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Szkoła Podstawowa
im.Powstańców
Wielkopolskich w Wyrzysku
ul.Parkowa 8
89-300, Wyrzysk
Numer 7 11/16

LISTOPAD obfitował w naszej szkole w działania - apel z
okazji Święta Niepodległości, konkursy, Tydzień Profilaktyki,
Tydzień Poprawnej Polszczyzny, Dzień Pluszowego Misia...
Działa się naprawdę sporo!     Red.

NASZE SUKCESY:

Zwycięstwo Sandry Nowak z 6b w Gminnym
Konkursie Poprawnej Polszczyzny,

Drugie miejsce w tym samym konkursie dla
Joli Nowickiej z 6c,

Wygrana Olgi Mrotek z 6a w Gminnym
Konkursie z Języka Angielskiego "Vocabulary

Master",
Laury dla Huberta Troczyńskiego z 5b oraz
Karoliny Mróz z 5c w Gminnym Konkursie

Krasomówczym,
Sukces naszej szkolnej drużyny w Gminnym
Konkursie "Być sprawnym jak powstaniec" :)

Tematy numeru listopadowo-grudniowego:

* Kampania przeciw wulgaryzmom
* Nasza poezja
* Przyroda wokół nas
* Dzień Życzliwości
* Andrzejki
* Nasze pasje
* Święta tuż, tuż...
* Wywiad 
* Teścik :)

11. listopada
* Gdy mróz na
świętego Marcina,
będzie tęga zima
(odpust w parafii)
* Narodowe Święto
Niepodległości

Św.Marcin Biskup

jesień, zima?

net

net
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Jak zorganizować wigilię klasową? Nasze rady :)

Cicha noc...
pokój niesie!

stół

Kochani, dam
Wam dzisiaj
kilka rad, jak
przygotować
świetną wigilię w
klasie. Na
początek:
- ustalcie, kto za
co jest
odpowiedzialny,
- umówcie się,
co będziecie
jeść i pić,
- zdolni
plastycznie
niech wykonają

ozdoby :)
- przygotujcie
sobie drobne
upominki,
- zadbajcie, by
był też opłatek,
- śpiewajcie
kolędy i
pastorałki
(można
wydrukować
teksty),
- składajcie
sobie życzenia,
uśmiechajcie się
do siebie :)

Przy wigilijnym
stole złóżmy
sobie życzenia
- radości,
szczęścia
zdrowia i także
powodzenia.
Niech każdy z
nas będzie
pełen nadziei,
jak pełno w
zimę wokół nas
bieli :) 

prezenty

wigilia 4d

zima

Emilia

net

Daria

Emilka
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kolol kolol

Nie mów brzydkich słów bo to szkodzi na słuch!!!

Wulgaryzmy, ciężka sprawa;
Brzydkie słowa nie zabawa!
Nie przeklinaj!

Maks, 6a

WULGARYZMY TO RZECZ ZŁA, BĄDŹMY DOBRZY - TY I
JA!
Przeklinanie NIE ZABAWA
Czysty język SUUUPER sprawa!                            
Olga,6a

Niektórzy palą, piją przeklinają, ale ty tylko
się waż spróbować to POŻAŁUJESZ! Kolol

DRODZY RODZICE:
- nie używajcie wulgaryzmów jeśli nie
chcecie, aby dzieci wyrażały się tak samo,
- po co tracić czas na pisanie czy
wymawianie zbędnych słów - po prostu je
omińcie!                                          Tosia,6b

kolol kolol
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                Nie pal pomyśl o swojej rodzinie.

Wiemy że to uzależnia ale pomyśl o rodzinie.
Możesz zachorować na RAKA.
Wyobraź sobie że dowiadujesz się ,że ktoś
z twojej rodziny ma raka PRZEZ PAPIEROSY.
Przez jednego papierosa skracasz swoje
życie o ok.7-8 MINUT.
Naprawdę nie było by ci przykro gdybyś
się dowiedział/a że twój bliski umiera przez
papierosy.

Wicz
net
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Spotkanie wigilijne 20 grudnia 
"Bądź dobry dla ludzi!"

Restauracja Orion była dziś miejscem
niezwykłego spotkania pokoleń –
podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyrzysku oraz
uczniów wyrzyskiej szkoły podstawowej.
Dzięki inicjatywie pań – naszego pedagoga –
pani Urszuli Lach – oraz pani Magdaleny
Kozimor mieliśmy okazję zaprezentować
uczniowskie talenty muzyczne, recytatorskie
i plastyczne przed gronem nowym przyjaciół.

Podczas spotkania samotnych mieszkańców
Wyrzyska z panią burmistrz – Bogusławą
Jagodzińską, dyrektor ośrodka – panią
Hanną Łapacz oraz z pracownikami placówki
zaprezentowaliśmy wiersze mówiące o
wartości zwyczajnych, dobrych słów.
Młodsze dzieci – aniołki zaśpiewały trzy
pastorałki, przenosząc nas dzięki radosnym
melodiom w świąteczną atmosferę. Na
podsumowanie spotkania dziewczynki z
kółka plastycznego podarowały każdemu
miłemu gościowi własnoręcznie wykonane
aniołki.

Podczas wigilii harcerki wraz z naszą panią dyrektor –
Danutą Burytą-Arndt – przekazały wszystkim
obecnym na spotkaniu Betlejemskie Światełko Pokoju i
przesłanie płynące razem z nim. Prowadzące –
Patrycja i Lena – podkreśliły, że nikt nie powinien być
sam – szczególnie w okresie świąt. Wierzymy, że
spotkanie w takim gronie, choć pierwsze, nie będzie
ostatnim, bo w oczach wielu – i tych starszych, i
młodszych pojawiła się łza w oku… Wiemy jednak, że
była to łza, która wcale nie symbolizowała zwątpienia
czy smutku, a wzruszenie i nadzieję.
:)
Dzieci przygotowały panie: E. Kałużna,  B. Kornacka,
D. Maciejewska, P. Chwaliszewska.

                                                                     DM

Spotkanie

Orion

Wigilia

MK

MK

MK
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Fretka- zwierzę spostrzegane za szkodnika 

Fretka

Wyjściowymi ubarwieniami są forma albinotyczna i ciemne ubarwienie charakterystyczne
dla dzikiego tchórza. 
Posiadają one od 34 do 36 zębów
Ciąża trwa 40-42 dni, do 15 młodych w miocie, do trzech miotów rocznie.Młode rodzą się
ślepe i głuche ważąc 6-12 gramów, otwierają oczy w wieku 5 tygodni.
Fretki domowe są zwierzętami zmierzchowymi, oznacza to, że śpią 14-18 godzin dziennie i
są najbardziej aktywne w godzinach świtu i zmierzchu. 

Fretka domowa, znana z dobrze
rozwiniętego instynktu łowieckiego, od
dawna używana była do polowania
na króliki.Nie jest znane miejsce ani
okres udomowienie tchórza. Wiadomo, że
nastąpiło to w basenie Morza Śródziemnego.
Niewykluczone, że
miejscem tym był Egipt, choć bardziej
prawdopodobne wydaje się, że to
Europejczycy oswoili tchórza.Znane były w
starożytnym Egipcie, Rzymie oraz Grecji.

Orka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa_ssak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domestykacja_zwierz%C4%85t


www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 7 01/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDługa Przerwa

Świąteczne tradycje w odległych krajach

NIEMCY
Dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo
ważny jest czas przygotowań do świąt, czyli
adwent. W domach pojawiają się adwentowe
wieńce udekorowane czterema świecami, a
w każdą niedzielę adwentu zapalana jest
jedna z nich. W większości
miast niemieckich odbywają się jarmarki
świąteczne, a mieszkańcy ogrzewają się
grzanym winem. Sama Wigilia jest mniej
uroczysta niż w polskich domach, zazwyczaj
spędza się ją w domowym zaciszu z rodziną.
Najważniejszy świąteczny posiłek jest 25
grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest
pieczona gęś. Prezenty przynosi Mikołaj lub
dzieciątko Jezus.

PORTUGALIA
Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej
uroczyste święto w Portugalii. W wigilię Bożego
Narodzenia Véspera do Natal całe rodziny zbierają się
w domach wokół choinki i oczekują nadejścia północy,
by wybrać się do kościoła na pasterkę Missa do Galo.
Nazwa oznacza dosłownie Msza Koguta i pochodzi od
legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy kogut zapiał
o północy, miał miejsce w noc narodzin Jezusa. Po
skończonej mszy  wszyscy udają się do domów, by
zasiąść do wigilijnego posiłku zwanego consoada.
Tradycyjną potrawą wigilijną jest w
Portugalii bacalhau (dorsz) według specjalnego
przepisu bacalhau de consoada. Gotuje się do niego
kapustę, robi krokiety z ryb, a na deser podaje różne
ciasta.

Piernik

WŁOCHY
We Włoszech w Wigilię przygotowywanajest
uroczysta kolacja, podczas której jedzone są
typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a
także nugat, migdały i orzechy laskowe.
Wigilia jest jednak przede wszystkim czasem
oczekiwania na pasterkę. W
każdym włoskim domu najważniejszym
świątecznym atrybutem jest szopka. Szopki
budowane są w kościołach, mieszkaniach,
placach, czy nawet klatkach schodowych.Wielbłądy

Bogusiowa

Bogusiowa
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JAK UBRAĆ CHOINKĘ NA ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA . MOJE POMYSŁY :)

jak przystroić choinkę

Teścik świąteczny - sprawdź się! :)
* Imię świętego przynoszącego prezenty...
* Czekamy tego dnia na pierwszą
gwiazdkę...
* Mówią w wigilię ludzkim głosem...
* Wkładane pod obrus wigilijny...
* Świąteczna potrawa z makiem, miodem i
makaronem...
* Z tego kraju przyszła do nas tradycja
strojenia choinki na święta...
* Miejsce narodzin Jezusa...
* Przedstawienie dotyczące narodzin Jezusa
to...złoto-czerwona

biała
Emilka

net

net
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Nasze pupilki  - pieski, kotki, króliczki...

Opisuję dzisiaj mojego psa. Zwierzak ten ma na imię Bombela. Niestety ktoś go otruł i nie
ma go już z nami – bardzo to przeżywam... Na początku bardzo bałam się tego psa, ale z
czasem się do niego przyzwyczaiłam. Mieliśmy go około roku, a przez ten czas zdążyłam go
bardzo polubić.
Piesek ten był śliczny – biały, puszysty i bardzo słodki. Bombela zawsze szczekała jak kogoś
widziała, dlatego ludzi z okolicy to denerwowało i mówili nam, żebyśmy ją uwiązali albo
komuś oddali. My za bardzo jednak kochaliśmy naszego pieska, by tak po prostu go oddać!
Drugiego lutego niestety ujrzeliśmy naszą Bombelę leżącą martwą obok silosów – gdy to
zobaczyłam zaczęłam zalewać się łzami, nie mogłam o niczym myśleć, bo w jednej chwili
świat przewrócił mi się do góry nogami...
Zimą, gdy było ślisko, a ja miałam się już wywrócić mój piesek biegał wokół mnie –
wyglądało to, jakby chciał uchronić mnie przed upadkiem. Bardzo kochałam tego pieska i
zawsze będę go czule wspominać.                                                                              Karolcia

psiak

Opiszę Wam pieska mojej babci. Ten
zwierzak nazywa się Saba. Jest dość mały;
to pies szorstkowłosy krótkiej czarno-szaro-
brązowej maści. Saba ma bystre oczy i lubi
bawić się – wręcz uwielbia psoty! Piesek
kocha spacery, a cała rodzina przepada za
nim!      Lenka

net

kicia

net

królik

net


