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          CO TO JEST CYBERPRZEMOC?            Bars and Melody
   doskonała muzyka na lato

Cyberprzemoc to inaczej
przemoc z użyciem
mediów elektronicznych –
przede wszystkim Internetu
i  komórek. Problem ten
dotyczy przede wszystkim
dzieci i młodzieży. W
Polsce doświadcza go
ponad połowa młodych
internautów!!! Do działań
określanych jako
cyberprzemoc zalicza się
m.in: straszenie, poniżanie

kogoś w Internecie lub przy
użyciu telefonu, robienie
komuś zdjęć lub filmów bez
jego zgody,  publikowanie w
Internecie lub rozsyłanie
telefonem zdjęć, filmów lub
tekstów, które kogoś
obrażają lub ośmieszają,
podszywanie się pod kogoś
w Sieci. Pomimo, że akty
cyberprzemocy mogą
wyglądać niewinnie, to
potrafią wyrządzać

bardzo dużą krzywdę. Dbaj
więc o prywatność swoich
danych osobowych.
Zapewniaj swoim profilom
w sieci status prywatny.
Chroń swoje hasła i loginy.
Nie zamieszczaj swoich
zdjęć w sieci. 

Alan Teszner 6a

Od paru miesięcy jestem
fanką Bars and Melody,
zespołu, który wybił się w
brytyjskim "Mam talent".
Do zespołu należą Leondre
Deveies i Charlie Lenehad,
którzy pochodzą z Wielkiej
Brytanii. Zasłynęli piosenką
„Hopeful” przeciwko
znęcania się nad
młodszymi. Bars and
Melody wystąpili w „Dzień
dobry TVN”. Ich fanki 

nazywane się Bambino.
Sama nią jestem:)
W jednej piosence śpiewają
o swoich polskich Bambino
(Kocham Cię, My polish
Queen). Ja sama nie mam
ulubionej piosenki, ponieważ
wszystkie są fajne.
Posłuchajcie ich utworów i
wybierzcie swój ulubiony.
Polecam! 

Zuzia Kruszona 5b

                                Wakacje, znów będą wakacje!
                      Na pewno mam rację, wakacje będą znów!
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konkurs krasomówczy w SP 71

Przedstawienie "Poznańskie koziołki"

Przedstawienie "Poznańskie koziołki"

Nasi laureaciSzkolny festyn rodzinny

"Kolorowy zawrót głowy"

fot. Łucja Żmidzińska
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       " Picie herbaty jest jak pocałunek ...
              Nigdy nie masz go dosyć "

W dzisiejszych
czasach herbata, to
zwykły napój, który
pijemy przy wielu
posiłkach. Jednakże
kiedyś był to
tradycyjny chiński
napar. Według jednej z
legend początki
herbaty sięgają 2737
roku p.n.e., w którym
to mityczny
cesarz Shennong 
przypadkowo zaparzył
pierwszy napar z liści
herbaty. Prawda jest
trudna do ustalenia;
wiadomo, że herbatę
od dawna znali
Chińczycy, jednak
pierwsze zapiski na jej
temat pochodzą
dopiero z X wieku
p.n.e. W VIII

wieku chiński poeta Lu
Yu napisał "Księgę
Herbaty" zawierającą
opis krzewu
herbacianego,
narzędzi do zbioru i
selekcji liści,
przyborów do
ceremonii
przyrządzania i picia
herbaty. Zawierała
również spis plantacji i
wielbicieli tego napoju.
Każdy rodzaj herbaty
miał swoją tradycję,
na przykład  żółta
herbata mogła zostać
zaparzona tylko z
owoców zebranych
przez kobietę w
białych rękawiczkach.
Pamięć o tych
tradycjach zanikała

wraz z
upowszechnianiem
herbaty. 
Dziś herbata jest po
prostu napojem. Kiedy
jednak znów będziesz
pić herbatę,
przypomnij sobie ten
artykuł i pomyśl jak
wielkie miała ona
znaczenie w
przeszłości. 

CIEKAWOSTKI:
Podobno królowa
angielska Elżbieta II
pija tylko herbatę
Darjeeling House
Blend.

Herbatę można
zrobić, dorzucając
dużą ilość igieł sosny

do wrzącej wody, cały
czas podgrzewanej,
np. w garnku. 

W Birmie jada się
świeże liście herbaty
podobnie jak sałatę,
zaś w Tybecie
zastępują one nasze
warzywa i gotuje się z
nich zupę.

Australijscy hodowcy
owiec przyrządzają
tzw. herbatę
bekonową.
Przygotowuje się ją w
puszkach po
konserwach
mięsnych, gotując
bekon w herbacie. 

Franek Wytykowski
6a

Far Cry Primal
Jest to kolejna część gry ,,Far Cry” stworzona przez firmę Ubisoft.
Gra toczy się ok. 10 tys. lat  przed naszą erą w krainie Oros. Gracz wciela
się w myśliwego o imieniu Takkar. Jego zadaniem jest obrona wioski.
Wykonuje się różnorodne misje, dzięki  którym wzrasta liczba mieszkańców
osady. Gra wprost stworzona dla osób lubiących survival i RPG. Według
mnie ze wszystkich serii ,,Far Cry” ta wersja wyszła najlepiej. Niestety,
każda gra ma swoje minusy. W tym przypadku minusem jest bardzo
denerwująca muzyka, która leci w tle. Całe szczęście istnieje możliwość jej
wyciszenia. Co roku firma Ubisoft zaskakuje coraz lepszą grafiką. Tak też
jest w tym przypadku. Broń jest ukazana z takimi detalami, że zapiera dech
w piersiach. Dodatkową atrakcją jest możliwość oswajania zwierząt.
Zachęcam do zakupu tej wersji Far Cry’aja, nie zawiedziecie się!

Kuba Mrozek 6c

Miraculous: Biedronka i Czarny Kot
Jest to bajka młodzieżowa wyprodukowana przez wytwórnię ”Toei
Animation”. Francuska premiera serialu była dnia 19 paździenika 2015 roku.
Serial pokazuje historię zwyczajnej dziewczyny (Marinette), która w razie
potrzeby zamienia się w tytułowa bohaterkę (Biedronkę). Dziewczyna chodzi
do szkoły, w której poznaje Adriana (Czarnego Kota). Jednak Marinette nie
wie, że Czarny kot to Adrien, a zaś Adrien nie wie o tym, że Marinette to
Biedronka. 
Na razie powstało w wersji polskiej 26 odcinków, ponadto powstaje drugi
sezon. Na  jego polską wersję troszkę poczekamy. Ale warto! Ja, mówiąc
szczerze, uwielbiam tę bajkę. Polecam ją wszystkim, którzy lubią się śmiać.
                                                                                Zuzia Kruszona 5b

"My talking Tom"  to bardzo znana gra na świecie, którą bez trudu
zainstalujesz na swoim telefonie. Nasz kotek ma w grze do dyspozycji aż
cztery pomieszczenia: salon, gdzie możemy się z nim bawić, kuchnię, gdzie
możemy go karmić, łazienkę, gdzie kot załatwia swoje potrzeby oraz
oczywiście sypialnię, w której nasz milusiński odpoczywa. Nasz gadający
kot Tom ma kolegę - gadającego psa Bena. 
To świetna rozrywka, którą polecam szczególnie tym, którzy kochają
zwierzęta. 

Weronika Musiał 5b

Uwielbiam Pokemony!
To takie stworki z
różnych gier i bajek.
Mogą one ze sobą
walczyć. Łapie się je
PokeBallami.
Pokemony są różne:
wodne, ogniste,
stalowe, elektryczne,
ziemne, lodowe itp. Mój
ulubiony to Pikachu -
pokemon elektryczny.
Ewoluuje  na poziomie
25 dzięki Okruchowi
Gromu. Pikachu może
połączyć dwa ataki:
elektryczną kulę ze

stalowym ogonem.
Jego najsilniejszy atak
to Thunder. Lubię też
Oshawotta. To
pokemon wodny.
Jego najsilniejszy
atak to Hydro Pump.
Do trójki ulubionych
należy Charmander. 
Pokemon typu
ognistego. Jego
najsilniejszy atak
to Inferno.
A Ty jakie lubisz
Pokemony? 

Kuba Nowak 4a

Pikachu

Wybierz rozrywkę dla siebie

      OTO NASZE PROPOZYCJE 
           NA DESZCZOWE DNI

,

.
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Encyklopedia
szkolnych
potworów

   NOWE TYGRYSY JUŻ
 NA POLSKICH TORACH

   TY TEŻ DASZ RADĘ 
          TO ZROBIĆ!

GŁUPOLUS 
NUDAWY
Tylko czeka na chwilę,
kiedy nauczyciel nie
patrzy i atakuje!
Niektóre objawy:
bawienie się
przyborami z piórnika,
niesłuchanie pani, 
darcie książki od
matmy.
By się wyleczyć po
ataku GŁUPOLUSA
NUDAWEGO, po
lekcjach trzeba
koniecznie wyjść na
świeże powietrze,
najlepiej w gronie
przyjaciół. 

TABLICUS
POSPOLITUS
Atakuje najczęściej w
czasie przerwy.
Zaatakowane dziecko
bez opamiętania
bazgrze kredą po
tablicy różne, często
niezrozumiałe wyrazy i
rysunki. By się
wyleczyć, należy
zgłosić się na
ochotnika na
dyżurnego. Dyżurny
przecież musi zmazać
tablicę.

Tymek Ziemkiewicz 4a

Oto pomysł na
niezwykły, oryginalny
NOTES. Możesz go
używać sam lub
obdarować nim kogoś
bliskiego.

Potrzebne materiały:
-  pusty zeszyt (liczba
kartek do wyboru)
-  skrawki kolorowych
papierków
-  wstążka
-  chmurka wycięta z
papieru
-  markery
-  klej

Sposób wykonania:
1.  Zeszyt oklej klejem.
2.  Przyklej skrawki
papierków.
3.  Na chmurce napisz,
co tylko wymyślisz.
4.  Wstążkę przyklej na
środku zeszytu u góry
(będzie służyć jako
zakładka).
5.  Na sam koniec
markerami narysuj, co
tylko chcesz!
Możesz być pewien,
że nikt nie ma takiego
notesu, jak TY.

Ala i Weronika z 6a

A może taki?

A może tak?

.

Jestem fanem
pociągów. Ostatnio na
polskich torach
pojawiły się
nowoczesne pociągi o
nazwie TYGRYS ze
względu na ich kolor. 
Są klimatyzowane,

mają automatyczne
drzwi, stojaki na
rowery, pochylnie dla
wózków. Może taki
nowoczesny pociąg
zabierze Cię na
wakacje...

Tymek 4a

Szkolne potwory atakują!

Pani pyta Jasia:
-  Jasiu, gdzie leży
Kuba?
A Jasiu na to:
-  W łóżku. Chory jest.
================
Co mówi ściana do
ściany?
-  Spotkajmy się na
rogu.

Co mówi piłkarz, 
gdy przychodzi do
fryzjera?
-  Gol.
=================

Co mówi lustro 
do lustra?
-  Przepraszam, odbiło
mi się.

Dlaczego ściany nie
toczą ze sobą wojen?
-  Bo między nimi jest
pokój.

Do uśmiechu         
namawiają:
Ala i Zuza z 6a

               Na wakacyjną przygodę wyruszyć już czas
         Tam, gdzie miejsca nieznane, gdzie inny jest świat...

.

.

.

.
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SZEŚĆ LAT 
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ...
WSPOMNIENIA
UCZNIÓW KLASY
SZÓSTEJ
Alan: Pamiętam, jak
byliśmy w Muzeum
Fiedlera i nasz kolega
śmiertelnie
przestraszył się piranii
w akwarium. 

Wiktor: Nie zapomnę
Alberta w stroju Króla
Lwa i czwartej klasy,
kiedy doszedł do nas
Bartek, z którym
przyjaźnię się do dziś.
 
Ala: W drugiej klasie
ulepiliśmy tak dużego
bałwana, że
dostaliśmy za niego
zielone buźki. W
czasie wycieczki do
Puszczykowa
znaleźliśmy ławeczkę
miłości, tak nazwali ją
koledzy z mojej klasy.
 
Franek: Pamiętam, że
jeden z moich kolegów
na wuefie utknął w
hula-hop.
Wymyślaliśmy

też tajne organizacje,
np. SMS - Szkolna
Mafia Sprzątaczek.

Kacper: W trzeciej
klasie Albert wiele razy
dawał Kamili
pierścionki z papieru i
pytał, czy za niego
wyjdzie. 
Ola: Nie zapomnę
balików. Sergiusza
przebranego za pirata i
Kacpra w stroju
Myszki Miki.
Albert: W trzeciej
klasie robiłem
śmieszne miny dla
koleżanek i
dostawałem za każdą
minę 10 cukierków.  
Ewelina: W pierwszej
klasie zawsze
chodziłam z
pluszakami i płakałam,
jak ktoś mi je zabierał.
Nie zapomnę, że
Albert w 2 klasie
malował paznokcie. 
Sergiusz: Jak byłem
mały, to chciałem mieć
wszystko ze
Spidermanem. W
zerówce Kacper ugryzł
mnie w ucho. Chyba
był głodny, chociaż

miał swoje śniadanie.
Julia: W drugiej klasie
chłopcy pomalowali
Albertowi włosy na
pomarańczowo. W
zerówce Ola zawsze
bawiła się z Filipem w
rodzinkę. Zabawne
było, jak Ewelina
podczas gry w hokeja
nieustannie powtarzała
"mroczny kosiarz". 

Kajetan: W drugiej
klasie bawiłem się z
kolegami w berka w
kościele. Ksiądz nie
był zbyt zadowolony i
wyciągnął nas do
świetlicy obok
kościoła. Krzyczał, że
wszystko powie
naszym rodzicom. A ja
odparłem, że moja
mama będzie się
cieszyła, że w ogóle
byłem w kościele. 
. 
 

Franek: Lubiliśmy w
ukryciu, w położonym
przy szkole małym
lesie, ścinać kijami
chwasty. Obok był
cmentarz, a na nim
wiele zniczy, je tez
rozbijaliśmy. Ponieważ
nie wolno było tam
chodzić, szybko zeszli
się nauczyciele. Aby
uniknąć kłopotów,
wyrzuciliśmy
narzędzia zbrodni

(kije) głębiej w las.
Przestraszyliśmy tym
sarnę, która ze strachu
wybiegła na podwórko.
Dzięki temu
zamieszaniu udało
nam się uciec bez
konsekwencji. 

Tomek: Jak byłem
młodszy,
wyprowadzałem konia.
On nagle wywiózł mnie
gdzieś daleko, ciągnął

mnie twarzą do ziemi.
Udało mi się wyplątać,
gdy koń się zatrzymał.

Monika: Co roku
przebierałam się na
balik za księżniczki.
Byłam wielką fanką
Scooby Doo. Razem z
Olą, Wiktorią i Julią
popijałyśmy coca colę
i robiłyśmy zawody w
bekaniu.

K.: Na początku
szóstej klasy cały
czas ubierałam się na
czarno. Jednego dnia
zaskoczyłam
wszystkich i
przyszłam ubrana na
różowo. Wszyscy
chwalili mój wygląd, a
nawet wybrali mnie na
przewodniczącą. Taką
moc ma róż!

XXX: W zerówce
chodził z nami do
klasy Emil. Ciągle
chciałam z nim
siedzieć w ławce.
Naszą klasową
piosenką było "Pełne
mleka". 

Ola: Od najmłodszych
lat jeżdżę konno.
Pewnego dnia
poszłam do stajni,
wzięłam konia z
pastwiska, a następnie
byle jak przywiązałam
go do słupka. Nagle
przybiegła do mnie

trzyletnia dziewczynka
z krzykiem: "Olaaaaa,
konik wolny! Konik
wolny!". Poszłam
sprawdzić, co się
stało. Okazało się, że
ów koń chodził sobie
na wolności. Od tego
czasu wiążę uwiąż na
bezpieczny supeł.   

XXX: W klasach
młodszych każdą
wolną chwilę
spędzaliśmy na
przygotowywaniu
układów tanecznych.
Tańczyli wszyscy,
chłopcy i dziewczyny.
Wieloletnią parą w
naszej klasie była
Weronika i Bartek.
Długi czas byli
nierozłączni. 

Ala: W pierwszej
klasie Wiktoria nie
znała mojego imienia i
mówiła o mnie
"dziewczynka w
różowym sweterku".

XXX: Jak zaczęłam
chodzić do szkoły,
lubiłam ubierać się w
ciuchy dla chłopców.
Jak przyszłam w
butach Spidermana,
wszyscy się ze mnie
śmiali. Pamiętam jak
dziewczyny wciąż
bawiły się pluszowymi
świnkami morskimi w
Załogę G.

K.: Kiedyś, wracając
do domu,
zauważyliśmy na ulicy
bezpański wózek z
Biedronki. Kacper do
niego wszedł i chwilę
nim jechał, ale niezbyt
długo, bo wózek
uderzył w ścianę i
Kacper wylądował na
ziemi. 

6a

6c

wspomnień czar

.

.

.
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Dawno, dawno temu żyła sobie pewna księżniczka o imieniu Aniela,
miała osiemnaście lat. Osiem lat wcześniej zmarli jej rodzice, została
sama z młodszym bratem Antkiem. Miał on osiem lat.
Dnia 28 maja przypadały jej urodziny. Aniela wiedziała, że nie odbędą
się. Nie było przecież nikogo, kto mógłby kupić jej prezent i nikogo, kto
mógłby przygotować przyjęcie urodzinowe. Jej brat był przecież zbyt
mały...

Udawała przed samą sobą, że daje sobie z tym radę. Jednak wieczorem
usiadła w kącie pokoju i cichutko zapłakała. Brat spytał ją, czy coś się
stało, lecz ona rzekła:
– Nic się nie stało, po prostu mam zły dzień.
Ale los bywa przewrotny. Na drugi dzień wybrała się z bratem na piknik
do parku.  Trójka chłopaków grała tam w piłkę. Jeden z nich trafił przez
przypadek piłką w Anielę. Dziewczyna początkowo trochę się
zezłościła, ale gdy odwróciła i spojrzała w oczy młodzieńca... 
od razu zrozumiała, że to jej przeznaczenie! Dwa miesiące później
zamieszkała w jego zamku razem z bratem. Pięć miesięcy później
pobrali się. Żyli długo i szczęśliwie. 
Morał z tej historii jest prosty: nie załamuj się, gdy przychodzą trudne
dni, po nich zawsze nadchodzą lepsze.

Marysia Białas 4a

                    DISLONDON
       HISTORIA Z HAPPY ENDEM

Każdy z nas słyszał
na pewno o górze
Mount Everest. To
najwyższy szczyt
świata położony w
środkowej części
Himalajów na granicy
Nepalu i Tybetu. Jego
wysokość to aż 8848
m n.p.m! W języku
tybetańskim Mount
Everest to
Czomolungma czyli
Bogini Matka Śniegu
lub Bogini Matka
Ziemia. Pewnie
dlatego miejscowi
ludzie sądzą, że to
siedziba bogów. Ze
względu na swoją
oszałamiającą
wysokość niektórzy
mówią, że Mount
Everest to dach

świata. Jest to także
za jedno z najbardziej
tragicznych i
niebezpiecznych
miejsc na świecie.
Skalista sylwetka góry
przyciąga wielu
nieposkromionych i
odważnych ludzi,
którzy chcą zdobyć jej
szczyt. Niestety, wielu
z tych śmiałków na
zawsze pozostanie na
śnieżnych, skalistych
klifach tej góry. Ponad
235 alpinistów i
lokalnych
mieszkańców zginęło
podczas próby
wejścia na najwyższy
szczyt świata, choć
dokładna liczba nie
jest znana, ponieważ
nie każdy

z ochotników
rejestrował się przed
wyprawą.
Najniebezpieczniejsze
podczas wspinaczki
jest ciśnienie i
rozrzedzone
powietrze, które nie
pozwala na
oddychanie bez
odpowiedniej
aparatury przez
dłuższy czas. Jednak,
pomimo
niebezpieczeństwa,
lodowato-zimnego
powietrza i braku
tlenu, bez którego nie
da się oddychać, liczni
ochotnicy ryzykują
własnym życiem, aby
znaleźć się choć
przez chwilę na
szczycie świata.
CIEKAWOSTKI:

- wejście na Mount
Everest trwa około 40
dni, ponieważ nasze
ciało potrzebuje
czasu, aby
przyzwyczaić się do
dużej wysokości,
- najmłodszą osobą,
która weszła na
szczyt jest 13-letni
Amerykanin, Jordan
Romero,
- temperatura na
górze może spaść
nawet do minus 62
stopni Celsjusza.

Alan Napierała 4a

                   MOUNT EVEREST -
                       DACH ŚWIATA

Jak każdego roku, na targach poznańskich odbył się PYRKON, czyli
impreza na ogromną skalę. Główną tematyką Pyrkonu jest świat fantastyki.
Każdy chętny może przebrać się za dowolną postać z gry lub filmu.
Dominuje tematyka wojskowa i "Star Wars-owa". Jednak nie brakuje też:
Iron Mana, Assassina, zombie oraz wytworów  własnej wyobraźni. To jedyna
taka impreza w Polsce! Mamy więc wielkie szczęście, wszystko na
wyciągnięcie ręki, nie to, co ci, którzy zjeżdżają do nas z całej Polski, a
nawet z Europy.  Panuje tu przyjazna atmosfera, każdy z przebranych
chętnie zrobi sobie z tobą zdjęcie. Wiele firm ma swoje stoiska. Jeżeli
chcesz, możesz nabyć: kubek z ulubionym bohaterem, tematyczny miecz,
liść z Lorien, książkę, grę, maskę czy koszulkę. Zapraszam was wszystkich
na Pyrkon w przyszłym roku. To niebywałe przeżycie. Dodatkowe
informacje znajdziecie w Internecie. 
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Mount Everest

Wanda Rutkiewicz
jako trzecia kobieta na
świecie i pierwsza
Europejka stanęła na
Mount Everest.
XXX
Polski hi�ma�la�ista
Jerzy Kukuczka
zdobył wszyst�kie
ośmio�ty�sięcz�ni�ki
jako drugi na świecie.
Zdobycie wszyst�kich
czter�na�stu szczytów
zajęło Kukuczce 8 lat
(1979-1987). Zginął na
wysokości 8300
metrów

24 października 1989
podczas wejścia na
Lhotse nową drogą
przez słynną,
niezdobytą wówczas
południową ścianę.
XXX
Anna Czerwińska to
Pierwsza Polka która
zdobyła Koronę Ziemi,
czyli najwyższe
szczyty wszystkich
siedmiu kontynentów.
Najstarsza kobieta,
której udało się stanąć
na szczycie Everestu.
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