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     Poznań za pół ceny

    Sześć lat minęło jak jeden dzień...

fot. redakcja

Nadszedł czas rozstania.
Po sześciu latach nauki w
tej szkole przyszła chwila,
by opuścić mury na
Słowackiego i spróbować
swoich sił w gimnazjum.
Przeżyliśmy tutaj wiele
pięknych chwil, choć
czasem zdarzały się także
smutne, jak to w życiu. Na
pewno wszystkim będzie
ciężko stąd odejść. Mamy
nadzieję, że nawiązane

przyjaźnie przetrwają i
będziemy się jeszcze
spotykać we wspólnym
gronie. Wiadomo, że w
klasie czasem zdarzają się
kłótnie i spory, ale dziś
pamiętamy przede
wszystkim o tym, co
najprzyjemniejsze i na
pewno będziemy za sobą
tęsknić. Obiecujemy, że
odwiedzimy  naszych
młodszych przyjaciół,

a także ulubionych
nauczycieli. Dziękujemy za
wspólnie spędzone lata. 
Trzymajcie kciuki za nas,
szóstoklasistów, aby nasze
cele i marzenia się spełniły,
a szkoły, które wybraliśmy,
równie przyjazne jak nasza
podstawówka.
       Klaudia Pawłowska 6a

                   Czas na zmiany...
Ostatnie chwile okiem szóstoklasistki

W trakcie tegorocznej
majówki w naszym mieście
odbyła się akcja „Poznań za
pół ceny”. Wzięło w niej
udział kilkaset restauracji i
hoteli, a także muzea, kluby,
kina, a nawet zoo. To już
ósma taka akcja w
Poznaniu. Nasza
miejscowość przygotowała
ponad 190 atrakcji dla
turystów i mieszkańców.
Sam wykorzystałem

wolne dni najlepiej, jak
umiałem. Polecam
wszystkim nowo otwarty
park wspinaczkowy w
Starym Zoo.
Oczywiście za niespełna
rok odbędzie się ponownie
ta akcja.Gorąco polecam,
bo to możliwość
skorzystania z wielu atrakcji
w bardzo przystępnej cenie.
    Mateusz Komorniczak
6b

szóstoklasiści
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POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ...

Wywiad z Panią Anną Gruchot,
polonistką i pracownikiem biblioteki

     Być jak Słowacki...   Sportowe zmagania
        w czwórboju

W szkole wiersz mi
pisać każą.
Słowa mi po głowie
łażą,
Wcale mi się nie
rymują,
Humor mi wieczorem
psują.

Męczę się nad kartką
białą.
Pomazałam już ją całą
.
Wiersza nie ma, jak nie
było.
Czasu tylko mi ubyło.

Noc zapada, rymów
nie ma.
Ja do wierszy głowy
nie mam!
Proszę więc o
zmiłowanie :
- Może być
opowiadanie…?

Autorka:
Matylda Cardet 4b

- Czy miała Pani w
szkole dobre oceny?
- Tak. Uczyłam się
dobrze. Lepsze oceny
miałam z języka
polskiego i historii. Nie
lubiłam fizyki i chemii,
więc z tych
przedmiotów oceny
miałam gorsze.
Podobnie z muzyki,
ponieważ nie mam
talentu wokalnego.
- Jakie są pani
marzenia?
- Chciałabym
mieszkać w kraju, w
którym przez cały rok
jest ciepło. Nie padają
deszcze ani śnieg. I nie
trzeba nosić ciepłych
kurtek.
- Czy pani marzyła
kiedyś o jakimś
zwierzątku?

- Jako dziecko
chciałam mieć psa.
Obecnie wiem, że pies
wymaga wiele troski i
czasu. W domu mam
szynszylę, której nie
trzeba wyprowadzać
na spacer.
-Co najbardziej lubi
Pani w pracy?
- Najbardziej lubię to,
że nie jest monotonna,
a każdy dzień przynosi
niespodzianki.
Przyjemność sprawia
mi kontakt z dziećmi,
które lubią czytanie.

Wypytała: Dominika
Kaźmierczak z 6b

Dnia 7.05.2015r odbyły
się zawody
lekkoatletyczne dla
chłopców z  klas 4-6.
Naszą szkolę
reprezentowali: Michał
Leśniak, Kacper
Jarych, Mateusz
Wojciak, Wojciech
Żmudziński, Mateusz
Wawrzyński i ja.
Rywalizowaliśmy w
takich konkurencjach
jak: sprint na 80 m, rzut
piłeczką palantową,
bieg na 1 kilometr,
skok w dal. Na boisku
na Śródce

zebrało się szkół i
prawie 200 uczniów.
Najlepiej
zaprezentowałem się w
rzucie piłeczką
palantową. Mój wynik
to 43,5 metra, jedynie o
pół metra mniej niż
zdobywca brązowego
medalu. W innych
konkurencjach nie
byłem najgorszy, ale
też nie najlepszy. Na
miejscu spotkałem
wielu znajomych czy to
z boiska, czy z
treningów.
Dominik Rudzki z 6b

29 maja klasy szóste
uczestniczyły w
Festynie Integracyjnym
DZIECI-DZIECIOM
zorganizowanym przez
Fundację "Światełko w
Tunelu". Odbył się on
na stadionie AWF z
okazji Dnia Dziecka.

Bawmy się razem!

25 maja uczniowie
naszej szkoły zdawali
egzamin na kartę
rowerową. Solidna
wiedza teoretyczna i
ćwiczenia praktyczne
pozwolą czuć się
bezpieczniej na drodze.

Maj miesiącem książki

"Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą,
a nauczą wiele..."                                                     /Jan Rak/

Nazwa miesiąca MAJ
pochodzi od łacińskiej
nazwy Maius. Miesiąc
ten ma nazwę bogini
Mai, matki boga
Merkurego.
Staropolska nazwa
maja brzmiała trawień.

30 maja odbył się w
naszej szkole festyn
rodzinny, który
zorganizowali
nauczyciele naszej
szkoły na czele

z Panią Katarzyną
Dulską. Nasza szkoła
wie, jak prowadzić
zdrowy styl życia!

.

.
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pamiątkowa fotografia

ostatnie wspólne chwile...

Wiktor z 6a:
Pamiętam, jak kiedyś
w trzeciej klasie
przebrałem się za
Niemca i wszyscy
mnie gonili, bo chcieli
moją broń. Nie
zapomnę, gdy w
czasie dnia 
sportu rzucałem
piłeczką i prawie
trafiłem Panią
Kaczmarek.
Dorian 6a: 
Nie zapomnę
wycieczki do
Kluczewa. Piłem
wtedy krowie mleko z
cyca, a potem
ubijałem masło.
Łukasz 6a:

W pierwszej klasie na
baliku miałem na sobie
doskonały kostium
Zorro. Na pewno
pamiętać będę, jak
zaprzyjaźniłem się z
Adamem. Niebywałym
przeżyciem była
ostatnia dyskoteka,
gdy dwa razy udało mi
się zatańczyć z
gimnazjalistkami. 
Paulina 6a: 
Pamiętam jak w 5
klasie prawie
wszystkie
dziewczyny
zostawały po
lekcjach na boisku i
bawiłyśmy się w
chowanego. 

 
Adam 6b: 
Nigdy nie zapomnę tej
szkoły.
Najzabawniejszą
lekcją była ta, gdy
odgrywaliśmy sąd nad
Zenkiem Wójcikiem z
lektury "Ten obcy".
Cieszyłem się, gdy
jednego dnia na lekcji
wf-u obroniłem
wszystkie strzały,
nawet z karnego. 

Łucja 6a: 
Nie zapomnę, gdy na
baliku przebrana
byłam za baletnicę.
Długo nie umiałam
wiązać butów.
Zapamiętam, jak
Łukasz podczas
recytacji wiersza
przejęzyczył się i
powiedział "pierły"
zamiast "perły".
Olgierd 6b: 
Kiedyś, gdy dostałem

uwagę, byłem tak
zrozpaczony, że
czułem, jak zbiera mi
się ślina i niechcący
... oplułem
nauczycielkę. Jak
byłem mały, często
wchodziłem do szafy
i bawiłem się w
czarodzieja. 
Mateusz 6b:
Zabawnie było, gdy w
klasie piątej doszło do
nas dwoje

nowych uczniów -
Magda i Olgierd. Jak to
bywa na początku, byli
oni nieśmiali i
małomówni. Magda był
a ścięta wtedy bardzo
krótko i wciąż myliła
nam się z Olgierdem.
Zresztą nie tylko nam,
czasami mylili się też
nauczyciele i było duż
o śmiechu. Dzisiaj już
absolutnie do takich
pomyłek by nie doszło.

Mateusz 6b:
Na pewno nie możemy
zapomnieć o tych,
którzy odeszli z naszej
klasy. Między innymi o
Oskarze i Dawidzie. Z
Dawidem wiąże się
zabawna historia, która
dziś i jego by
rozbawiła. Pamiętam,
jak był on strasznie
zrozpaczony, gdy
dostał zegarek
Avatara, a marzył o
Bakuganie. 

Danusia 6a:
Moją przedziwną i
zabawną  przygodą
jest historia ze
stołówki szkolnej.
Jadłam kiedyś obiad
w towarzystwie Łucji,
a ona nieustannie
gada, nawet jedząc.
Napluła mi wtedy
mięsem do oka.
Byłam bardzo zła i
zaczęłam płakać...
mięsnymi łzami:)

Weronika 6a:
Łukasz w młodszych
klasach szaleńczo
kochał się w Emilce.
W starszych godnie
zastąpił go Daniel,
który szczególnie w
klasie szóstej wodzi za
nią maślanymi
oczami.

             NASZE SZEŚĆ LAT 
      W SZKOLE PODSTAWOWEJ
          GARŚĆ WSPOMNIEŃ

Klaudia z 6a:
Trudno zapomnieć
Cypriana, który nie jest
uczniem naszej klasy.
W czwartej klasie
nieustannie opadały
mu wszystkie spodnie,
czasem aż do połowy
pośladków. Cyprian
zupełnie nie zwracał
na to uwagi i bawił się
w najlepsze. Do teraz
zastanawiam się
dlaczego tak bardzo

nie lubił paska lub
chociaż szelek...
Agnieszka 6a:
Na pewno w pamięci
zostaną wszystkie
wycieczki,
zobaczyłam wiele
ciekawych miejsc.
Zapamiętam
Warszawę, mieliśmy
okazję zobaczyć na
własne oczy Michela
Moran, słynnego
"oddaj fartucha".

Zabawnie było też w
McDonaldzie. Danusia
zrobiła pani awanturę,
że są złe promocje, bo
w zestawie podają
cheeseburgery, a ona
ich nie lubi. Łukasz
natomiast wypił niemal
całą colę, a potem
poszedł powiedzieć,
że chciał bez lodu, a
dostał z lodem i prosi o
wymianę. Dostał
nową. Spryciarz z
niego. 

Szóstoklasistki
marzą o…

…  spotkaniu z idolami
…  zostaniu sławną
osobą
…  wspaniałej rodzinie
…  byciu na okładce
jakiegoś pisma
… staniu się popularną
w gimnazjum
… byciu najlepszym w
klasie
… dostaniu

się do najlepszego
gimnazjum
… najlepszym
chłopaku
…poznaniu nowych
przyjaciół w
gimnazjum
…jak najlepszych
gadżetach i ciuchach
… byciu modnym
…jak najlepszym
wykształceniu w
przyszłości
…byciu najmądrzejszą
osobą w klasie

…jak najlepszych
ocenach

Podzielacie zdanie
Darii i Dominiki z 6b,
które spisały swoje
marzenia?? Ciekawe,
czy męska część klas
szóstych ma podobne
pragnienia?

fot.red.

fot.red.
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          12 kwietnia to DZIEŃ CZEKOLADY
Ale czekoladzie warto oddawać hołd częściej!

Któż z nas nie lubi
czekolady? Ja nie
znam nikogo takiego.
Ten rozpływający się
w ustach nieziemski,
pełen słodyczy smak,
to doznanie, które
trudno porównać z
czymkolwiek.
Prawdziwa rozkosz!
Nie dziwię się więc, że
czekolada ma swoje
święto, które przypada
na 12 kwietnia.
Zapamiętajcie tę datę. 
A oto garść
ciekawostek, które
poszerzą waszą
wiedzę na temat tego
przysmaku.
1. Kto spośród
Europejczyków
pierwszy odkrył
czekoladę?
Krzysztof  Kolumb

2. Kto w Europie
opracował  nową 
receptę na
przyrządzenie napoju
czekoladowego?
hiszpańscy mnisi

3. W którym roku
otwarto w Hiszpanii 
pierwszą fabrykę
czekolady?
w 1580 roku

4. Skąd się wzięła
nazwa pralinki?
od nazwiska
kucharza Pralin
5. Kto wpadł na
pomysł, by pomieszać
kakao z mlekiem w
proszku, by powstała
czekolada mleczna?
Henri Nestle

6. Co zawdzięczamy
Włochom?
dodanie rodzynek,
orzechów i
migdałów do
czekolady 

7. Jakie
mikroelementy
znajdują się w
czekoladzie?
magnez , cynk i
selen, żelazo ,
teobromina niacyna,
flawonidy, 
fenyloetyloamina

8. Jak działa magnez
zawarty w
czekoladzie?
reguluje sprawność
komórek nerwowych

9. Jak powinna
wyglądać czekolada
najwyższej jakości?
powinna być
jednolita i mieć
gładką, lśniącą
powierzchnię, a
także wydawać
charakterystyczny
odgłos strzelania
przy przełamywaniu
 
Na koniec dodam, że
zapach czekolady
wpływa pozytywnie na
fale mózgowe
odpowiedzialne za
relaks!
Relaksujcie się więc z
czekoladą w rekach!
              Amelia kl. 4B

                Jajka Fabergé - 
           drogocenne  pisanki
Najsłynniejszymi i najwspanialszymi dziełami wykonanymi przez pracownię
jubilerską rosyjskiego złotnika Petera Carla Fabergé są cesarskie prezenty
wielkanocne, znane "jajkami Fabergé". Zostały wykonane na zamówienie
dworu cesarskiego z inicjatywy carów Aleksandra III i Mikołaja II.  Były
prezentami wielkanocnymi podarowanymi cesarskim małżonkom:
cesarzowej Marii Fiodorowny oraz cesarzowej Aleksandrze Fiodorowny. W
sumie wykonano 52 cesarskie jaja Fabergé. Prócz cesarskich, firma
wykonała 19 jaj, najwyższej klasy artystycznej dla innych zamawiających
oraz około 20 jajek o skromniejszej dekoracji, wreszcie wiele innych dzieł w
formie jajek. 

W środku jajka zazwyczaj kryła się niespodzianka, która aż do momentu
otwarcia podarunku była objęta ścisłą tajemnicą. To taka kinder
niespodzianka z przeszłości. Wewnątrz jaj pojawiały się  na przykład
miniaturowe okręty, korony, zwierzęta, karoce, lokomotywy. 
Część z powstałych jajek znajduje się obecnie w muzeum w Rosji, część w
muzeach amerykańskich i brytyjskich. Największą prywatną kolekcję
posiada rosyjski bogacz Wiktor Wekselberg. W 2004 r. za zestaw dziewięciu
jaj, które wcześniej należały do rodziny Forbesów, zapłacił – uwaga! – 100
mln dolarów. Niestety, część jajek z carskiej kolekcji zaginęła. Czasem
jakieś odnajduje się w niezwykłych okolicznościach. 

Bez wątpienia to najprawdopodobniej najdroższe pisanki na świecie.

                                                  Wiadomości zebrała: Łucja Kulawiak z 6a

jedno z jajek Faberge

kinder niespodzianka z Rosji

Chciałam wam trochę opowiedzieć o piosenkarce oraz aktorce Arianie
Grande. Urodziła się 26 czerwca 1991 roku w mieście Floryda w Stanach
Zjednoczonych. Sławę zyskała dzięki serialowi „Wiktoria znaczy
zwycięstwo”, w którym się wcieliła postać „Cat”.  Popularność dał jej także
śpiew. Ariana ma już na swoim koncie 115 piosenek!  Najpopularniejsze
moim zdaniem to: „Break free”, „Problem” i "Bang Bang" z Nicki Ninaj oraz
Jessie J. W 2013 roku wydała swój album pt. „Tours truly”.  Sprawdźcie,
może i wam przypadnie do gustu jej twórczość.
                                                                       Dominika Kaźmierczak 6b

                Ariana Grande 
                  moja idolka

ŚMIECH TO
ZDROWIE!
-Dlaczego blondynka
zabiera drzwi
samochodowe na
pustynię ?
-Ponieważ, jak będzie
jej gorąco, to otworzy
okno.

-Nie ma nóg, a kopie.
Co to takiego?
-Prąd.

-Jasiu dlaczego spisz
podczas lekcji?
-Wcale nie śpię.

-W takim razie powtórz
moje ostatnie pytanie.
-,,Jasiu dlaczego śpisz
podczas lekcji?”

Pani do Jasia: 
- Gdzie twoja praca
domowa? 
- Nie uwierzy mi pani,
ale z tej kartki zrobiłem
samolocik i porwali go
terroryści...

-Dlaczego beton nie
ma pracy ?
-Bo go wylali.
Wyszukał: Dominik 6b

.

.


