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Sprawdzian klas szóstych!

Święta Wielkiej Nocy

 Mimo że 1 kwietnia z okazji Prima Aprilis wiele osób stroiło
sobie żarty z innych lub z siebie, w naszej szkole podobnie
jak we wszystkich szkołach podstawowych był to jeden z
ważniejszych dni. Szóstoklasiści przystępowali do swojego
pierwszego sprawdzianu z wiedzy, jaką dotychczas nabyli.
 Sprawdzian składał się z dwóch części: język polski i
matematyka oraz język obcy angielski.  Zmagania z testem
szóstoklasisty rozpoczęły się o godz. 9. Część pierwszą
uczniowie pisali przez 80 minut. Następnie po przerwie, o
godz. 11.45 zasiedli do testu językowego. Uczniowie klas
szóstych musieli zmierzyć się m.in. z tekstem o inteligencji
słoni. Pojawił się również komiks o dwóch malarzach.  
Trzeba było także napisać opowiadanie o tajemniczym
pudełku. W zadaniach dotyczących matematyki trzeba było
natomiast obliczać procenty oraz skalę.

Trzymamy kciuki za dobre wyniki!!!

Krótka opowiastka z Wielkanocnej Krainy…

 W Wielkanocnej Krainie żył zajączek Pisanka. Jego zadaniem było roznoszenie pisanek, by
dzieci mogły ich szukać. Niektóre pisanki były kolorowe, a inne całe zielone lub brązowe, co
utrudniało maluchom znalezienie ich w trawie lub zaroślach. Zajączek chował jajka także za
dużymi kamieniami, aby były niewidoczne. Co roku starał się przechytrzyć poszukiwaczy. A
dzieci z niecierpliwością czekały na zabawę w tropienie i słodkości. Tylko raz w roku miały
taką zabawę i za każdym razem, gdy jakaś pisanka została znaleziona, wszyscy krzyczeli
ile sił w gardle: JAJO! JAJO!

 Mam nadzieję, że w czasie Świąt mieliście okazję malować pisanki, szukać słodkości
przyniesionych przez zajączka, ale przede wszystkim spędzić ten radosny czas w
gronie rodziny i przyjaciół!

Nina Misiaczyńska kl. 4d

Galeria SP2
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"W życiu ciągle coś nas zaskakuje..."
wywiad z panią Urszulą Roszak

Konkurs recytatorski: Wiersze Emilii Waśniowskiej - etap szkolny

Dlaczego wybrała Pani przyrodniczy kierunek studiów?
Wybrałam przyrodniczy kierunek studiów, ponieważ w szkole bardzo lubiłam biologię. Myślę, że jest to przedmiot najbardziej praktyczny i co tu ukrywać –
najciekawszy :)
Jaki przedmiot w szkole podstawowej był Pani ulubionym?
Lubiłam wszystkie przedmioty, miałam wspaniałą matematyczkę, świetnego polonistę, ale to właśnie przyrodnik zaszczepił we mnie ciekawość tego, co
kryje się wokół nas. Chciałam poznać każdą roślinę, zwierzę, kosmos.
Jakie miała Pani marzenie odnośnie zawodu?
Początkowo chciałam pracować w laboratorium naukowo-badawczym. Po odbyciu praktyk studenckich zweryfikowałam jednak swoje plany i marzenia. W
laboratoriach jest ciekawie, ale brakowało mi kontaktów z ludźmi. Wybrałam więc taką drogę, żeby każdego dnia działo się coś nowego. I oczywiście pracę
z dziećmi, i młodzieżą.
Czy kiedyś obawiała się Pani, że coś pójdzie nie po Pani myśli, np. na drodze zawodowej?
Oczywiście takie obawy są zawsze. W życiu ciągle coś nas zaskakuje. Rzadko jest tak, jak to sobie zaplanujemy. Ważne jest jednak, żeby nauczyć się
wychodzić z opresji, zmieniać plany, być elastycznym, a porażki przekuwać na sukcesy. Naprawdę wszyscy uczymy się całe życie i tę mądrość życiową
trzeba wykorzystać.
Czy miała Pani kogoś, kto wspierał Panią w trudnych chwilach na początku pracy?
Oczywiście wspierała mnie dyrekcja szkoły i wszystkie moje koleżanki. Najbardziej te, które przyszły do naszej szkoły razem ze mną. Dla nich też często
była to pierwsza praca. Razem uczyłyśmy się trudnej roli nauczyciela i wychowawcy. Tu, w naszej szkole nawiązałam więc trwałe przyjaźnie, które są dla
mnie bardzo cenne.
Czy lubi Pani pracę w naszej szkole?
Bardzo lubię pracę w szkole, chociaż bywa wyczerpująca i trudna. Przynosi wiele radości i satysfakcji. To naprawdę duże przeżycie obserwować jak
dzieci rozwijają się i jak budzą się ich zainteresowania. A gdy są już dojrzałymi ludźmi, miło jest usłyszeć wyrazy sympatii i szacunku pod swoim
adresem.

Rozmawiała Julia Wojtkowiak kl. 5f

 W czwartek, 16 kwietnia br. odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości
Emilii Waśniowskiej.
 W eliminacjach wzięli udział uczniowie klas 4-6: Łukasz Filipowicz kl.5b, Adam Niemiec kl.5e, Julia
Jankowiak kl.5c, Oliwia Garczyńska kl.5d, Julia Piwowarska kl.5c, Nina Wolińska kl.4c, Julia Patrzek
kl.4c, Zuzanna Garczarek kl.4c, którzy pięknie zaprezentowali przygotowane przez siebie interpretacje
utworów poznańskiej poetki.

Do międzyszkolnego etapu konkursu zakwalifikowali się najlepsi z recytatorów:

Nina Wolińska z klasy 4c- I miejsce,
Łukasz Filipowicz z klasy 5b- II miejsce

Adam Niemiec z klasy 5e- III miejsce

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Życzymy powodzenia w etapie międzyszkolnym, który odbędzie
się w maju w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu.
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"Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś
hobby ma, a ja w domu mam..."

Mormi i Filip

ŚWINKI MORSKIE

 Moje świnki morskie nadal rosną, w związku z tym powiększa się również
ich apetyt. Kiedyś wystarczył im na cały dzień mały kawałek marchewki.
Teraz potrzebują 3 razy dziennie: dużego kawałka kapusty i dużego kawałka
marchewki itd.
 Okazało się, że Mormi jest bardzo inteligentny, np. gdy biorę go na ręce, nie
boi się, bo wie, że nic mu złego nie zrobię.
 Świnki morskie lubią siedzieć w swoich „kącikach”. Czują się tam
bezpiecznie. W przypadku wielu świnek jest to domek, ale nie w przypadku
Mormiego, który zrobił sobie kącik na regale z książkami, gdzie prawie
ciągle siedzi, ale Filip nie ma tam wstępu. Przygotowałem mu więc kącik na
innym regale, w którym Filip siedzi cały dzień jak Mormi. Jednak nie zawsze
tak było... Na początku Mormi korzystał z obydwóch kącików, a Filip z
żadnego. W końcu się „dogadali” i siedzą każdy w swoim.

Ciekawe, co będzie dalej...

Arkadiusz Plewa, kl. 5c

WIELU PRZYJACIÓŁ
 W domu mam kilka zwierzątek: psa Simbę, królika Minnie i rybki. Wszystkie moje zwierzaki oprócz niektórych rybek to „dziewczyny”. Simba jest rudym
Cocker Spanielem. Ma prawie 16 lat, ale gdyby przeliczyć to na psie lata, to praktycznie 70-latek! Minnie jest 5-miesięczną szaro-białą miniaturką. Rybki to
m.in. Neonki, Gupiki, Glonojady, Bocje Wspaniałe i Kirysy Panda.

Daria Radziejewska, kl. 4d

Fot. Arek Plewa

Fot. Arek Plewa Fot. Arek Plewa
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Wesoła gimnastyka buzi i języka
Na języku polskim, w ramach powtórzenia wiadomości o literach, głoskach i sylabach ćwiczyliśmy też nasze języki. Czytaliśmy głośno „Wierszyki łamiące
języki” Małgorzaty Strzałkowskiej, a potem sami wymyślaliśmy językowe łamańce i wesołe wierszyki.

Kl. 4d

Trzęsie się trzcina w trzaskającym mrozie. Trzęsie się trzoda i tarza w grząskim błocie.
Kiedy zebra żebrać zaczyna suszyć szosę trzeba. Bo gdy zebra żebrać zaczyna, wtedy krople dżdżyste i rzęsiste lecą z nieba.
Pewien chrabąszcz pokłócił się z chrząszczem o łodyżkę rzeżuchy. Znaleźli ją na ścieżce w brzozowym lasku. W pewnej chwili chrabąszcz zaczął płakać i
chrząszczowi zrobiło się go żal. Zamierzał oddać chrabąszczowi łodyżkę. Wtem przyleciała gżegżółka - szybko ją połknęła i powiedziała: „Mogliście się
równo podzielić. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”.

Kl. 5c

Szarona jest szalona, Szarona nie jest szalona.
Dżdżysta mżawka.
Szczeniak szczeka szczerząc zęby.
Koziorożec ma poroże w noże.
Gżegżółka ugrzęzła przy brzegu tuż obok leszczyny i grząskiej trzciny.
Chrząszcz strzępi postrzępione strzępy strzępów.
Strzelająca strzelba z czasem strzyka.

Klasa 1a robi wiosenne sałatki
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Fot. Kinga Zdunik
Opracowała Julia Słomiana, kl. 4d


