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Dla Was kwiaty i życzenia

Idealny nauczyciel jest
wyrozumiały i cierpliwy.

Dzień Edukacji
Narodowej w
naszej szkole
był wesoły, bo
nie mieliśmy
lekcji.

   Oliwia Bereda

Idealny uczeń jest
mądry i grzeczny.

Aktorzy przedstawili radę pedagogiczną

Występ Marcina Karpińskiego

Tego dnia wszystko
było dla naszych
nauczycieli i innych
pracowników
szkoły. To było ich
święto. Uczniowie
pamiętali i pojawili
się z kwiatami. 
Były życzenia  

i zapewnienia, że
będziemy się pilniej
uczyć i grzeczniej
zachowywać.
Na pewno
nauczyciele życzą
sobie, abyśmy
dotrzymali tych
obietnic.To byłoby
dobre dla
wszystkich! Może
warto sobie
przypomnieć o tym
zanim rozpoczną
się lekcje. Wszak
uczymy się dla
siebie!

Idealny nauczyciel powinien mieć dobry
kontakt z uczniami. Chciałabym, żeby miał
miły i ciepły głos, a jego słowa przy-
ciągałyby do słuchania. Chociaż tego nie
lubimy, powinien być wymagający, aby nas
czegoś nauczyć. Kolejna ważna cecha to
sprawiedliwość, choć my ją inaczej
rozumiemy, niż nauczyciele. Idealny
nauczyciel to taki, który lubi swoją pracę i
wykonuje ją z pasją. Nie ma ludzi
idealnych, a są wyjątkowi, którzy bardzo
się starają.

Julia Krokos

S. G.

S. Grelowska
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Ogrody duszy
Karina Zawada

     Od Papieża  
 uczmy się życia

Aktorzy podczas spektaklu

Po udanym występie

Szkolny chórek z p. A. Siudą

Zasłuchana publiczność

12 października był dniem świątecznym dla naszej szkoły. Wszyscy
uczniowie wraz z dyrektorem p. Dorotą Pietras spotkali się w auli
szkolnej, aby wspomnieć wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II.
Apel rozpoczął się spektaklem poetycko-muzycznym wyreżyse-
rowanym przez p. Stanisławę Grelowską. Zostały w nim przypom -
niane najważniejsze myśli i słowa Papieża skierowane do dzieci 
i młodzieży. Następnie uczniowie przedstawili opowieść o ogrodzie
duszy "Cudowny ogród".

Uczniowie klasy VI a i V b, trzymali
w ręku piękne kwiaty,
wyobrażające przymioty człowieka,
takie jak: miłość, skromność,
niewinność. Teksty poetyckie
przeplatały się z piosenkami
religijnymi, które śpiewał chórek p.
Ani Siudy. Występ bardzo się nam
podobał.

Nie lękajcie się
być świętymi!
Uczyńcie nowe
tysiąclecie erą
ludzi świętych...
Święci nie
przemijają.”

Papież
powiedział do
dzieci: „Pan
Jezus was kocha,
chce być z wami
zawsze i chce
wam pomagać. 
Z Nim można być
szczęśliwym"

S. G.

.

.

.
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Scratch na papierze

Kodowanie od najmłodszych lat

Godzina
Kodowania to
nie tylko, jak się
okazuje, praca
przy kompu-
terze, ale
również
wykonanie
projektu gry na
zwykłej kartce
od bloku.Uczymy się współpracy

Uczniowie klasy VI a swoje
pierwsze kroki z kodowaniem
rozpoczęli od narysowania swojej
wymarzonej gry na papierze. 
Otóż programowanie to
umiejętność logicznego myślenia,
samodzielnego dochodzenia do
rozwiązań, wyciągania logicznych
wniosków. Także współpraca 
i pomoc.

14 X nasza szkoła zorga-
nizowała dla chętnych
uczniów Godzinę Kodowa-
nia w ramach Europejskie-
go Tygodnia Kodowania.
Warsztaty odbyły się w sa-
li komputerowej. Kodujemy

Do akcji przyłączył się również pan Adam Kleszcz
wraz z synem Krzysztofem, którzy w jednej z sal
lekcyjnych przeprowadzili szybkie szkolenie z
zakresu kodowania w programie Scratch. Dzięki
ich zaangażowaniu uczniowie mieli również do
dyspozycji laptopy, które udostępnił pan Adam.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oraz
skupieniem słuchali porad jak można stworzyć
ciekawą animację oraz, co dla wielu uczniów
istotne, grę komputerową. Mamy nadzieję, że
zajęcia zwiększą zainteresowanie tą dziedziną
wśród naszych uczniów. Nauka w parze z dobrą
zabawą zawsze się sprawdza.Krzysiu prowadzi zajęcia

Ż. B.

Ż. B.

Ż. Bąk
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Pióro Czarnego Kruka dla Anety
Zuzanna Szwagierczak

.Laureaci

Wzięłam udział 
w niesamowitym
wydarzeniu. Po
raz pierwszy
widziałam
podsumowanie 
Ogólnopolskiego
Konkursu
Literackiego im.
Agnieszki Bartol.

Zachwycił mnie pomysł na
przedstawienie postaci – Agnieszki
Bartol.  Dorośli recytatorzy
zapoznali nas z twórczością mojej
rówieśniczki - Agnieszki, która
przedwcześnie zmarła. Niezłym
pomysłem było odczytanie tekstów
osób wyróżnionych w konkursie.
Najpierw nagrody otrzymywały
dzieci do 15 lat, później młodzież od
15-18  lat. A prawie na samym,
samiutkim końcu była wymieniona
Anetka, której nazwiska najdłużej
wyczekiwaliśmy. Okazało się, że
nasza koleżanka zdobyła Nagrodę
Specjalną - „Pióro Czarnego Kruka”
ufundowaną przez tygodnik
„Wroniecki Bazar” za tekst
„Załamka na początek poranka”. 

Cieszę się z
wygranej. Jestem
bardziej otwarta
na nowe
pomysły, dzięki
warsztatom
autorskim, na
które zostałam
zaproszona - 
powiedziała
Aneta.

Maja Strzelec



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 40 10/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Srebrna drużyna z trenerką

1 października w Poznaniu odbył się Finał
Województwa Wielkopolskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych. Nasze koleżanki
reprezentując szkołę oraz powiat pilski, mimo
deszczu i zaledwie kilkustopniowej temperatury
walczyły tak dzielnie, że zdobyły zaszczytne II
miejsce. Warto podkreślić, iż w Systemie
Rejestracji Szkół jest ponad 630 szkół
przystępujących do rywalizacji sportowej, 
tym bardziej cieszy srebrny medal zdobyty 
przez nasze dziewczyny.

Srebrny Medal na Mistrzostwach Województwa

Naszą szkołę reprezentowały:
Paulina Ciesielska, Oliwia Fąs, Zuzanna Iwaszko,
Antonina Kopka, Martyna Majda, Weronika Okońska,
Wiktoria Pyszewska, Magdalena Szwagierczak oraz
Aneta Wawrzyniak.

Za przygotowanie dziewcząt do zawodów
odpowiedzialna była pani Halina Kowalska.

Zabawa dla każdego
Gdy jest szaro i ponuro na dworze, większość
uczniów uważa, że jedynym rozwiązaniem jest:
komputer, tablet, komórka itp. Chciałabym wam
uświadomić, że to nie jedyne wyjście. Myślę, że 
niektórym moja propozycja wyda się trochę
przestarzała, lecz ja tak nie uważam. 
Otóż w dzisiaj mamy do dyspozycji gry niby
planszowe, ale elektroniczne. Ja wymienię kilka
gier z wielu tradycyjnych np.: chińczyk, warcaby,
szachy, statki, wojna (gra karciana), skrable. 
To są oczywiście nie wszystkie gry, ale te moim
zdaniem są dużo lepsze od gier w Internecie.
Dodatkowym atutem jest to, że takie granie z
przyjaciółmi lub rodziną bardzo zbliża ludzi do
siebie, pogłębia znajomość oraz z pewnością 
jest źródłem śmiechu, a dzięki temu zdrowia.
Spróbujcie, na pewno wam się spodoba.

Karina Zawada

.
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Źródło:

Zapraszam do biblioteki

W tym miesiącu, kiedy jesień wita i żegna dzień
mgłami i deszczem,  na poprawienie humoru
polecam wam do przeczytania książkę Astrid
Lindgren pt. „Pippi wchodzi na pokład”,
przełożoną przez Teresę Chłapowską oraz
ilustrowaną przez Ingrid Vang-Nyman. Projektem
okładki zajęła się Agnieszka Tokarczyk. Książkę
wydało wydawnictwo „Nasza księgarnia” w
Warszawie w 1958 roku. 
Czy ktoś z Was zna silniejszą, bogatszą,
samodzielną dziewczynkę na świecie? Jest to
oczywiście Pipi Pończoszanka z Willi Śmiesznotki!
Pipi ma dużo ciekawszych zajęć niż chodzenie do
szkoły, tym bardziej lektura się wam spodoba.
Książka jest krótka, bo ma tylko 145 stron. Akcja
toczy się w dość sporej wsi, 
w której mieszka całkiem niezwykła dziewczynka -
Pipi. Serdecznie polecam przeczytanie tej książki. 
Gwarantuję, że nie będziecie się nudzić, a
śmieszne sytuacje na pewno poprawią wam
humor!

Anna Traczyk

Źródło:

           Zwierzęta niekoniecznie domowe

Zając
Zające żyją na wszystkich kontynentach poza
Antarktydą. Często zamieszkują nory i załomy skalne.
W Polsce występuje zając szarak .Zwierzęta te mają
długie, spiczaste uszy oraz krótki, puszysty ogon. Nogi
zająca nazywa się skokami, a uszy słuchami. Futro
zająca, zwane turzycą, ma szarobrązowy kolor, dzięki
czemu zwierzę upodabnia się do otoczenia. Zające to
zwierzęta roślinożerne.
A tera krotki quiz:
1.  Jak nazywają się uszy zająca? 
      a) słuchy  
      b) skoki  
     c) turzyca
2.  Który gatunek zająca występuje w Polsce?  
     a) bielak  
     b) szarak  
     c) wielkouchy
3.  Co to jest turzyca? 
     a) roślina 
     b) sierść zająca  
     c)  uszy zająca

Bartek Tubilewicz

Internet

Internet
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Młodzi polscy geniusze

Franciszek Nowak

Kamil
Wroński 
i Marek
Rauchfleisch

Źródło:

Źródło:

Ostatnio głośno
było w mediach
o najmłodszym
studencie Poli-
techniki Lubel-
skiej - Kamilu
Wrońskim. Ma
zaledwie 8 lat, a
już uczestni-
czy w zajęciach
z mechatroniki.
Wszystko za-
częło się od
zabawy kloc-

kami.
Poza tym już
jako trzylatek
interesował się
matematyką. 
W przedszkolu
znał ułamki i na
pytanie
rodziców, ile
zjadł na obiad,
odpowiadał:
Jedną drugą
zupy i trzy
czwarte
drugiego dania.
Teraz Kamil
potrafi
programować
mikrokontrolery
i sam tworzy
układy scalone.
Oprócz nauki
lubi grać w piłkę
i dużo czasu
spędza 
z kolegami.

W Toruniu miesz-
ka Marek Rauch-
fleisch, który ma
10 lat i już jest
właścicielem mini
-patentu Urzędu
Patentowego RP
na łazik marsjań-
ski. Ma na koncie
wiele nagród, ma-
rzy o Nagrodzie
Nobla.

Internet

Internet
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Mamy komplet w
dwumeczu!

Kuba Tubilewicz

Dzień Tabliczki
Mnożenia

Podziel się
posiłkiem

Źródło:

8 października rozegrał się mecz
Polska - Dania. Relację z niego
meczu mogę zdać osobiście,
ponieważ w nim uczestniczyłem.
Pierwsze dwa gole zostały zdoby-
te przez kapitana polskiej repre-
zentacji, Roberta Lewandowskie-
go. To wynik pierwszej połowy.

W drugiej połowie z boiska zszedł
Arek Milik z powodu faulu. W 49
min. Kamil Glik trafił do własnej
bramki, jednak ten gol nie powi-
nien być uznany, ponieważ Duń-
czyk, który „podał” Kamilowi
Glikowi był na spalonym.Ostatecz-
ny wynik meczu 3:2 dla Polski. 

Mecz z Armenią
odbył się 11 X 
w Warszawie. 
Wygraliśmy 2:1.
Zmagania śledzi-
ło 45 tys. widzów,
wśród nich prezy
-dent A. Duda.

W dniach 23 - 24 września
wczesnym rankiem w sklepach
pojawili się nasi wolontariusze
- tak rozpoczęła się zbiórka
żywności w ramach kolejnej
edycji programu, realizowanego
przez Federację Polskich
Banków Żywności i Danone -
Partnera Strategicznego.

Wolontariusze

30 września obchodziliśmy w
naszej szkole VI Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Jest to
międzynarodowa akcja, która ma
na celu zachęcenie wszys-
tkich do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia, która na co
dzień bardzo się każdemu
przydaje.

Co wylosuję?

Teraz my pytamy

Wolontariusze w akcji

Internet

Ż. B.

Ż. Bąk

Ż. B.
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Domowe hamburgery
Wiktoria Saternus

Pamiętnik Felusia
Martyna Majda

Składniki
0,5 mielonego mięsa (najlepiej własnoręcznie) 
1 bułka czerstwa, 1 jajko, 20 dkg sera żółtego
ogórki konserwowe, pomidory z ogródka,
sól, pieprz, keczup i majonez, bułki hamburgerowe.

Przygotowanie
Zaczynamy od przygotowania kotletów. Najpierw
należy zalać czerstwą bułkę  mlekiem, poczekać aż
nasiąknie i dobrze odcisnąć. Następnie zmielić ją wraz
z mięsem. Do masy dodajemy jajko i przyprawy.
Wszystko razem dokładnie mieszamy przez ok.5 min.
Formujemy osiem bardzo płaskich placuszków. Ser
kroimy w cienkie plastry i tworzymy kotleciki ukła-
dając mięso, ser i mięso. Brzegi hamburgerów
zlepiamy i zawijamy do wewnątrz. Tak uformowane
kotleciki można wyłożyć na papierze  do pieczenia 
i schować na 15 min. do zamrażarki. Dzięki temu
utrzymają swoją formę i łatwiej będzie przenosić je na
patelnię. Mocno rozgrzewamy patelnię grillową.
Smażymy kotlety z obu stron do zrumienia. Bułki 
z sezamem rozcinamy i kładziemy dosłownie na
chwilę na rozgrzanej patelni grillowej miąższem do
dołu. Chodzi o to, by środek bułki był chrupiący. Na
dolnej połówce bułki rozprowadzamy majonez,
następnie kładziemy ogórka konserwowego, nasze
mięso i kilka plastrów pomidora. Na wszystko 
nakładamy porządną porcję keczupu i zamykamy
kanapkę, dociskając ją lekko. Wiemy, co jemy!
SMACZNEGO!!

Ale smaczne!Mój pupil

Dzisiaj opowiem Wam pewną historię z dzieciństwa
mojego kochanego pieska.Myślicie, że tylko dzieci
lubią bawić się w budowanie domków, np. z krzeseł,
poduszek?! Ja twierdzę, że NIE! Feluś, mój mały
łobuziak, też uwielbia takie zabawy. Zabawa z Fel-
kiem wygląda tak… Zbieram wszystkie dostępne
poduszki i ustawiam ściany domku oraz sufit w salo-
nie na narożniku. Muszę to zrobić solidnie, żeby się
konstrukcja nie zawaliła. Zawsze zostawiam mu
otwór na dachu i w ścianie tak, aby mógł zaglądać, co
dzieje się dookoła. A jest on bardzo ciekawski. Gdy
jest na zewnątrz, to interesuje go, co jest w środku.
Gdy już wejdzie do środka, to wg niego najciekawsze
rzeczy dzieją się na zewnątrz. Gdy tylko zabawa się
rozkręca, zaczyna się bieganie po całym narożniku.
Wystarczy hasło: chowaj się, chowaj się szybko! A
Felciu nie patrząc czy coś rozwala, wbiega do domku
i ukrywa się. Wystaje mu tylko jedna część ciała.
Wiecie jaka? No, oczywiście ogon wraz z pupą. Ale
chyba nie sądzicie, że ten mały zgredek siedzi tam
cały czas, przecież on nie usiedziałby w jednym
miejscu nawet 5 sekund!
Kolejna ulubiona zabawa Felka to tor przeszkód. 
Z łóżka mojego i mojej siostry biorę wielkie poduchy,
o które można się oprzeć i ustawiam mu tak, by
musiał przeskoczyć. Feluś uwielbia te zabawy,
pewnie też dlatego, że w nagrodę dostaje smakołyki.
To cwaniak!

W. SaternusM. Majda
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Wspomnienia
Ze swoją mamą rozmawiała Julia Wałczacka

Mała niespodzianka dla czytelników! Na lekcjach nie
możecie porozmawiać o życiu prywatnym nauczycieli,
bo uczycie się ważnych rzeczy. Dziś tajemnice pani
Kasi Zabłockiej ujrzą światło dzienne. Przeczytajcie
wywiad, a dowiecie się jaką jest kucharką,
przyjaciółką  i jakim była dzieckiem.
Mamo, chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad,
ponieważ jesteś interesującą osobą i na pewno
masz jakieś ciekawe wspomnienia.
W takim razie czekam na pytania.
Jakie danie kojarzy Ci się z dzieciństwem?
Hmm… chyba rosół mojej mamy, bo w każdą
niedzielę był podawany rosół, do dziś pamiętam jego
smak i chyba sama bym takiego dobrego nie zrobiła.
Czyli to babcia nauczyła Cię gotować?
Tak, na początku moja mama mi wszystko
pokazywała, ale z czasem sama wymyślałam
i kombinowałam.
A czy babci smakowało to, co Ty gotowałaś?
No, nie zawsze, ona była tradycjonalistką i nie lubi
kulinarnych eksperymentów.
A co z dziadkiem? Czy z nim też miałaś jakieś
wspólne zajęcia i zainteresowania?
Tak, z moim tatą często chodziłam na długie spacery.
Ze względu na charakter jego pracy – przez pewien
okres był kierowcą autokaru wycieczkowego – wiele
miejsc z nim zwiedziłam.
A rodzeństwo? Co z nimi? Potrafiliście znaleźć
wspólny język?
Oczywiście, miałam trzech braci: dwóch starszych 
i jednego młodszego. Czasami ciężko było mi się 
z nimi dogadać. Z czasem jednak znaleźliśmy wspólny
język – to chyba przychodzi z wiekiem. Koledzy moich
braci byli moimi kolegami. Z nimi spędzałam czas
wolny. To właśnie chłopcy stanowili największą część
moich znajomych. Tylko kiedyś to inaczej wyglądało
niż w dzisiejszych czasach. Nie spotykało się ze
znajomymi on-line na facebook’u, messenger’ach…
ale w „realu”. Latem do późnego wieczora ganialiśmy,
bawiąc się w podchody, w chowanego, grając w
sznura lub siedząc na ławce rozmawialiśmy o
wszystkim… Dzięki temu chyba jakoś łatwiej mi
zrozumieć mężczyzn.  Do dziś jestem powiernicą
tajemnic moich braci i to do mnie się zwracają jak mają
jakiś problem… Chyba mogę zaryzykować
stwierdzenie, że jesteśmy przyjaciółmi. 

A czy jest coś, co chciałabyś zmienić w swoim
dzieciństwie?
Hmmm… raczej nie… No, może tylko chciałabym
żeby trwało dłużej… Był to szalony i niezapomniany
czas…
Jak wspominasz czas spędzony w szkole?
Był to czas wytężonej pracy… Mnóstwo zajęć…
Własna ambicja… Czas spędzony w szkole
wspominam bardzo dobrze. Zawarłam tam nowe
znajomości, niektóre trwają do dziś. Nauczyciele byli
bardzo życzliwi, wspierali uczniów w osiąganiu celów i
inspirowali do działania. Czasem chciałabym wrócić do
szkoły. Brakuje mi tego stresu przed ważnym
sprawdzianem i radości z wagarów. Brakuje mi
młodzieńczych afer życia, które z perspektywy czasu
wydają się dosłownie niczym w obliczu tego, z czym
przyszło mi się zmierzyć później. Brakuje mi tej
atmosfery, wyczekiwania na weekendy, tej swego
rodzaju beztroski, jaką odczuwałam.
A czy zawsze byłaś grzeczna i posłuszna?
Bywało różnie… ale dziś wiem, że nikt nie chciał źle
dla mnie… oczywiście że nie zawsze byłam
posłuszna, każdy z nas ma jakieś wpadki, ale to nie
było nic strasznego, po prostu spóźniałam się na obiad
albo nie chciałam czegoś zjeść…
Dziękuję Ci mamo za poświęcony czas 
i odpowiedzi na moje pytania.
Mam nadzieję, że do czegoś ci się to przydało, bo
moje dzieciństwo nie było takie kolorowe jak myślałaś,
było zwyczajne, ale szczęśliwe…
___________________________________________
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Czas na humor
Piotruś chwali się koleżance:
- Niedawno złapałem pstrąga, takiego jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów.
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