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Napracowaliśmy się! Wielokrotnie osiągnęliśmy sukcesy. Należy nam się
odpoczynek. Życzymy wszystkim słonecznych wakacji. Odpoczywajcie!

     Wiersz Piotra Wytykowskiego, laureata    
konkursu "Mój Poznań (...) oczami dziecka"

A kiedy wakacje zaczynają się
w innych krajach...

. Rada Młodzieżowych Jeżyków

BAJKOWY POZNAŃ
Nad Poznaniem co dzień 
z rana
kapie z nieba czekolada.
Rzeka Warta jest różowa
płynie nią woda sodowa.

Na trawnikach obok
krzaków
zielona wata cukrowa
wszystkie kwiaty są z
lizaków, a chodniki
 z marcepana.

Małe uśmiechnięte dzieci
mają śmigła przy
plecakach
i po niebie nad ulicą
tak do szkoły mogą latać.

A szkoła jest jak Legoland
calusieńka z klocków lego
korytarze, klasy, schody
i plac zabaw mój kolego!

W takiej szkole czas nauki
jest jak najlepsza zabawa,

zamiast ocen są cukierki
i każdy każdemu pomaga.

Domy z kolorowych
szkiełek
mienią się tysiącem barw!
Bo bajkowy jest nasz
Poznań - 
moje miasto i mój świat!

Podobnie jak w Polsce, na
początku września rok
szkolny zaczyna się w
Ameryce, Anglii, Grecji,
Belgii, Łotwie i Francji.
Szwedzi, Duńczycy i
mieszkańcy niektórych
landów niemieckich, idą do
szkoły w sierpniu, a za to
Hiszpanie, Włosi i
Portugalczycy - dopiero w
drugiej połowie września.
Australijczycy, co ciekawe,

na pierwsze zajęcia idą w
styczniu. W Brazylii rok
szkolny rozpoczyna się po
karnawale, czyli w lutym, a
mieszkańcy Chile idą do
szkół dopiero w marcu. W
Grecji i na Łotwie długie
wakacje zaczynają się już z
początkiem czerwca.
Szwedzi i Niemcy kończą
naukę dopiero pod koniec
lipca. 

fot. W. Kępska .
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zwycięskie logo rady

- Cześć Jadzia mam nadzieje, że pamiętasz kiedy byliśmy w SP 71?
- Oczywiście. To było pierwsze spotkanie Dziecięcej Rady Jeżyc.
- No przecież! Ale chyba w końcu w wyniku głosowania wybraliśmy inną
nazwę. „Rada Młodzieżowych Jeżyków”, prawda? W skrócie RMJ.
- Masz rację! Zapomniałam!
- No i oto chodzi! Jak można takie rzeczy i nazwy zapominać! :(
- Podzieliliśmy się na różne komisje, by zrobić coś dobrego dla naszej
dzielnicy. A pamiętasz jakie były ich nazwy?

- Nie do końca. Na pewno pamiętam komisję hobby i infrastruktury.
- Jeszcze była komisja dotycząca spraw społecznych i sportu oraz
eksperymentów.
- Jasne! Wypadło mi z głowy!!! A wiesz czemu zapamiętałem komisję
infrastruktury?
- Ponieważ się do niej zapisałeś?
- Nie tylko! Przecież jestem tam przewodniczącym!
- Acha… A co to w ogóle jest infrastruktura?
- Hmm...budynki i instytucje, które służą ludziom.
- Myślisz, że uda nam się zrobić coś dobrego na Jeżycach?
- Mam nadzieję. Na razie cieszę się na spotkanie w Urzędzie Miasta.
- Ja też.Zobaczymy, jak pracują prawdziwi radni. 
- Ogłoszą tam wyniki konkursu na logo naszej dziecięcej rady. Wierzę, że
projekt Amelki z naszej szkoły wygra. Do zobaczenia więc!

          
            Rozmowa Jadzi Martinek i Piotra Wytykowskiego
                 członków Rady Młodzieżowych Jeżyków

2 czerwca odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Młodzieżowych
Jeżykóww Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania. Członkom rady oraz
opiekunom wręczone zostały uroczyście powołania. Wybrane zostało
prezydium, w którym naszą szkołę będzie reprezentował Piotr Wytykowski.
Odbyły się wybory logotypu rady, w których zwyciężył projekt naszej
uczennicy - Amelki Niegolewskiej! Dzieci ustaliły plan pracy na najbliższe
miesiące.Specjalnym gościem posiedzenia był Przewodniczący Rady
Miasta Poznania - Pan Grzegorz Ganowicz. Na koniec wylosował on szkołę,
która będzie w przyszłym roku szkolnym przewodniczyć działaniom Rady
Młodzieżowych Jeżyków. Wybór padł na SP 36, czyli to my koordynujemy
działania rady w roku szkolnym 2017/2018. Całe spotkanie uświetniła
obecność przewodniczącej rady Osiedla Jeżyce, Pani Aleksandry Sołtysiak
-  Łuczak oraz dyrektorów jeżyckich szkół, w tym oczywiście Pani Dyrektor
Katarzyny Czyż. 

Członkowie
warsztatów medialnych
uczestniczyli w
spotkaniu twórczym z
rysownikiem
Dariuszem Łabędzkim
w ramach "Biennale
sztuki dla dziecka".
Opowiedział on i
pokazał, jak tworzy
swoje prace i
udowodnił, że
karykatura może być
sposobem na życie.
Dystans i humor
pozwalają bowiem na
patrzenie na życie z
innej, radośniejszej
perspektywy. Dariusz
Łabędzki wspólnie z
dziećmi poszukał
tematów do rysowania
karykatur. Uczniowie
mieli okazję

poznać tajniki technik
pracy twórczej i
wykorzystały je w
swoich pracach, które
zostały ocenione przez
profesjonalistę.
Rysownik za najlepsze
uznał karykatury: Jadzi
Martinek z 5b, Julki
Martinek z 3b i
Weroniki Kępskiej z 5b.
Fantastyczną nagrodę
otrzymali: Julia Pięta i
Oktawian Kryszak. W
podziękowaniu za
pełnienie roli modeli
otrzymali oni własne
karykatury narysowane
przez  Dariusza
Łabędzkiego.

.

. .

       Karykatura sposobem na życie...          

poznajesz kto to?

Amelia Niegolewska

fot. Weronika Kępska

. Sala Sesyjna Urzędu Miasta

.
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Dawno temu było
sobie całkiem duże
miasto. Wszyscy jego
mieszkańcy prawie
zawsze byli
zadowoleni, a gdy już
jakiś smutek zaprzątał
ich głowy, to na
krótko.  Można by
powiedzieć, że było to
najweselsze miasto w
całym kraju, gdyby
nie… Król. Król ten od
dawna się zamartwiał i
zawsze dwoma tymi
samymi rzeczami.
Niby dwie sprawy to
mało, ale dla Króla były
one bardzo poważne i
trudne do załatwienia. 
Jego miasto bowiem
wciąż nie miało nazwy
ani herbu. Jednak
pewnego dnia
wszystko się zmieniło.

Był to letni poranek,
dwaj przyjaciele, Piotr i
Paweł, wesoło
maszerowali do
szkoły. Całkiem
niedaleko szkoły
mieścił się królewski
zamek.
- Chłopcy! Lekcje
zaczęły już się 8 minut
temu! - z holu szkoły
dobiegał krzyk woźnej.
- Już idziemy! -
odpowiedzieli i z
niechęcią poszli do
klasy.
- Dziś będziemy
obliczać pola figur - 
powiedziała pani
Skowronek, gdy
przekroczyli próg sali.
- Dziś będziemy
obliczać pola figur - 
powiedziała

pani Skowronek, gdy
przekroczyli próg sali.
Lekcja matematyki,
tylko pisanie, liczenie,
czytanie zadań i
groźne spojrzenia
nauczycielki - tak
wyglądała matematyka
w oczach Piotra i
Pawła. Nie byli zbyt
grzeczni, szybko się
nudzili i na lekcjach
marzyli tylko o tym, by
zdarzył się cud i ktoś
ich stamtąd zabrał.
tego dnia czuli, że nie
będzie to możliwe. A
jednak...Puk, puk, ktoś
przerwał wykład o
przekątnych trójkąta.

Była to pani
Zakamarek,
wychowawczyni klasy.
Była wyraźnie
podekscytowana, co
potwierdzały jej
rumieńce na okrągłej
twarzy. Powiedziała,
że musi cała klasę
natychmiast zabrać ze
sobą, bo sam Król
wzywa ich do siebie.
Piotr i Paweł aż
podskoczyli z radości i
zupełnie nie
przejmowali się
nerwowymi
rozmowami kolegów i
koleżanek, którzy
niepokoili się, co Król
może chcieć od

ich klasy. Droga
minęła im szybko i w
mgnieniu oka znaleźli
się przed obliczem
Króla.
- Drodzy uczniowie!
Wybrałem was,
abyście pomogli mi w
bardzo trudnym
zadaniu. Nasze miasto
potrzebuje nazwy i
herbu…
Piotr i Paweł długo nie
wytrzymali,
monotonny głos Króla
szybko ich znudził. Po
cichu wyszli z sali i
rozejrzeli się dookoła.
Najbardziej
zaciekawiły ich drzwi
pomalowane

na zielono. Dodatkowo
wisiała na nich
tabliczka z napisem:
"Nie wchodzić!" To
jeszcze bardziej
zachęciło chłopców,
aby tam zajrzeć.
Otworzyli z niemałym
trudem ciężkie,
masywne drzwi i
weszli do środka. Było
to małe pomieszczenie
z wieloma półkami. Na
nich stały przeróżne
eliksiry w wymyślnych
flakonach. Jeden był
na urodę, inny na 
zdrowie, a jeszcze
inny na lśniące włosy.
To akurat chłopców nie
interesowało.
Popatrzyli na kolejną
półkę. 

Od razu dostrzegli
coś, co momentalnie
przykuło ich uwagę.
Eliksir na… NUDĘ!
Chłopcy od razu go
zabrali i bez namysłu
wypili. Dopiero potem
przeczytali dołączoną
do flaszki pożółkłą
karteczkę: "Uwaga,
kto wypije ten eliksir,
po godzinie
skamienieje, chyba że
odnajdzie klucz do
ukrytych drzwi,
otworzy je, stanie na
wieży i wypowie liczbę
12".
Piotr spojrzał na
zegarek. Chłopcy

najpierw zaczęli
szukać klucza.
Przypomnieli sobie, że
idąc korytarzem, na
jednych  drzwiach
znajdował się napis:
"Królewskie klucze".
Szybko tam pobiegli.
Mieli mało czasu.
Otworzyli drzwi, a tam
nie było nic oprócz
kluczy. Cała sala
zapełniona
przeróżnymi
kluczami.Było ich tam
chyba ponad dziesięć
tysięcy! Chłopcy
zwiesili głowy.
Zrozumieli, jak wiele
jeszcze przed

nimi. Ale mieli plan!
Najpierw znaleźć drzwi
i tyle kluczy, ile zdążą,
dopasowywać do
otworu w zamku.
Paweł popatrzył na
zegarek. Zostało im
pół godziny. Rozdzielili
się. Każdy z nich
pobiegł w inną stronę i
szukał drzwi, które w
jakiś sposób byłyby
związane z ich klątwą.
Po kwadransie
zdyszany Piotr znalazł
wrota z napisem:
"Tajemnicze drzwi, kto
pił eliksir, wie jakie!".
- To tu!- krzyknął na
cały głos.

Paweł czym prędzej
do niego pobiegł i
razem wrócili do
komnaty z kluczami.
Po chwili każdy z
chłopców trzymał w
dłoni klucz. Na jednym
było napisane ELIKSIR
NA NUDĘ i malutkimi
literami POZ. A na
drugim to samo, tylko
zamiast POZ było
NAŃ.Chłopcy szybko
biegli krętymi
korytarzami i w końcu
zaleźli się obok
komnaty z
tajemniczymi
drzwiami. Próbując je
otworzyć, zobaczyli,
że są dwa otwory,
więc włożyli tam oba
klucze. Udało się!
Czas mijał. 10…9…
8…7… Chłopcy weszli
na wieżę. Zaskoczyło
ich, że jest już noc.
Odliczali 5…4…3…
2… Byli w połowie
mówienia "jeden", gdy
nagle skamienieli!

Po jakimś czasie
zebrał się wokół nich
spory tłum
mieszkańców miasta.
Wielu fotografowało
kamienne posągi.
Żałowano chłopców,
cicho mówiono, że to
kara za to, że byli tacy
niesforni. Z kluczy,
które Piotr i Paweł
trzymali w rękach,
ułożyło się słowo
POZNAŃ. Król wpadł
na pomysł, że to
doskonała nazwa dla
miasta. A gdy obejrzał
zdjęcia, które
wykonano
skamieniałym
urwisom, uznał, że
może to być
doskonały herb. Od tej
pory i on był wesołym i
szczęśliwym
mieszkańcem
Poznania.
Zastanawiacie się, czy
to naprawdę koniec
historii nieposłusznych
chłopców? Czytajcie

dalej. Tydzień po tym
wydarzeniu,
punktualnie o 8:00
zaczęła się lekcja z
panią Skowronek.
- Rozwiąż zadanie
numer 15! - krzyknęła
do jednego z uczniów.
- Jaki jest wynik?
- Dwanaście!
I tym słowem kolega
Pawła i Piotra uwolnił
ich z klątwy. Na
odwrocie pożółkłej
karteczki przywiązanej
do buteleczki z
eliksirem było bowiem
napisane: "Można
również odwrócić czar,
wypowiadając liczbę
dwanaście w tym
samym dniu tygodnia i
o przybliżonej
godzinie!".
Chłopcy zeszli z wieży
i przyszli spóźnieni do
szkoły o 8 minut.
Wszystko było jak
dawniej…

              Fragmenty opowiadania "Para niesfornych przyjaciół"
                   autorstwa Marianny Żmidzińskiej z klasy 5b
           /praca na konkurs pt. "Współczesna legenda poznańska",
                   w którym Marianna zajęła pierwsze miejsce/

.

..

.

..
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Być jak Lionel Messi...

Wattpad – jest to strona internetowa na, której możesz czytać opowiadania
pisane przez innych użytkowników. Oczywiście można udostępniać również
swoje teksty. Ja sama piszę opowiadania. Na swoim profilu mam 5 prac
udostępnionych, a 10 wersji roboczych, jeszcze nieudostępnionych.
Popularność naszych prac pokazuje liczba wyświetleń, a także gwiazdek –
inaczej głosów na swoje książki. Na stronie jest dużo możliwości wyboru
tematyki waszej twórczości, od książek historycznych po tak zwany
fanfiction. 
Polecam zarejestrowanie się stronie Wattpad, ponieważ  można naprawdę
dużo się dowiedzieć, a różnorodność prezentowanych tam prac wzbudza
wiele emocji,  czasami uśmiejemy się do łez, a czasami pojawią się łzy
wzruszenia (ja nad jedną książką płakałam całą noc). Odwiedźcie Wattpada!

Zuzia Kruszona 6b

  Fenomen League of Legends

Moją przygodę z grą Lague of Legends zaczynałem nic o niej nie wiedząc. 
Mój kolega wtedy miał 15-16 level, zagrałem z nim i zobaczył., że mam
potencjał. Nakazał mi ćwiczyć, no to się posłuchałem i jakieś 4 tygodnie
później graliśmy już wspólnie. Wzorowałem się na koledze, który grał ze
mną jako pierwszy i mnie wszystkiego nauczył. Postać,  jaką grał, to była
Tristana. Jakieś 2 tygodnie potem sam ją kupiłem, bardzo mi się spodobała,
była bardzo dobra pod względem ataku, ale dość słaba w obronie. Naszą
ulubioną mapą była Summoner's Rift.
Dziś nie gram już tyle w LoL’a, ale zawsze będę go pamiętał, bo to moja
pierwsza gra RPG, w którą się naprawdę wciągnąłem.

Jakub Szlachta 5b

Waga: 67 kg
Wzrost: 169 cm
Argentyński pomocnik
lub napastnik
uważany za jednego z
najlepszych piłkarzy
na świecie.
Wychowanek FC
Barcelona i absolwent
słynnej szkółki
piłkarskiej La Maria.
Wielokrotnie
uznawany za piłkarza
roku w różnych
plebiscytach. Urodził
się 28 czerwca 1987 r.
Messi ma dwóch braci
i siostrę. Przygodę z
piłką zaczął w wieku 5
lat, kiedy zapisał się
do lokalnego klubiku.
gdy miał 11 lat ciężko
zachorował. Rodziny
nie było stać na

drogie leczenie i wtedy
rękę wyciągnęła FC
Barcelona, która
zaprosiła rodzinę do
Katalonii, zapłaciła za
leczenie. Jak się
okazało, był to strzał
w dziesiątkę, bowiem
Argentyńczyk z roku
na rok stawał się
coraz lepszym
piłkarzem i gwiazdą
drużyn juniorskich, aż
w końcu zadebiutował
wśród seniorów. 16
października 2004
roku Messi po raz
pierwszy wystąpił w
ligowym meczu
Barcelony. Minęło
parę miesięcy i Leo
zdobył swojego
pierwszego gola na
hiszpańskich

boiskach. Od tej pory
trafiał już seryjnie. W
międzyczasie
zadebiutował w Lidze
Mistrzów. Z roku na
rok Leo Messi stawał
się coraz większą
gwiazdą, a dziś śmiało
można nazwać go
najlepszym
zawodnikiem
mistrzów Hiszpanii.
Rozegrał dla
Barcelony ponad 150
spotkań, strzelił juz
138 bramek, był
pięciokrotnie mistrzem
Hiszpanii, dwa razy
wygrał Ligę Mistrzów,
zdobył także Puchar
Hiszpanii,
Superpuchar
Hiszpanii,
Superpuchar Europy,

Klubowe Mistrzostwo
Świata. Indywidualnie
zdobył tez tytuł
Piłkarza Roku FIFA. 
W przyszłości
chciałbym być choć
trochę tak zdolnym
piłkarzem jak Messi,
bo interesuję się piłką
nożną i z zapałem
uczęszczam na
treningi. Moim
marzeniem jest
pojechac do Hiszpanii
i poznać osobiście
Messiego. 

Oktawian Kryszak 4b

Autorka: 
Weronika Kępska, 5b

Wążżżżżżżżż...

Idzie przez lasy, knieje,
drogi...
Kto to? Cóż to? 
Sieje tyle trwogi.
Pełza i wije, wije
i pełza.
Jedyne czego pragnie-
twego mięsa. 
Sunie przez gąszcze,
knieje, busze.
Jeśli cię ugryzie,
przejdziesz katusze! 

Grasuje przy rzece,
bagnie, jeziorze.
Już nic uchronić cię nie
może! 
Kto usłyszał jego ryk
bojowy,
Na śmierć niech będzie
gotowy.
Więc cóż to za zmora
tajemnicza
szuka twego oblicza?
Jego imię to 
wąż rzeczny 
I wiedz, że jest bardzo
niebezpieczny!

.

.

W ubiegłym roku razem z moją mamą ścięłam włosy dla  Fundacji
Rak&Roll. Ważne, aby ścięte włosy miały minimum 25 cm. Robi się z nich
peruki dla ludzi chorych na raka. Salon, który bierze udział w tej fundacji,
znajduje się między innymi na ul. Kościelnej 39a. Kochane koleżanki, jeśli
myślicie o zmianie fryzury, pomyślcie o oddaniu włosów na tak szczytny cel.
Chorzy na raka po chemioterapii też chcą wyglądać pięknie, a dzięki mnie i
innym, mają taką szanse. W zamian otrzymałam podziękowania z Fundacji
Rak&Roll. Kiedy włosy mi podrosną, znowu oddam je, by pomóc innym.

      "Miłość to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli"
 
Jadzia Kochańska z 4b wie, jak ważne jest, by pomagać innym...

karykatura Oktawiana Kryszaka

Jadzia u fryzjera
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