
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Piątkowska Szkoła Społeczna
ul. Stróźyńskiego 16
60-688, Poznań

Numer 2 04/15

                                                                          WSZYSCY SPISALI SIĘ NA MEDAL ! 
Czy to prawda, że każdy ma talent? 
26 maja uczniowie klas trzecich i czwartych udowodnili, że TAK. Dzieci tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały, recytowały wiersze i... pokazywały
swoje zdolności sportowe, akrobatyczne, plastyczne, rozwiązywały matematyczne łamigłówki, recytowały Kodeks Karny, grały na komputerze i w
kabarecie, układały fryzury...
Jak napisał jeden z dziennikarzy : "Występy były nieprzewidywalne". 

Talenciaków poprzedziło przedstawienie grupy artystycznej z klas IV. Aktorzy tym razem próbowali dociec: "Czyj to włos?". To kolejny sukces zespołu
po"Opowieści  wigilijnej", którą podziwialiśmy pewną wieczorową porą...

Imprezę zorganizowały opiekunki koła dziennikarskiego przy wielkim wsparciu rodziców z kl. IVb - p Nikonowiczów  i p. Mielczarków.  
Wielkie dzięki ! 
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Bądź turystą w swoim mieście!                wtorek 23.06.2015r.

KLASY 0 Spacer po Starym Mieście, Makieta Dawnego Poznania 
KLASY I Spacer po Ostrowie Tumskim, Rezerwat Archeologiczny Genius
Loci
KLASY II Spacer po Starym Mieście: „O czym milczą rzeźby?”
KLASY III Spacer po Starym mieście: „Królewski Poznań”, 
lekcja w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu na temat „Jak
powstało miast Poznań?” 
KLASY IV Wycieczka „Śladami II wojny światowej”, Muzeum Uzbrojenia na
Cytadeli 
KLASY V Wycieczka „Ponure lata okupacji”, Muzeum Martyrologii
Wielkopolan - Fort VII 

      W CO BAWILI SIĘ NASI RODZICE i DZIAKOWIE ? 

Gdy tata był w moim wieku, to grał w kapsle. Drugą popularniejszą nazwą
byli "Kolarze". Kapsle trzeba było specjalnie przygotować do wyścigu. Każdy
gracz miał dwa kapsle z flagą wybranego państwa. Torem wyścigowym była
ulica lub chodnik, na którym rysowano kredą lub kamieniem trasę. Miała ona
ostre zakręty, ale też długie proste. Wygrywał zawodnik, którego kapsel
pierwszy dotarł do mety.            Marcel Kania

Moi rodzice wychowali się w czasach PRL-u, kiedy zabawki dostawało się
bardzo rzadko. Według nich najlepszą grą podwórkową była zabawa
"Państwa". Na początku na piaszczystej ziemi trzeba było narysować okrąg
i podzielić go na tyle równych części, ilu było graczy. Gra polegała na
rzucaniu nożem typu finka w pole przeciwnika. Jeśli nóż skutecznie utkwił w
polu przeciwnika, ten musiał oddać część terytorium koledze. Przegrywał
ten, kto stracił największą część swojej ziemi.   
                                                                                       Mikołaj Bejnar

Tata  w dzieciństwie lubił składać modele samolotów lub statków. Spędzał
nad tym całe dnie. Polegało to na złożeniu i sklejeniu drewnianych lub
plastikowych części, pomalowaniu ich i przyklejeniu naklejek. Była to praca
wymagająca skupienia, cierpliwości i dokładności. Mój tata należał do kółka
modelarskiego.                                         Amelia Szczepaniak

Hacele to gra zręcznościowa. Hacele to metalowe śruby wkręcane do
końskiej podkowy. Zawodnicy siadali w kole. Gra polegała na podrzucaniu i
łapaniu haceli. Przy podnoszeniu jednego hacela, należało rzucić drugi i w
tym czasie złapać pierwszy. Kolejne rundy polegały na wyrzucaniu haceli na
wierzch dłoni i łapaniu ich z powrotem w garść.    
                                                                                       Karol Worobiej           
                                                                 
Moja babcia grała w "Klipa". Do gry potrzebne były dwa drewienka. Jedno z
nich, tzw. KLIPA, wyglądało jak ołówek zaostrzony z dwóch stron, ale
oczywiście o wiele grubszy, drugi dłuższy przypominał szeroki nóż (tzw.
paletka).  Na ziemi rysowano koło lub kwadrat i klipę umieszczano w środku.
Jeśli klipa wylądowała w środku koła, gracz otrzymywał
punkt.                                                                                  
Amelia Janc

Książka czeka...

- Cześć miło mi cię poznać. Jestem Antek- powitałem grzecznie zaczytaną
dziewczynkę siedzącą na murku.
- Cześć!- odpowiedziała krótko na moje pytanie.
- Widzę, że czytasz książkę, czy mogę zapytać o czym?- zaciekawiłem się.
- Czytam książkę przygodowo - naukową. Lubisz czytać?- teraz z kolei ona
zadała pytanie.
- Och tak. Ja uwielbiam czytać. Według mnie książka może wiele nauczyć!-
odpowiedziałem z entuzjazmem.
- Tak to bardzo ważne. Ona rozwija naszą wyobraźnię i fantazję, a przy
okazji uczy także ortografii oraz interpunkcji- oznajmiła.
- Masz rację, ale teraz niestety coraz mniej osób czyta książki. Wszyscy
wolą tablety i w ogóle te wszystkie nowe sprzęty- powiedziałem ze
smutkiem.- Uważasz, że książkę może czytać każdy?- dodałem po chwili.
- Tak, wystarczy mieć chęć, wyobraźnię, no i trochę czasu- odpowiedziała
po chwili namysłu.
- Według mnie życie bez książek i poznania tego niepowtarzalnego nastroju,
który ona wprowadza...to życie zmarnowane - oznajmiłem z powagą.
- Miło było poznać kogoś, kto lubi książki- tymi słowami zakończyła tę oto
interesującą rozmowę.

Antek Araszkiewicz, klasa 4a
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SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?
Julia Sosińska kl. 4a
Dziś wyjechaliśmy z moją klasą na wycieczkę szkolną do oczyszczalni
ścieków. Wycieczka była interesująca, ale za ładnie to tam nie pachniało.
Byłam tym zniesmaczona. Uświadomiłam sobie, jakie ścieki wytwarza
człowiek i ile procesów potrzeba do tego, żeby woda leciała w kranie. Było
mi smutno z tego powodu, ponieważ ludzie marnują bardzo dużo wody, a
inni nie mają jej wcale. Po tym doświadczeniu będę już oszczędzać wodę.
Paweł Smyczyński kl. 4a
Dzisiaj byliśmy z klasą w oczyszczalni ścieków. Dowiedziałem się, że
trzeba uważać na wodę z kranu, bo może być zanieczyszczona. Było tam
bardzo ciekawie, chociaż nie ukrywam, że nie pachniało kwiatami:)
                                      

                                   Małe i duże sprawy
      Dzisiaj po południu wziąłem udział w bardzo ważnej uroczystości.
Mianowicie byłem aktorem w przedstawieniu o Pani Doktor Wandzie
Błeńskiej. To przedstawienie oglądał sam arcybiskup Gądecki. My
występowaliśmy po chórze. Podczas ich występu przez godzinę
wpatrywałem się w zegarek i czekałem na naszą kolej. 
  Najpierw grałem rolę ucznia i mówiłem wiersz. Następnie podczas
piosenek i dalszej części spektaklu zajmowałem się rekwizytami. 
Po występie wszyscy nam gratulowali, a pani wpisała pochwały. Uważam,
że nasza szkoła zaprezentowała się z najlepszej strony. Chociaż nie wiem,
po co te pochwały i dyplomy. Przecież my tylko powiedzieliśmy wiersz dla
Pani Doktor...
                                                               Antek Araszkiewicz, klasa 4a

UWAGA PROJEKT !        ODKRYJMY AFRYKĘ NA NOWO... 
1. Kolorowych masek czar...
2. Afrykańskie ozdoby, przybliżenie kultury i folkloru ludów afrykańskich
mieszkających w Kenii, Etiopii, Mali, Nigru i Algerii.
3. Kto mieszka w Afryce? Poznanie roślin i zwierząt Afryki - mapa.
4. Muzyka Czarnego Kontynentu.
5. Z północy na południe po Afryce - trasa10-dniowej wycieczki.
6. Afrykańskie naj..., czyli Afryka w liczbach.
7. Dlaczego słoń ma trąbę?- na tropie afrykańskich tajemnic.
8. Smaki Afryki, gotujemy i tworzymy menu afrykańskiej restauracji.
9. Mój przyjaciel z Afryki. 
10. Afrykańskie inspiracje - projektujemy stroje.
11. Słownik polsko-angielski o zwierzętach i roślinach Afryki.
12. Makieta wioski masajskiej.

                                     Kręgle za czystość
     Dziś pojechałam do szkoły uradowana, bo wybieraliśmy się z klasą na
wycieczkę do kręgielni Niku! Ta wycieczka to nasza nagroda za wygranie
Konkursu Czystości organizowanego przez samorząd.
Kiedy weszłam do kręgielni, moim oczom ukazały się tory i kule do kręgli, a
także kilka okrągłych kul disco! W środku podzieliliśmy się na trzy grupy i
graliśmy na trzech torach. Cieszyłam się, bo w drugiej rundzie zajęłam
drugie miejsce z sześcioosobowej grupy! Świetnie się tam bawiłam! Gdy
pełni emocji wracaliśmy do szkoły, pani zaproponowała nam lody!!!
Wszyscy ucieszyliśmy się, bo było bardzo gorąco. Szkoda, że takie nagrody
nie zdarzają się częściej!!! Warto było postarać się i wygrać
konkurs.                                                                Lena Kruczyk k. 4b
      

                                Młodzi dziennikarze w drukarni
                                         W górę i w dół
       Wiosną wybraliśmy się z kółkiem dziennikarskim do profesjonalnej
drukarni Głosu Wielkopolskiego. Zanim dotarliśmy na ulicę Malwową,
musieliśmy spędzić trochę czasu w autobusie, bo to daleko z Piątkowa. Gdy
dotarliśmy na teren drukarni, zobaczyliśmy wielkie hale wypełnione
nowoczesnym sprzętem. Poznaliśmy specjalistyczne maszyny - skanery,
podnośniki, taśmy i programy do tworzenia szablonów czasopism.
Największe wrażenie zrobił na mnie magazyn z ogromnymi zwojami papieru
drukarskiego i gazety jadące w górę i w dół na kilometrowych taśmach. 
Wycieczka była ciekawa. Warto zobaczyć profesjonalną drukarnię. 
Antoni Pokora, kl.Va
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                                      HOROSKOP
                              Baran (21.03 - 19.04)
Baran to bardzo dobre dziecko, choć trochę uparte. Zaangażowane w naukę,
ambitne. Wojownicza natura tego znaku sprawia, że małe Baranki, jak i
większe Barany lubią czasem powalczyć z innymi uczniami albo
nauczycielami. Nie ma co się tym jednak przejmować. Rozpychanie się
łokciami i forsowanie swojego zdania w szerszej perspektywie wyjdzie im
tylko na dobre.
                              Byk (20.04 - 22.05)
Byk to znak kochliwy. Nastolatki spod tego znaku zwykle robią furorę w
towarzystwie. Może nie są najlepszymi uczniami w szkole, ale prawie
wszyscy ich znają - i to nie z olimpiad ani konkursów recytatorskich, tylko ze
szkolnych korytarzy, po których przechadzają się, poprawiając włosy i
ukazując ujmujące uśmiechy.
                               Bliźnięta (23.05 - 21.06)
Bliźnięta opętane są twórczą pasją, poznawaniem świata i ludzi. Często
wprost z imprezy trafiają do laboratorium. Robota pali im się w rekach, z tym
że … dość rzadko ją kończą. Na świecie jest przecież tyle ciekawych
rzeczy, że czasem nie warto według nich czekać na wynik dłuższego
eksperymentu, a książek nie trzeba czytać od deski do deski. Bliźnięta
pasjami lubią się uczyć.... ale tylko kilku wybranych przedmiotów, które albo
ciekawe są same w sobie, albo wykładane interesująco przez nauczyciela.
Ich pasją może być nawet fizyka, o ile fizyk ma gruntowną wiedzę i umie
błysnąć humorem. W dzień zakończenia roku dość często Bliźniak wraca do
domu uradowany świadectwem z czerwonym paskiem, na które wcale tak
bardzo się nie napracował...
Przygotowała Marta Seremet

KĄCIK KUCHENNY
Sałatka wiosenna z rzodkiewkami
Składniki:
 1/2 sałaty zielonej (rzymskiej)
 1 pęczek rzodkiewek
 2 łyżki świeżego koperku
 1 opakowanie serka wiejskiego
 sól, pieprz
 Sposób przygotowania:
 Sałatę umyć, osuszyć i porwać na kawałki. 
 Rzodkiewki umyć i pokroić w ćwiartki.
 Włożyć do miski, dodać opakowanie serka wiejskiego, koperek, sól  i pieprz
do smaku. Wszystkie składniki wymieszać. Smacznego! :)
 Marta Seremet
                       -------------------------------------------------------
Przepis na sukces
Składniki: 
5 kg pracowitości
2 kg pozytywnego myślenia
pół szklanki cierpliwości
5 dkg popularności
10 g szczęścia
Sposób przygotowania: Wszystkie składniki dokładnie wymieszać, aż
powstanie jednolita, gładka masa. Dodawać co chwilę szczyptę szczęścia.
Posypać bakaliami, udekorować wisienką. Jeść codziennie po jednej
łyżeczce. 
Smacznego!

                         KĄCIK KSIĄŻEK   „RYWALKI”
America Singer nigdy nie pomyślałaby, że mogłaby trafić do pałacu, a co
dopiero, że mogłaby zostać księżniczką. Jednak gdy zostaje wybrana do
Eliminacji, jej uczucia się zmieniają. Zaprzyjaźnia się z Maxonem, ale nie jest
pewna, czy chce wygrać tę rywalizację. W jej sercu nadal jest Aspen,
którego zostawiła w swoim rodzinnym miasteczku, a gdy ten zjawia się w
zamku jako gwardzista, na Ami zrzuca się lawina pytań i wątpliwości. Nie
wie, czy kiedykolwiek będzie w stanie pokochać księcia, jednak Maxon jest
pewny swoich uczuć. Zaprzyjaźnia się z Marlee, jedną z 35 kandydatek na
żonę księcia. Dziewczyny wspierają się wzajemnie i codziennie rozmawiają.
Jednak rywalizacja trwa, co widać coraz bardziej.
Książka wciąga, autorka z każdym rozdziałem coraz bardziej zaciekawia
czytelnika. Szczerze polecam tę serię!                     Marta Seremet

                  Jak spędzisz tegoroczne wakacje? 
1.  Co chciałbyś robić w czasie wakacji?
a)  Opalać się na plaży. (10p.)
b)  Uprawiać sporty. (5p.)
c)  Wszystko mi odpowiada. (0p.)

2.  Jaki przedmiot zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę?
a)  Telefon, okulary przeciwsłoneczne, koc. (10p.)
b)  Może książkę albo jakieś czasopismo. (0p.)
c)  Skakankę, buty do biegania, rower lub rolki. (5p.)

3.  W słoneczny dzień:
a)  idę pojeździć na rolkach,(5p.)
b)  pójdę na spacer albo spotkam się ze znajomymi, (0p.)
c)  lecę na zakupy, kupię jakąś letnią bluzkę. (10p.)

4.  Najbardziej lubisz wyjeżdżać…
a)  Właściwie wszędzie jest dobrze. (0p.)
b)  Nad morze za granicą! (10p.)
c)  Nad jezioro lub do lasu. (5p.)

5.  Najchętniej pojechałbyś na obóz:
a)  sportowy (5p.),
b)  językowy albo może taneczny (0p.),
c)  muzyczny, koniecznie nad wodą (10p.).

6.  Do wakacyjnej walizki zabierasz:
a)  wygodne ubrania, dresy, buty sportowe (5p.),
b)  zwiewne sukienki, spódniczki, sandały (10p.),
c)  shorty i t-shirt (0p.).

  Podlicz zdobyte punkty i sprawdź wynik!
31 – 60p.                             11 – 30p.                       0 – 10p.
Stawiasz na relaks!       Sport ci w głowie!             Byle się nie nudzić!
Wakacje to czas,        Zamiast leniuchować          Spędzasz czas
który bez reszty              wolisz spędzić                 na maksa aktywnie.
poświęcasz na               wakacje aktywnie.            Czy jeszcze czegoś
zrelaksowanie się.             Rower, konie,                nie próbowałeś?
przed powrotem                rolki, bieganie...            Pomyśl o
do szkoły. Z chęcią       Nieważne co, byle             o sportach dla
pojedziesz nad morze,   pozostać w ruchu ;)          wyjątkowo
by posłuchać szumu                                               wytrwałych:)
fal i opalić się :)


