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TYDZIEŃ POEZJI W
NASZEJ SZKOLE
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Z okazji Świąt Wielkanocnych Redakcja Gazetki Szkolnej
życzy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i
pracownikom SP nr 58 radosnych, świątecznych chwil z
rodziną i przyjaciółmi, zdrowia, pogody ducha, miłości i wiary,
wzajemnej życzliwości oraz refleksji w tym pełnym zadumy
czasie, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją
na lepsze dziś i lepsze jutro. 
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Szkolne imprezy w
obiektywie ... ;)
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Laureaci Naszej Szkoły !

Hat-trick to sportowe określenie,
związane z osiągnięciem czegoś w
liczbie trzech.
W hokeju i piłce nożnej hat-trickiem
nazywa się zdobycie przez zawodnika
trzech goli w jednym meczu. 

Zdobycie tytułu laureata w trzech
kuratoryjnych konkursach
przedmiotowych jest ogromnym
wyczynem, sukcesem, poprzedzonym
ciężką pracą w szkole i poza jej
murami. 
Gratulacje dla Cezarego!

30 marca odbyło się uroczyste
wręczenie zaświadczeń dla laureatów
tegorocznych konkursów
przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w
Poznaniu.
 
Z naszej szkoły takim wyróżnieniem
mogą pochwalić się:

Julia Świtek - laureatka w
konkursie matematycznym
Cezary Wystup - laureat w trzech
konkursach (matematycznym,
przyrodniczym, językowym)

Gratulujemy i życzymy dalszych
edukacyjnych sukcesów.
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TYDZIEŃ POEZJI W NASZEJ SZKOLE

Tydzień poezji co roku ma inny temat. W tym roku był to  ,,W
alegorycznym świecie zwierząt”. Uczniowie tworzyli: rebusy,
rymy, zadania matematyczne, powiedzenia, bajki i wiersze.

W piątek każda klasa przedstawiła wyniki swojej
tygodniowej pracy.

. .

Uczniowie pisali wiersze lub je drukowali i wieszali
w szkole.
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Uczniowie młodszym klas tworzyli prace plastyczne związane z
Tygodniem Poezji natomiast starsze dzieci konstruowały
zadania w roli głównej ze zwierzętami.

PRZYSŁOWIA ZE
ZWIERZĘTAMI

Biały kruk – coś rzadkiego, bardzo cennego
Drzeć z kimś koty – kłócić się
Gruba ryba – ktoś ważny
Mieć muchy w nosie – wiecznie kaprysić
Mieć węża w kieszeni – być skąpym
Patrzeć wilkiem – patrzeć na kogoś wrogo
Robić w konia – oszukać kogoś
Spiec raka – zawstydzić się
Strzelić byka – popełnić błąd, nietakt
Tyle co kot napłakał – bardzo mało
Żyć jak pies z kotem – żyć w niezgodzie

              Autor fotoreportażu : Wiktor Konecki, 6a
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Jajka Fabergé na dworze Romanowów.

.
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Wykonywane były w pracowni nadwornego
jubilera na zamówienie cesarza jako prezent
wielkanocny. Zrobione są ze złota, srebra, kamieni
szlachetnych, kości słoniowej i masy perłowej.

Pierwsze jajko wielkanocne w pracowni Fabergé
powstało w 1884 na zlecenie Aleksandra III, jako
prezent dla żony cesarza Marii. Po śmierci
Aleksandra III jego syn, Mikołaj II, kontynuował
tradycję zamawiania jednego jajka na Wielkanoc.
W środku jajka zazwyczaj kryła się
niespodzianka, która aż do momentu otworzenia
podarunku była objęta ścisłą tajemnicą.

Fabergé inspirował się wydarzeniami
historycznymi, np. wojnami czy otwarciem kolei
transsyberyjskiej. Zdobił swoje dzieła miniaturami
carskich rezydencji, wizerunkami członków
rodziny. Dekoracja jajka koronacyjnego
ofiarowanego przez Mikołaja II żonie Aleksandrze
w 1897 nawiązywała do sukni koronacyjnej carycy
(ornament siatki), w środku ukryta była złota
miniatura karety koronacyjnej, z siedzeniami z
rubinu, szybkami z kryształu górskiego i koroną
na dachu.

W 1900 roku jajka Fabergé wystawiono na
Wystawie Światowej w Paryżu. Jajka zostały
nagrodzone złotymi medalami, a jubiler otrzymał
Legię Honorową i stał się sławny w całej Europie.

                                                  Julia Świtek, 6a
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POLECANE KSIĄŻKI

RECENZJA KSIĄŻKI PERCY
JACKSON I BOGOWIE
OLIMPIJSCY- ZŁODZIEJ
PIORUNA

,,Złodziej pioruna’’ to pierwsza część serii ,,Percy
Jackson  i Bogowie Olimpijscy’’, autorstwa Ricka
Riordana. Jest to książka fantastyczna
opowiadająca o losach  11- letniego Percy’ego
Jacksona. Z pozoru jest on zwykłym
nastolatkiem. Ale czy aby na pewno? Pewnego
dnia, wyjeżdża razem z klasą na szkolną
wycieczkę. Jednak podczas zwiedzania muzeum
wydarzy się coś, co sprawi, że Percy odkryje
zaskakującą prawdę. Okazuje się, iż jest on
synem jednego z bogów greckich i został
oskarżony o kradzież mitycznego pioruna Zeusa,
a ścigają go hordy mitologicznych potworów.
Jedynym bezpiecznym miejscem dla nastolatka
jest Obóz Herosów, zamieszkany przez półbogów
takich jak on. Lecz zanim Percy do niego trafia,
razem z mamą zostaje zaatakowany przez
Minotaura, który porywa jego matkę. Czy chłopak
wyruszy na wyprawę, aby odzyskać piorun,
oczyścić się z zarzutów i odkryć tożsamość
prawdziwego złodzieja? Czy jednocześnie zdoła
ocalić to, co mu drogie?
Książka z pewnością spodoba się osobom
lubiącym literaturę fantastyczną. Zawiera także
nutkę wiedzy o świecie starożytnym i mitologii
greckiej, ale podaną w łatwy  i przyjemny sposób,
przez co czytelnik przyswaja ją samoistnie.
Opowieść nie tylko zawiera dużo akcji, lecz także
ukazuje takie wartości jak przyjaźń, czy
poświęcenie. ,,Złodzieja pioruna’’ przeczytałam
wielokrotnie i myślę, że wrócę do niego jeszcze
nie raz. Uważam, iż jest to książka godna
polecenia, szczególnie dla czytelników, którzy
chcą przeżyć niesamowitą literacką przygodę. 

                                                Julia Świtek, 6a
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