie.
- Czego Pan by życzył innym chłopakom z tej okazji?
- Życzę wszystkim chłopcom zdrowych kości, wytrwałości i jak największego
kontaktu z literaturą.
Dziękuję za rozmowę.

„Czasami czuję się jak Robinson Crusoe…”
WYWIAD Z PANEM OLSZOWIAKIEM

Rozmawiała: Lena Śleboda, klasa 5a

- Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportu?
- Najbardziej lubię grać w piłkę nożną, ale to z kolegami po szkole. A w
szkole najbardziej lubię z Wami grać w unihokeja.
- Czy dostawał Pan w szkole same szóstki z wychowania fizycznego?
- Za moich czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły, nie było ocen celujących.
Możliwe, że gdyby były, to bym dostawał. Miałem same piątki, bo to była
najwyższa ocena.
- Daje Pan zabawne ksywki uczniom. Jaką ksywkę miał Pan w szkole?
- Ja w szkole podstawowej nie miałem żadnej ksywki. Raczej wszyscy
mówili do mnie po imieniu.
- Kiedy Pan odkrył, że WF jest Pana przeznaczeniem?
- Sport lubiłem zawsze. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej lubiłem
we wszystko grać, co mieliśmy na WF-ie, także poza lekcjami. To, że będę
się zajmował sportem wiedziałem już po ósmej klasie szkoły podstawowej .
- Jakie jest Pana największe marzenie?
- Moje największe marzenie z tych przyziemnych marzeń to mieć sportowy
samochód, na przykład Porsche 911 GTS.
- Ile osób złożyło Panu życzenia z okazji dnia chłopaka?
- Oj, dokładnie nie pamiętam…, ale w szkole składały mi uczennice i
nauczyciele, no i w domu też się znalazło kilka osób.
- Czego by Pan życzył innym chłopakom z tej okazji?
- Z tej okazji wszystkim chłopakom życzę przede wszystkim samych
szóstek ze wszystkich przedmiotów, nie tylko z wychowania fizycznego. No
i przede wszystkim zdrowia, żeby te szóstki mogli zdobywać.
- Dziękuję za rozmowę.

„Sport lubiłem zawsze…”
WYWIAD Z PANEM SEBASTIANEM PIĘTĄ

Rozmawiała: Lena Śleboda, klasa 5a

- Czy w dzieciństwie był Pan grzeczny?
- Grzeczny.. . chyba tak, choć nie potrafiłem wysiedzieć na
jednym miejscu, jak mówią moi rodzice. I kończyło się to
tym, że często doznawałem urazów, spadając z płotów,
drzew, rowerów.. W poradni chirurgicznej mówili na mnie
recydywa :) Ale wyrosłem już z tego i mam nadzieję, że
moi synowie nie odziedziczyli tego po mnie :)
- Jakie ma Pan męskie rozrywki?
- Hmm... Bywam na strzelnicy no i nie pogardzę dobrym
meczem w pubie. Lubię też bardzo prace na powietrzu, typu
porąbanie drewna, itp. . .
- Czy dobrze się Panu pracuje ze swoimi kolegami i
koleżankami z pracy?
- Dobrze. Liczę, że tak pozostanie. Wszyscy są życzliwi,
pomocni i wyrozumiali dla początkującego stażysty :)
- Czy uważa Pan, że w szkole powinno pracować więcej
mężczyzn?
- A kto czyta tę gazetkę, bo nie wiem, jak odpowiedzieć :p
A tak na serio, pracowałem w kilku miejscach, zawsze z
przewagą kobiet. Nie narzekałem i nie zamierzam, ale, jak
mówi moja żona, im więcej mężczyzn w pracy, tym lepiej .
Sandra Szafrańska

Rozmowa z panem Tomaszem
Jakubowskim

- Czy w dzieciństwie był Pan grzeczny?
- W dzieciństwie byłym grzecznym chłopcem
ale zdarzało się łobuzować. Niestety takie
zachowanie czasami sprawiało, że nie miałem
wzorowego zachowania.
- Jakie ma Pan męskie rozrywki?
- Moją ulubioną męską rozrywką jest wspólnie
z przyjaciółmi oglądanie meczów, a także
dbanie o auto.
- Czy dobrze się Panu pracuje ze swoimi
kolegami i koleżankami z pracy?
- Bardzo dobrze mi się pracuje z koleżankami i
kolegami w pracy. W naszej szkole panują
wspaniałe warunki do pracy, a wszyscy naszej
szkoły są bardzo uprzejmi i pomocni.
- Czy uważa Pan, że w szkole powinno
pracować więcej mężczyzn?
- Nie mam zdania na ten temat.
Sandra Szafrańska

Rozmowa z panem Mateuszem

Dusińskim

Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA PRZEPYTALIŚMY
PRACUJĄCYCH W NASZEJ SZKOLE MĘŻCZYZN.

POZNAJCIE ICH BLIŻEJ.:)




