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           Dla Nauczyciela

Drogi Nauczycielu!
Jest Was wszystkich bardzo wielu,
Więc piszę do wszystkich razem.
Spełnienia najskrytszych marzeń!
Piszę też z osobna do każdego,
Życia spokojnego i miłego.
Do Pań zwracam się z uśmiechem,
Żyjcie naszej szkoły echem!
Do Panów piszę pięknie,
Do naszej szkoły chodźcie chętnie.
Szczęścia dużo, smutku mało.
By magicznie też bywało.
Smutek, strach, trud i złość...
Mamy już wszystkiego dość!
To jest przecież ważny dzień.
To jest właśnie D E N.
Dzień Edukacji Narodowej.
Pewnie Wam odbierze mowę,
Ale czternastego października 
Cały smutek wnet zanika!
Zdrowia, szczęścia i radości.
Niechaj smutek nie zagości!

 Natalia Nowak 6d Dzień Nauczyciela

DZIEŃ NAUCZYCIELA

                                W najbliższym czasie:

26.10.2016 r. - uroczyste pasowanie uczniów klas
pierwszych
27.10.2016 r. - otrzęsiny klas IV
31.10. 2016 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

.

I Ty możesz zostać SUPER CZYTELNIKIEM!

W każdym numerze naszej gazetki czeka na Was wiele konkursów.
Prawidłowe odpowiedzi przesyłajcie na adres redakcja_puls@interia.pl. 
Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. Zbierajcie punkty przez cały rok
szkolny, a my w czerwcu wyłonimy i nagrodzimy najbardziej aktywnego
czytelnika naszej gazetki.

Jeśli w jednej z rubryk zostanie opublikowany Wasz materiał (np. zdjęcie,
przepis), dostaniecie aż 2 punkty.

Do dzieła!

.

.
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KĄCIK DOBREGO HUMORU :)
Pani mówi w szkole do dzieci:
- Ile razy mam wam powtarzać, że połowy zawsze są równe?!
Chociaż większa połowa tego nigdy nie pojmie!

Nauczycielka w szkole mówi do bełkoczącego Jasia:
- Inteligentnego człowieka poznaje się po tym, że inni rozumieją to, co on
mówi. Rozumiesz Jasiu?
- Nie- odpowiedział rezolutnie chłopiec.

Od dzisiaj będziemy liczyć na kalkulatorach- oznajmiła nauczycielka.
-Fantastycznie- cieszą się dzieci.
-To kto mi powie ile to będzie 8 kalkulatorów dodać 27 kalkulatorów? 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

ZAKĄTKI PIĄTKI ...
CZYLI JAKA TO SALA

Komu uda się zdobyć 1 punkt dla Super Czytelnika?

WYWIAD Z MAURYCYM RAJTAREM Z KL. 6D
- ZWYCIĘZCĄ KONKURSU NA TYTUŁ

GAZETKI

Puls SP5 - skąd ten pomysł? Ktoś ci podpowiedział, pomógł?

Na pomysł wpadłem sam. Nazwę wziąłem od programu "Puls dnia" i
zmieniłem na "Puls SP5".

Czemu w ogóle wziąłeś udział w tym konkursie?

Do wzięcia udziału w tym konkursie nakłonili mnie moi rodzice.

Cieszysz się, że odtąd nasza gazetka szkolna będzie nosiła nazwę,
którą wymyśliłeś?

Bardzo się cieszę, ponieważ szkole potrzebna była gazetka, a Puls SP5 jest
niezłą nazwą, a dowodem na to jest zwycięstwo tej nazwy w konkursie.

Czy miałeś więcej pomysłów?

Tak. Miałem jeszcze pomysł na "Puls Wodziczki" oraz "Wodziczko info", ale
były za długie.

.

Witajcie Uczniowie Naszej Szkoły!

Jak zapewne wiecie, w tym roku rusza gazetka szkolna Puls SP5. Jedną z
jej atrakcji stanie się cykliczny konkurs Zakątki Piątki. Waszym zadaniem
będzie odpowiedzieć na pytanie dołączone do zdjęcia. Rozwiązanie
konkursu należy wysłać na adres mailowy redakcja_puls@interia.pl. Każdy
w Was za poprawną odpowiedź może zdobyć 1 punkt w całorocznym
konkursie na Super Czytelnika. Mamy nadzieję, że weźmiecie udział w
konkursach Zakątki Piątki.

Ślemy pozdrowienia, Puls SP5

.
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Nowi uczniowie naszej szkoły

Co warto przeczytać?
Dziś o książce niezwykłej, nietypowej, choć bardzo krótkiej.
 
"Pobby i Dingan" Bena Rice to opowieść o małej dziewczynce Kellyanne Williamson, odrzuconej przez
kolegów i koleżanki z powodu dwójki jej wymyślonych przyjaciół - Pobby'ego i Dingan. Żyją oni jedynie
w świadomości dziewczynki, jednak kiedy giną w kopalni opali, Kellyanne zaczyna chorować z
rozpaczy i tęsknoty.

Dzięki przemianie brata dziewczynki, całe miasto rozpoczyna poszukiwania, które nie przynoszą, z
przyczyn oczywistych, żadnego efektu. Stan małej Kellyanne coraz bardziej się pogarsza. 

Czy dziewczynka wyzdrowieje? Czy Pobby i Dingan naprawdę istnieli tylko w jej wyobraźni?

Koniecznie zajrzyjcie do książki, aby się o tym przekonać. 
"Pobby i Dingan" to opowieść o sile wyobraźni, świecie marzeń, akceptacji oraz wierze. 

.

Roksana
Nawrot -
klasa 6d
Gdzie chodziłaś
wcześniej do
szkoły?

Wcześniej chodziłam
do Szkoły
Podstawowej nr 89 w
Poznaniu.

Czym różni się
nasza szkoła od
tamtej?

Przede wszystkim

ta szkoła ma
większe wymagania
niż moja poprzednia.
W tamtej lekcje
miałam w jednej sali i
nauczyciel
przychodził do nas, a
tutaj to ja muszę
zmieniać sale.

Czy znalazłaś już
tutaj jakichś
przyjaciół?

Tak. Znalazłam w
mojej nowej klasie
wiele fajnych osób.

Czy podoba ci się
nowa klasa?

Tak, jest fajna,
chociaż jest ode
mnie młodsza i
trochę kłótliwa.

Co myślisz o naszej
szkole?

Szkoła jest dobra,
chociaż duża i
głośna w porównaniu
do mojej poprzedniej
szkoły. To dziwne i
trudne zmienić
miasto i szkołę.

Piotr
Kwiatkowski
- klasa 5f

Gdzie chodziłeś
wcześniej do
szkoły?

Wcześniej chodziłem
do Szkoły
Podstawowej nr 63 w
Poznaniu.

Czym różni się
nasza szkoła od
tamtej?

Jest
przyjemniejsza
oraz milsza.
Wydaje się
również
trochę większa
od mojej
poprzedniej
szkoły.

Czy znalazłeś już
tutaj jakichś
przyjaciół?

Kilkoro kolegów i
koleżanek.
Przyjaciela

mam jednego z
tamtej szkoły.

Czy podoba ci się
nowa klasa?

Na razie średnio. Nie
jest ani najlepsza, ani
najgorsza.

Co myślisz o naszej
szkole?

Jest OK. Ode mnie
dostałaby piątkę!

.
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WASZE ZESZYTY

W tej rubryce prezentować będziemy Wasze zeszyty. Jeśli
wykonałeś ciekawą notatkę, dzięki której łatwiej i przyjemniej
się uczyć, zrób zdjęcie i przyślij na maila redakcji (za
publikację 2 punkty dla Super Czytelnika). Najlepsze notatki
będziemy publikować, żeby inni uczniowie mogli skorzystać z
Waszych pomysłów.
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Kącik kulinarny
Prawie Perfekcyjnej Pani Domu

Dzisiaj w nowej odsłonie coś, co wszyscy kochamy - CZEKOLADA!
Składniki:
- tabliczka gorzkiej czekolady (od biedy może być mleczna, ale pamiętajcie,
że gorzka jest znacznie zdrowsza - wystarczy porównać skład na
opakowaniu)
- pół łyżki oleju lub oliwy
- tzw. dmuchany (ekspandowany) ryż, kasza jaglana, gryka lub inne ziarno
(można kupić np. w Lidlu)

1. Czekoladę roztapiamy w garnuszku - koniecznie na małym ogniu, żeby się
nie przypaliła. Wyłączamy gaz.
2. Dodajemy olej i dokładnie mieszamy.
3. Dodajemy ekspandowane ziarna. Wsypujemy po kilka łyżek, mieszamy i
patrzymy czy "zmieści się" więcej. Chodzi o to, żeby trzon tego deseru
stanowiły ziarna sklejone czekoladą.
4. Formujemy czekoladki - możemy przekładać czekoladę łyżeczką do foremek
na kostki lodu lub zrobić to ręcznie na talerzyku.
5. Przekładamy do lodówki, a za godzinkę delektujemy się pysznym i zdrowym
deserem. SMACZNEGO!

Tu warto zajrzeć

www.wolnelektury.pl (strona z książkami, które można czytać on-line lub
wydrukować)

www.dobryKlik.pl (raz dziennie można odkryć jednego puzzla i wspomóc
zbiórkę na rzecz potrzebujących - to nic nie kosztuje)

www.czytajsklad.com (strona, na której można sprawdzić, porównać i wybrać
najzdrowsze i najlepsze produkty)

www.matzoo.pl (strona do ćwiczenia umiejętności matematycznych w formie
zabawy od klasy 1 do 6)

www.men.gov.pl (strona Ministerstwa Edukacji)

www.sjp.pwn.pl (słownik języka polskiego on-line)

Stopka redakcyjna
Ten numer tworzyli:
Magda Matyla
Natalia Nowak

Opiekunowie:
A. Biedziak
M. Leśniewska
J. Waligóra

Adres redakcji:
redakcja_puls@interia.pl
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