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Spotkanie z Pyrkiem - lekcja bezpieczeństwa na wesoło

We wtorek naszą szkołę
odwiedził Pyrek – maskotka
wielkopolskiej Policji

Mega Misja i jej
osiągnięcia

A.K.

Pyrek opowiedział
nam o trudnej pracy
policjanta i o tym co
robić, by
bezpiecznie
spędzić
nadchodzące ferie
zimowe. Odbyły się
zabawy z Pyrkiem.
Wszystkim bardzo

się podobało, a taka
lekcja
bezpieczeństwa na
pewno zapadnie
nam w pamięć. Raz
jeszcze dziękujemy
Policji ze Śremu :)

Świetlica Mega Misji
pokonuje kolejne
zadania. Tym
razem poznajemy
możliwości
wykorzystania
sprzętu
multimedialnego.
Uczymy się
nagrywania
dźwięków i
poznajemy tajniki
fotografii.

Nasza praca
została nagrodzona
przez Fundację
Orange. Tym razem
pozyskaliśmy dla
naszej świetlicy
cały karton książek
dla dzieci, które
przekazaliśmy do
szkolnej biblioteki.

A.K.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBodzyniewo News

Szkoła wielopokoleniowa - nauka masażu

Kolejne spotkanie z cyklu „Szkoła
wielopokoleniowa”

Bezpiecznie 
Tu i Tam

A. K.

Tym razem w
ramach szkoły
wielopokoleniowej
odbyły się
bezpłatne
warsztaty
masażu dla
rodziców.
Podczas
spotkania mamy
poznały
teoretyczne
podstawy
masażu
dziecięcego 

oraz praktyczną
naukę masażu
Shantala,
Zajęcia
prowadziła mgr
fizjoterapii,
terapeuta 
NDT- Bobath
pani Laura
Kownacka.

A.K.

W czasie zajęć
świetlicowych
dzieci z klasy
trzeciej
dowiedziały się,
dlaczego
założenie konta
na portalu
społecznościowych
nie jest
odpowiednie dla
dzieci poniżej 13
roku życia.
Trzecioklasiści
poznali
zagrożenia

płynące z
podawania w
sieci danych
osobowych i
materiałów
osobistych.

A.K.

A.K.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bodzyniewo News

Dzień Babci i Dziadka - spotkania w naszej szkole

W styczniu  w naszej szkole
gościliśmy Babcie i Dziadków. 

Spotkanie 
z kucharzem

A.K.

Podczas
obchodów Dnia
Babci i Dziadka
wnuczęta
pięknie
recytowały
wierszyki,
śpiewały
piosenki oraz
zatańczyły
tańce
nowoczesne.
Odbył się także
teleturniej
Familiada. Nie
zabrakło

oczywiście
życzeń i
uścisków.
Wszystko
odbywało się
miłej rodzinnej
atmosferze przy
słodkim
poczęstunku.
Bacie i
Dziadkowie
żyjcie nam sto
lat !!!

A. K.

15 lutego w
grupie Biedronki
odbyło się
spotkanie z
kucharzem. Pan
kucharz
przybliżył
dzieciom czym
się zajmuje,
gdzie możemy
go spotkać oraz
jak wygląda strój
kucharza.

A.K.

A.K.
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WALENTYNKI 2017 Glicerynowe
mydełka

Pamiętamy o
powstańcach

Bale
karnawałowe

W trakcie ferii
odbyły się
warsztaty
prowadzone
przez p. Alinę
Baum.
Stworzone
glicerynowe
mydełka, dzieci
mogły zabrać 
na pamiątkę. 

A.K.

14 lutego w
naszej szkole
świętowaliśmy
dzień  Świętego
Walentego. 
Samorząd
Uczniowski
razem z panią

opiekun złożył
całej
społeczności
życzenia oraz
przygotował
niespodziankę
w formie
możliwości

zrobienia sobie
walentynkowego
zdjęcia. Była
także poczta
walentynkowa.
Dzień należał
do bardzo
miłych, było

dużo
uśmiechów i
wiele
życzliwości.

A.K.

A.K> A.K.

A.K.

Pierwszy
tydzień po
feriach obfitował
w naszej szkole
w bale
karnawałowe.
Było tanecznie,
wesoło 
i kolorowo.
Bawiła się cała
szkoła

począwszy od
najmłodszych
Biedronek, a
skończywszy
na klasie VI.

W naszej szkole
odbyła się
kolejna  „Krótka
lekcja historii”.
Nasi młodzi
aktorzy
przybliżyli
szkolnej
społeczności
wydarzenie

– Powstanie
Wielkopolskie
oraz znaczenie
jakie dla zrywu
Wielkopolan
miał rozejm w
Trewirze.

A.K.

A.K.

A.K. A.K.

A.K.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 03/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bodzyniewo News

Nasze pasje - czołgi

Chciałbym
się z wami
podzielić
moją pasją!
Moja pasja
to czołgi 
I i II wojny
światowej.

A.K.

Najbardziej
znanym 
czołgiem I
wojny
światowej to
„Mark V”.
Służył głównie
do
przełamywania
linii obrony
przeciwnika. 
Bardzo
popularnym
czołgiem II
wojny
światowej był

radziecki czołg
średni T-34
oraz T-34/85,
który był
ulepszoną
wersją czołgu
T-34.Czołg T-
34.
Wykorzystywany
był w filmie
„Czterej
Pancerni i
Pies”, który
opowiada o
„przyjaźni

polsko-
rosyjskiej”.
Bardzo
fascynują mnie
te czołgi.
Gram w bardzo
dobrą i często
aktualizowaną
grę „World of
Tanks”,  w
której
prowadzimy
czołgi z drugiej
wojny
światowej. 
Kamil

A.K.
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Word of Tanks 
  100 lat czołgów

W
październiku
minęło 100
lat czołgów.
Pierwszym
czołgiem
był brytyjski
czołg Mark I
do
forsowania
okopów
wroga.

A.K.

Jeden z
najsłynniejszych 
czołgów drugiej
wojny to t 34-85
jak i pzKpfwV
„panther”ausf.
a t34-85. Miał
on słabszy
pancerz, ale był
szybszy.
Działo 85mm
robiło poważne
uszkodzenia.  
pzKpfwV
„panther”ausf.a.
Tiger II to

chyba postrach
całej wojny. Na
kadłubie ma
pancerz
180mm. Jego
działo -  8,8cm
praktyczne
wszystko
penetrowało i
było to jedno z
najcelniejszych
dział. Uważam,
że poznawanie
sprzętu
wojskowego
pozwala

zobaczyć nam,
jak walczyło się
podczas wojny.
 Oliwier

A.K.
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Przyjaźń z koniem

Najlepszym
przyjacielem
człowieka
jest
zwierzę. Ja
osobiście
uważam, że
konie to
cudowne
zwierzęta. 

 Koniki polskie
to rasa
spokojniejsza
niż inne !!!!
  Nadają się
doskonale do 
nauki jazdy
konnej dla
dzieci.
  Są trochę
niższe od
zwykłych koni i
bardziej
spokojne. Te
konie to rasa
pośrednia

pomiędzy
kucykiem , a
dużymi końmi.
W okolicach
Śremu są
stadniny, gdzie
można uczyć
się jeździć
właśnie na
takich koniach.
Ja sama mam
swojego
ukochanego
Goldena i kiedy
mogę, to
spędzam z nim

czas.
Martyna

M.L. M.L.
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MODA MIESIĄCA :)

Gościmy
dzisiaj u
nas w
Junior
Media
Martynę
Lesińską,
która
porozmawia
z nami o
modzie.

Reporter: Dzień
dobry Martyno.

Martyna: Dzień
dobry.

R: Słyszałam,
że interesujesz
się modą?

M: Tak bardzo
lubię się
przebierać i
robić nowe
stylizacje.

R: Co Cię
inspiruje do
robienia
nowych
stylizacji?

M: Gdy byłam
mała mama
lubiła mnie
przebierać. Ja
też to bardzo
lubiłam, kiedy
goście mówili
mi i mojej
mamie, że ma
piękna córkę.

R: Ok! To
może zrobimy
sesję
fotograficzną i
pokażesz
naszym
kolegom, jak
można się
pokazać w
dobrym stylu.

Z Martyną
Lesińską
rozmawiały
Julia Krawczyk
i Julia
Ogrodowska

J.O. J.O.


