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Jakie znasz piosenki patriotyczne ?

Hej sokoły 15%
Białe róże 15%
Żadne 20%
3 Maj 35%
O mój rozmarynie 5%
Pierwsza Brygada 10%
                                              Czarkiz

Z czym ci się
kojarzy słowo
Solidarność?

Z niczym 24%
Z współpracą 24%
Z stolarstwem 12%
Z solidarnością 24%
Z mądrością 4%
Z państwem 4%
Z polityką 8% 

              Czarkiz

.Lubisz wygodne klapki? 
Lubisz jeść?
Musisz kupić klapki zwane KLAPJEDZ!
Możesz je jeść kiedy jesteś głodny i
nosić na nogach. 
Za jedyne 12,99 zł w marketach Żuczek

.

      Spis treści 

Str 2 Poezja 
Str 3 Przepis 
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                    HUMOR                    POEZJA

.

Grupa turystów zwiedza ruiny
średniowiecznego zamku. Mały
chłopiec przygląda się resztkom
muru i pyta : 
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła
się jeździć naszym samochodem
????

W najwyższych górach świata,
drogą nad przepaścią jedzie
autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta
przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co
kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

            Wakacyjny wiersz
Koniec roku już nadchodzi.
Tylko naszym głowom szkodzi.
Gdy masz już dość codziennego wkuwania,
jak z Zielonego Wzgórza Ania,
jak z Dynastii Miziołek
jak Koziołek Matołek.
To weź książkę z języka polskiego
I naucz się abecadła naszego.
Kalkulator do ręki weź
I zapisz zadania tekstowego treść.
Na zakończenie radę taką mamy:
Nie poddawajcie się !
Po wakacjach czekamy !
   Redakcja TIT

                            ***
Po tym lenistwie jestem wypoczęta,
Marzę i czekam na mojego księcia.
Marzę o podróży dookoła świata,
ale dopiero gdy skończę dwadzieścia dwa lata.
Jestem szczęśliwa i czuje się w niebie,
odpoczywam, a w snach śmieję się do Ciebie.
Podejmę ten odważny krok
I marzę by wrócić tu za rok.
Wreszcie jest cicho i sennie,
Wszystko co złe, odeszło ode mnie.
                                   Dobrosława Geisler

E.M
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                     Włoskie szaleństwo

.

Składniki:
- 2 pomidory
- 1 kapusta pekińska
- 1 ogórek zielony
 - 1 puszka kukurydzy
-  oliwa z oliwek
-  1/3 szklanki wody
- 1 opakowanie sosu włoskiego 
- 2 makarony tortellini
- nóż
- deska, miska

Sposób przygotowania:
Pokrój 2 pomidory, połowę kapusty pekińskiej, 1
ogórka zielonego.
Weź miskę i wsyp wszystkie pokrojone warzywa.
Wyciągnij garnek
I wlej pół garnka wody , zagotuj wodę i wsyp 2
makarony. Ugotowany
Makaron odcedź i wsyp do warzyw. Weź szklankę i
wlej 1/3 szkl
wody do tego 3 łyżeczki oleju z oliwek i wsyp sos
włoski. Wlej
zawartość szklanki do pozostałych składników.
Wymieszaj i
gotowe.  Smacznego!!!
E.M

      Ciekawostki ze świata

1. LEGO jest największym producentem opon na
świecie. Corocznie produkuje ich 306 mln (do
samochodów z klocków). 

2. Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji.
Podawano go sportowcom podczas Igrzysk
Olimpijskich.

3. Naukowcy z MIT-u opracowali makaron
zmieniający kształt w kontakcie z wodą. Dzięki
arkuszom żelatyny lub skrobi płaty makaronu
zwijają się w znane kształty, np. świderki.

4. Koliber jest ptakiem, który potrafi latać do tyłu.
5. 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.

                                                                                     
F.B

E.M
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                                              WIKTOROWO

szkoła przetrwania

Filip i Patrycja

Uczestnicy wycieczki

             Dnia 24 -26 kwietnia 2017r.  uczniowie Szkoły Podstawowej  w
Urbanowie pojechali na wycieczkę 3 – dniową. Pierwszego dnia mieliśmy
zbiórkę przed szkołą o 6:40 i wyjazd do Wiktorowa. Kiedy tam
dojechaliśmy zameldowaliśmy się w Ośrodku Wypoczynkowym. Potem
uczestniczyliśmy w,,Szkolę Przetrwania ‘’. Było super. Podzieliliśmy się
na dwa zespoły: ,,Wesołe Romki’’ i ,,Wojownicy’’, i wykonywaliśmy
zadania. I tak nam cały dzień ,,zleciał". Pod koniec dnia mieliśmy
dyskotekę i  bawiliśmy się świetnie. 
              Drugiego dnia zjedliśmy śniadanie. Zaczął się ,,Dzień Indiański’’.
Znowu podzieliliśmy się na grupy ,,Indianos’’, ,,Czerwone Orly’’ i ,,Latające
Pióra’’. Najpierw budowaliśmy szałasy, a później wykonywaliśmy róznego
rodzaju zadania np. budowa szałasu.

Po zadaniach mieliśmy strawę indiańską przed
ogniskiem. Po ognisku znowu wykonywaliśmy resztę
zadań. Około godz. 17:00 mieliśmy czas wolny, czyli
zabawy w Ośrodku i gry. Po tym wymyśliliśmy grę w
podchody. Zabawa była bardzo fajna. Pod wieczór
Pani Agnieszka L. grała na gitarze, a my śpiewaliśmy.
           Zaś trzeciego dnia wyjechaliśmy z Ośrodka
Wypoczynkowego i pojechaliśmy do Muzeum do
Wenecji. Pan przewodnik opowiadał nam o pociągach
wąskotorowych. Później pojechaliśmy do kolejnego
Muzeum. Tym razem Archeologicznego. Pani
opowiadała nam o różnych faktach dotyczących
glinianych naczyń. Później mieliśmy warsztaty lepienia
z gliny. Ostatnim punktem wycieczki był nasz powrót
do domów.

  
     
  Gdy dojechaliśmy do szkoły to wszyscy poszli do
domu, bo byli zmęczeni.
  Ta wycieczka była naprawdę fajna. Chciałabym, żeby
taka wycieczka jeszcze się kiedyś powtórzyła. 

                                                              Pati

K.K

K.K

K.K
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                    WYWIAD
Z PANIĄ EMILIĄ MAJEWICZ
ROZMAWIAŁA: PATRYCJA KORTUS I EMILIA
MUELLER

1.  Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
Zawód nauczyciela różni się znacznie od pozostałych
zawodów. Oprócz wykształcenia wymaga dużo
cierpliwości, odpowiedzialności i zaangażowania.
Myślę, że wybrałam ten zawód z co najmniej kilku
powodów. Pierwszy, bo brak rutyny i nudy. Drugi to
taki, że szkoła to nie tylko miejsce, w którym
przekazywana jest wiedza. To właśnie tutaj można
zaangażować się w wiele przedsięwzięć, rozwijać
zainteresowania, pomagać innym, poznawać nowych
ludzi. Zawód nauczyciela nie jest więc schematyczny i
może dawać wiele satysfakcji. Tak właśnie jest w
moim przypadku.

2.  Niektórzy ludzie uważają, że w życiu przydaje
się bardziej język angielski niż niemiecki.
Jakie jest Pani  zdanie na ten temat?
Uważam, że z językami obcymi jest trochę jak z modą
- wciąż się zmienia. Dzisiaj popularnym staje się j.
angielski, a kilka lat temu był nim j. niemiecki, a
jeszcze wcześniej j.rosyjski.  Niezależnie od tego jaka
jest moda na dany język, warto się ich uczyć i to nawet
kilku. Błędnym jest bowiem przekonanie, że każdy
człowiek na świecie czy w Europie zna język angielski.
Moim zdaniem, im więcej języków obcych znamy, tym
większe mamy szanse na porozumienie się w świecie,
poznawanie ciekawych ludzi z różnych kultur czy na
zdobycie w przyszłości dobrej pracy. Zachęcam więc
do nauki języków obcych, które otwierają drzwi na
świat i dają wiele możliwości.

3. Którą porę roku lubi Pani najbardziej i dlaczego?
Moją ulubioną porą roku jest lato, które kojarzy mi się
ze słońcem i plażą, a także z wakacjami,
odpoczynkiem i beztroską. Jest to dla mnie czas
wyjątkowy, ponieważ mogę robić to, na co w danym
czasie roku szkolnego nie mam zazwyczaj czasu,
gdyż jestem osobą bardzo zapracowaną. Często
właśnie w okresie letnim odwiedzam przyjaciół ze
studiów i rodzinę. Chętnie też podróżuję np. do innego
kraju lub nad polskie morze. Lubię także zająć się
sobą, swoimi zainteresowaniami. Polega to na tym, że
zajmuję się drobnymi remontami albo kulinariami.
Natomiast w czasie niepogody nadrabiam zaległości
filmowe.

dziennikarze

.

K.K

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 9 07/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu i Teraz

1. POLSKA TO ...
2. ... BAŁTYCKIE
3. NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ...
4. NAZWISKO ZAŁOŻYCIELA POWYŻSZEJ ORGANIZACJI
5. ,,.......... ŁAGODZI OBYCZAJE"
6. MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY TO 
7. ŁĄCZNIE PISANA NAZWA NASZEJ REDAKCJI
8. NAZWISKO OBECNEGO PREZYDENTA POLSKI
9. Sąsiadują z Polską.
10. ... Piłsudski 
11. ... Mickiewicz 

J.B J.B
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