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Szkoła Podstawowa
im.Powstańców
Wielkopolskich w Wyrzysku
ul.Parkowa 8
89-300, Wyrzysk

Numer 3 11/15

W listopadzie nasza
redakcja brała udział
w lekcji tańca z
Agatą Stachowiak -
to męcząca, choć
wspaniała przygoda:)

Drodzy Czytelnicy! W trzecim numerze:
wywiad z Panią Wicedyrektor!
relacja z Tygodnia Poprawnej Polszczyzny!
nasze sposoby na nudę - trochę rozrywki dla każdego... :)

Kicia

Agata Stachowiak --->Reaktywacja

Net

Warsztaty SKLEPIK
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Koty

Kot

Po feriach ruszamy w naszej szkole ze zbiórką dla
bezdomnych zwierzaków. Za zgodą Pani Dyrektor
będziemy zbierać wszystko, co może się przydać
potrzebującym zwierzakom. 
Jeśli chcecie pomóc nam, a zwłaszcza bezdomnym
psom i kotom z pobliskich schronisk zgłaszajcie się do
nas w każdy poniedziałek i czwartek. Będziemy
czekać koło sklepiku lub przy czytelni - Martyna
Walczak z 5b i Klaudia Lewinska z 5a 

Przynoście:
* karmę
* smycze
* kocyki
* zabawki
* wszystko, co ucieszy zwierzaki :)

Cukierek i Bogusiowa

Miłośnicy zwierzaków - łączmy się!

Uwaga!

Zbiórka dla bezdomnych psów i kotów!

Więcej informacji na naszym profilu na fb:

Porzucone zagubione-Wyrzysk

Zachęcamy do pomocy! 
:)

Martyna (Cukierek)
Klaudia (Bogusiowa)

Saba

psiaki

Klaudia

KlaudiaBogusiowa

Net

https://www.facebook.com/Porzucone-zagubione-Wyrzysk-531320207033056/?fref=nf
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NASZE PRZEPISY KULINARNE - POLECAMY!

Przepis na…
pyszny 
makaron
domowy.

Składniki:

6 jajek, 1,5
mąki, około
szklanki rosołu,
szczypta soli

Sposób
przygotowania:
Połącz
wszystkie
składniki. Ugnie
ć aż powstanie
elastyczna
masa,
następnie
rozwałkuj na
cienki, okrągły
placek.

Tak
przygotowane
ciasto zwiń w
rulon i pokrój w
cienkie plastry.
Powstałe nitki
przesyp obficie
mąką. Rozłóż
równomiernie
na stolnicy. Do
wrzącej,
osolonej wody
włóż
przygotowany
makaron, na 4
razy i gotuj

przez około 10
minut. Gotowy
makaron
przełóż na
cedzak i przelej
zimną wodą.

ŻYCZYMY
SMACZNEGO!

   
          Oczko

Pycha!

W każdym
numerze
będziemy
Wam
oferować
proste
przepisy na
ciekawe
dania, które
bez
problemu
wykonacie
sami w
domu - a
potem
zjecie  :)

Oczko
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TPP

TPP

TPP

TPP

Tydzień Poprawnej Polszczyzny  w naszej szkole
zagościł już po raz dziesiąty! Kolejny raz pracowaliśmy
cały tydzień z myślą o poprawie kondycji naszej
polszczyzny. Tym razem przez pięć dni zmagaliśmy
się z quizami, konkursami i sondami, które dotyczyły
znajomości związków frazeologicznych. Miejmy
nadzieję, że podjęte działania przyniosą owoce w
formie większej świadomości językowej uczniów.
Poniżej fotorelacja z działań oraz najlepsze prace
literackie. GRATULACJE
Sonda – Tydzień Poprawnej Polszczyzny
W Tygodniu Poprawnej Polszczyzny dziewczyny z
klasy V b - Antonina i Martyna - przeprowadziły sondę,
która miała pokazać, jaki jest nasz język i czy o niego
dbamy. Zadawały pytania uczniom i nauczycielom.
Większość uczniów nie znała znaczenia
frazeologizmów, o które pytały dziewczyny, a
nauczyciele znali je wszystkie, lecz stwierdzili szerze,
że tak często ich nie stosują. Nasza redakcja gorąco
zachęca Was wszystkich do wzbogacania swego
słownika – również o związki frazeologiczne.                
                       Groszek

Daria

Daria

Daria

Daria
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Moje urodziny wpadają:
- W Listopadzie
W tym roku ukończyłam :
- 31 lat
Moją ulubioną klasą jest :
- Klasa 5b i 6c.
Moim wymarzonym zawodem w dzieciństwie był :
- Nauczyciel wychowania fizycznego.
Moim ukochanym przedmiotem był :  -wf.
Ulubioną nauczycielka była :
-Pani Donata Martenka.
Moją ukochana grą w dzieciństwie były :
- Warcaby.
Gdy byłam mała mieszkałam :
- w Wyrzysku.
Zawsze chciałam zamieszkiwać :
- na wsi.
W dzieciństwie marzyłam o :
-Piesku.
Gdybym miała szczeniaka wabiłby się :
-Gucio. 
Najbardziej chciałabym wybrać się na wycieczkę
do : -Paryża
Mój wolny czas spędzam :
-z synkiem Igorem na dywanie
Co pani robi z synem?
- Najczęściej bawię się z nim traktorami.
Ile lat ma pani syn- Igor :
- W listopadzie skończy dwa lata.
Mój ulubiony deser:
-Lody śmietankowe i czekolada z orzechami.

Drodzy czytelnicy!

Niedawno nasza Pani Wicedyrekotr - mgr Małgorzata
Dróbka-Jiers znalazła kilkadziesiąt minut, by udzielić
nam wywiadu. 
Spotkanie było bardzo przyjemne, bo - jak wiadomo -
nasza Pani Wicedyrektor jest osobą niezwykle otwartą
i sympatyczną. Zapytaliśmy o marzenia, przeszłość i
przyszłość...
Zobaczcie, jak Pani Małgosia uzupełniła zdania, które
my zaczęliśmy... 
Miłej lektury!

Foxy i Szprotka

Pani Małgosia

Foxy

Ukończyłam:
- Studia informatyczne i matematyczne.
 Mój ulubiony napój to:
- Pepsi.
Szczęśliwy numer:
- 13.
A najsmaczniejsza potrawa?
- Zupa pomidorowa.
Najlepsza pora roku to?
- Lato oczywiście :)
A kolor?
- Niebieski.
Moją najbliższą osobą jest:
- Mąż i syn
Gdyby Pani mogła coś zmienić w szkole, to co by to
było?
- Lekcje od 9.00 :)

Dziękujemy za poświęcony czas!    Szprotka&Foxy

Red.

Szprotka
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Chomik

Klatka

Jedzonko

Słodziak

Zwierzakolub

CHOMIK

1.Opieka nad chomikiem to nie lada sztuka!
2. Rasy chomików:
- chomik dżungarski;
- chomik dżungarski panda;
- chomik syryjski;
- chomik Campbella;
- chomik chiński;
- chomik Roborowskiego;
2. Nie krzyżuj nigdy różnych gatunków! To tak jak byś
chciał/a skrzyżować żyrafę z zebrą ;)
3. Chomiki żyją od 2 lat do 3.
4. Jedzą kolbę, ziarno,  kukurydzę, marchewkę,
sałatę, ser itp.
5. Chomik potrzebuje klatki, a w niej musi być:
miseczka, kółko do biegania, poidełko i inne zabawki,
by się nie zanudziło...
6. Zwierzątko potrzebuje opieki i Waszej czułości :)

Polecamy Wam też strony, gdzie możecie poczytać o
chomiczkach i wymienić się informacjami z innymi:

www.chomiki.pl
www.wszystkoochomikach.glt.pl
www.nasze-chomiczki.cba.pl
www.e-chomik.pl

Kukuś i Zając :)

Net

Net

Net

Net
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Berlin

ALIBABA poleca na weekend...

BERLIN

Piękne, duże miasto i stolica Niemiec. 
Mnóstwo atrakcji oraz pięknych miejsc np. Bundestag,
Brama Brandenburska i wieża telewizyjna. A stamtąd

piękny widok! Wiele linii metra o ogromnej ilości
przystanków. Kilka galerii handlowych i dużo hoteli

oraz apartamentów. Moc kawiarni i restauracji!
Polecam na weekend !

Alibaba :)

Bundestag

muzeum

Kościół Berlin Alibaba

Alibaba

Alibaba

Ali Alibaba
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Praktyka origami powstała ok. roku 700. Pierwotnie z
papieru tworzono dekoracje na ceremonie religijne,
jednak z biegiem czasu zaczęto przyozdabiać również
domy. W okresie Heian (794-1185) bardzo popularnym
zwyczajem było ozdobne zawijanie listów i prezentów
w wartościowy papier. W 1797 r. w Japonii powstał
pierwszy podręcznik origami, w którym pokazano 49
sposobów składania żurawia, japońskiego symbolu
szczęścia i życia.
W Japonii origami jest szczególnie popularne wśród
młodych dziewcząt. Origami w świecie
spopularyzowali Akira Yoshizawa i Lillian Oppenheimer
(w latach 50. XX wieku). We współczesnej Japonii
origami jest jednym z elementów wychowania dzieci.
Sztuka ta ma na świecie wielu zwolenników.Jedną z
odmian origami, która odeszła od tradycyjnego
założenia składania tylko z pojedynczego
kwadratowego arkusza papieru, jest origami
modułowe. Większość modeli modułowych
przedstawia bryły geometryczne...

Polskie Centrum Origami (1991), którego założycielką
i prezesem jest Dorota Dziamska, znajduje się w
Poznaniu.
Polskie Towarzystwo Origami "Papierowe Fantazje"
(rok założenia 2005) ma siedzibę w Kostomłotach koło
Kielc. Stowarzyszenie wydaje biuletyn w języku
polskim w całości poświęcony tematyce origami.
Figurki z papieru można również oglądać w Centrum
Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie. W
Japonii muzeum origami istnieje w mieście Kaga.

Origami to - ogólnie mówiąc -
 sztuka składania papieru, pochodząca z Chin,
rozwinięta w Japonii i dlatego uważa się ją za
tradycyjną sztukę japońską. W XX w. ostatecznie
ustalono reguły origami: punktem wyjścia ma być
kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić
i dodatkowo ozdabiać i z której poprzez zginanie
tworzone są przestrzenne figury.

Polecam sztukę origami każdemu!

Pan Demolka

Yoda

kształty Zwierzaki

samolot

owoce

Olek

Net Net

Net

Net
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FOXY POLECA...
Prezentujemy Wam felieton miłośnika gier
komputerowych oraz klocków firmy Lego. 
Nasz redaktor - Foxy - będzie cyklicznie polecał 
Wam jaką ciekawą, sprawdzoną grę lub opisywał
pasjonujący zestaw klocków. 
Na początek kilka propozycji dla każdego :)

Polecam!

Foxy  

klocki

Pozornie prosta,
choć
wymagająca od
gracza sporo
zręczności,
zmienne tempo,
skoki, unikanie
zasadzek i
dynamiczne
momenty to
właśnie
"Rayman.
Origins".
Polecam
gorąco!

LEGO DIMENSIONS
Niezwykła gra zintegrowana z zabawką -
wykorzystano w niej interaktywne figurki, które
przenosimy do wirtualnego świata za pomocą
specjalnego portu i zbudowanej z klocków bramy. Na
konkretnych planszach czeka nas przygoda, której
głównym celem jest pokonanie okrutnego lorda
Vortecha... Miłej gry!

Lego

Instrukcja

gra

Foxy

Net

Red.

Red.
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Koło

Cześć, jestem Popek D. 
Lubię stunt rowerowy, a poza tym też sport i
komputery.
Stunt rowerowy to jazda na rowerze na jednym kole i
takie inne... 
Pokażę wam też kilka ciekawych zdjęć. Może i was
zachęcę do tej dyscypliny!

Stunt

Stójka

Stunter

To są niektóre ze stunterowych trików – na niektórych
fotkach zobaczycie mnie :D
Teraz napiszę wam jak stanąć na jednym kole -
to jeden z podstawowych trików. Na początek trzeba
stanąć w miejscu i nacisnąć pedał, w tym samym
momencie jak
się podnosi rower.
Trzeba pochylić się trochę do tyłu, ale nie za mocno,
bo można polecieć do tyłu na plecy ;)
To wszystko! Ja tak robię i zawszę mi wychodzi :)
Teraz podam wam link do filmiku na yt z trikami : D
https://www.youtube.com/watch?v=LSwYTDSyJVM
                                                   Popek D./ Popek A.

W kasku

Stunt
<Wikipedia> -
wyczyn
kaskaderski lub
sposób
prowadzenia
pojazdu
polegający
zazwyczaj na
popisowej
jeździe na
jednym kole
wraz z
wykonywaniem
różnych
akrobacji.

Popek D.

Net

Net

Net

Net
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MŁODZI PISZĄ...
Nasz dział literacki

O miłym
motylku i złym
pająku...

Dawno, dawno
temu żyły sobie
motylek i pająk.
Obaj się
zawsze razem
bawili, ale tym
razem nie
wyszło...
Rodzice
pajączka kazali
utkać mu dużą
pajęczynę.
Pająk ich
posłuchał,
ponieważ
zgłodniał i chcia
ł złapać muchę.
Niestety
przyleciał do
niego motylek i
wpadł

w pajęczynę.
Motylek się
bardzo
przestraszył i
przerażony
wołał o pomoc.
Nagle przybiegł
prędko
pajączek.
Zobaczywszy,
że w sieć wpadł
motylek od
razu się
ucieszył. Tylko
nie z tego
powodu, że
chciał go zjeść,
lecz dlatego, że
zapragnął się z
nim pobawić.
Motylek długo
błagał o litość,
ale było już za
późno. Przyszli
rodzice pająka 
i kazali zjeść

kolorowego
przybysza, ale
syn się upierał,
że go nie zje.
Wreszcie ojciec
opowiedział mu
o takim pająku,
co nie chciał jeś
ć much i innych
swoich
zdobyczy.
Pajączek
wysłuchawszy
uważnie
opowieści bez
wahania zjadł
motylka. Tyle
tylko zostało z
motylka,
najwyżej
opowieści o
nim wciąż
krążyły. Od
tamtego czasu
żaden owad nie
zbliżał się do

pajęczyny i
oczywiście do
pająków też.
Rodzina złych
pająków
zdechła,
oczywiście z
głodu. Została
po nich tylko ta
smutna
opowiastka,
którą
uwieczniono w
księdze
pająków, motyli
oraz innych
owadów.

Łapa

Motylek Sieć...

Sandra
Nowak

Sisi

Mój pies
kochany, cały
świat zaspany

ma na imię
Sisi, a jej ogon
wygląda jak

lisi. Lubi długie
spacery i

głaskanie, a w
jej głowie tylko

bieganie.
Często się
przytula i w

śniegu wesoło
kula. Jest
wśród nas
kochana i

ważna z niej
Dama. 

Oczko

Net Net
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Święta to piękny czas...
Oto garść zwyczajów i
ciekawostek wigilijnych z
innych krajów.

Groszek i jego NAJ...

Samolot Ił-2

Z roku 1942
Załoga składająca z dwóch członków
(pilot, strzelec)
Masa własna wynosi 4261kg
Silnik to Mikulin AM-38
Prędkość max. wynosi 396km/h
Samolot Związku Radzieckiego

ZSRR (dzisiejsza Rosja). 
Groszek

Ił

Ił-szkic

Czechy- Święta są tu czasem wzajemnych
spotkań rodzinnych oraz dniem wolnym, w
którym można się dobrze zabawić.
Hiszpania- odpowiednikiem opłatka jest
chałwa.
Wielka Brytania- wigilijny posiłek zaczyna
się w południe w ścisłym gronie rodzinnym.
Zjada się tu indyka i "płonący puding".
Grecja- Boże Narodzenie jest spokojnym,
uroczystym okresem. Gorący czas
rozpoczyna się 6 grudnia, w dniu Świętego
Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się
podarunkami i trwa aż do 6 stycznia -
święta Trzech Króli. 
Austria- po piątej po południu rozbrzmiewa
w oknach mały dzwoneczek. To znak, że
rozpoczyna się świąteczna kolacja. 
Francja-  Są to święta rodzinne; Francuzi
wręczają sobie ręcznie robione kartki
świąteczne oraz kupują prezenty.

Wybór - Oczko, źródło - Internet

Gwiazdka

Net

Net

Net
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Pomysły na prezenty
świąteczne i... nie tylko :)
Zobaczcie sami, może
komuś pomożemy w
wyborze podarunku ;)

dla taty...

dla mamy

podusia dla siostry

bransoletkadla każdego:)

Net

kubek z napisem

Net

dla kumpeliksiążka
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Razem zróbmy coś dla zwierzaków!
One też czują! Nasza zbiórka potrwa do końca lutego.

Psiaki

A tutaj kilka pomysłów na nasz następny numer:
* pasjonujące zawody      * zimowe krajobrazy w obiektywie
* wywiad z Panią Burmistrz      * kącik poetycki    * humor   
* posumowanie zbiórki dla psiaków

Pozdro... :)

*
Pozdrawiam
Cię Hubercie
z Rudy-
Hubert z
Bagdadu.

*
Pozdrowion-
ka dla całego
kółka
dziennikar-
skiego i dla
pani Darii

* Dla
Weronisi od
jej kochanej
psiapsióły:)

*Pozdrowie-
nia dla
naszego
wychowawcy
- kl.6a 

Zima

ptaki

w śniegu :)

Net

Net

Net

Net


