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    Narodowe Święto Niepodległości
                 Święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę
Niepodległości w roku 1918, po 123 latach zaborów {1795-1918}.
Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 193 7 roku,
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r,
przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w
1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.

                  Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali apel
okolicznościowy pod kierunkiem p.Wioletty Gierałtowskiej.

                                                                                               Oli

          Drugie śniadanie daje moc!
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki temu dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę
do zabawy. To najlepszy start na nowy dzień! Już od siedmiu lat,
8 listopada obchodzimy Dzień Śniadanie Daje Moc wspólne ze
szkołami z całej Polski.
                                                                                                 Oli

Sałatka przygotowana przez kl.I

Julia, Emilia, Cezary.

             Sonda
Jakie znasz pieśni patriotyczne?
Hej sokoły 15%
Białe róże 15%
Żadne 20%
3 Maj 35%
O mój rozmarynie 5%
Pierwsza Brygada 10%

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

grafika google

K.K

K.K

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu i Teraz

            Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 17.10.2017.r w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie odbył
się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
To wydarzenie prowadziła p. Wioletta Gierałtowska z
Hanną Glabus. Opiekunki pytały dzieci z klas III – VII o
działania i różne matematyczne zagadki, nie były tylko
związane z mnożeniem, ale i z dzieleniem np. karty,
rozwiązywanie zadań z mnożeniem i dzieleniem od 50
do 500, karty pracy, zagadnienia. Dzieci podczas gry i
zabaw matematycznych były bardzo skoncentrowane i
chciały zdobyć jak najwięcej punktów. ,,Dzień Tabliczki
Mnożenia bardzo mi się podoba, gdyż pozwala
uczniom sprawdzić swoją wiedzę z tej dziedziny.
Mogą oni rozwiązywać zadania o różnym stopniu
trudności i zostać Ekspertami Tabliczki Mnożenia’’-
wyznała pani Wioletta. Wszyscy byli bardzo
szczęśliwi, ale wciąż  czekają na wyniki. Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia był niesamowity! 
                                                                  

Myślę, że pani Wioletta, prowadząca też jest
szczęśliwa z wszystkich, ponieważ tabliczka
mnożenia jest w życiu potrzebna.
                                                            M.P

MP. MP.

                      Sprawdź czy umiesz!

  5x5=
  25x2=
  12x1=
  11x7=
  8x9=
  9x9=
  6x4=
  41x2=
  71x3=
  23x6=
  80x3=
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                        Farmerska   lazania            

Składniki:
mozzallera 150 g 
olej rzepakowy 3 łyżki
krojone pomidory 1 słoik
por 1 sztuka
mielona wołowina 1 kg
Fix Naturalnie smacznie Lasagne 
Knorr 1 opakowanie
kapusta biała 1 sztuka
 
 Porcja dla 4 osób
 Przewidywany czas 50 minut

grafika google

 Przygotowanie:
    Krok 1                                                                       
Rozgrzej piekarnik do 200°C. Drobno pokrój pora.
Przetnij kapustę na pół. Wstaw do garnka z wodą,
doprowadź do wrzenia i gotuj przez 10 minut. Odlej
wodę, pozostaw do ochłodzenia, a następnie podziel
na pojedyncze liście. Lekko spłaszcz liście wycinając
twardy głąb.
  Krok 2
 Na średnim ogniu podduś pora w 1 łyżce olej przez 2-3 minuty. Dodaj mięso i

smaż przez 3 minuty. Dodaj pomidory i Knorr Naturalnie smaczne - Lasagne.

Wymieszaj, doprowadź do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu przez 10 minut.

 Krok 3

 Natłuść formę do pieczenia. Rozłóż warstwę liści kapusty. Rozprowadź 1/3

mięsnego farszu i przykryj kolejną warstwą liści kapusty. Powtórz czynność

dwukrotnie. Zakończ warstwą kapusty. Całość posyp tartą mozzarellą. Wstaw

do nagrzanego piekarnika i piecz przez ok. 30 minut do momentu gdy ser

roztopi się i zarumieni. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw na 10 minut przed

podaniem - lazanię będzie łatwiej pokroić.

 

 Smacznego!                                

                                           Jankes

Przepis na sos czosnkowy
Składniki:

180 g jogurtu naturalnego
3 łyżki majonezu
3 ząbki czosnku
zioła prowansalskie
pół łyżeczki cukru
sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:
Do naczynia wlej jogurt naturalny, dodaj majonez
– konsystencja powinna być lejąca, niezbyt gęsta.
Następnie dodaj 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez
praskę. Co do ilości czosnku- wszystko zależy od
tego, jak bardzo czosnkowy chcesz uzyskać
sos. Możesz użyć więcej czosnku, jeśli lubisz bardziej
intensywne smaki. Dla mnie delikatny posmak jest
lepszy.
Wsyp pół łyżeczki cukru i zioła prowansalskie.
Na koniec sól, pieprz do smaku. Wymieszaj dokładnie
wszystkie składniki i spróbuj sosu.

.
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        Quiz o szkole 

P.K

1.Czy lubisz się uczyć ?
a)  Tak
b)  Nie
c) Nie wiem

2.Czy lubisz czytać książki ?
a)  Tak
b)  Nie
c)  Nie mam zdania

3.Czy lubisz chodzić do szkoły ?
a)  Tak
b)  Nie 
c)  Nie wiem

4.Czy podoba Ci się budynek szkoły ?
a)  Tak
b)  Nie
c)  Nie wiem

Jeśli zaznaczysz więcej odpowiedzi a) to bardzo lubisz
szkołę
Jeśli zaznaczysz więcej odpowiedzi b) to nie lubisz
szkoły
Jeśli zaznaczysz więcej odpowiedzi c) to nie wiesz
czy lubisz szkoły
                                                           O.B

                                          POŁĄCZ KROPKI

K.K
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            WYWIAD Z P.GRAŻYNĄ WAGNER

1. Dlaczego pani wybrała zawód nauczyciela i uczy biologii?

Każdy człowiek rodzi się z zaprogramowanymi genetycznie talentami, które mogą stać się jego  głównym
drogowskazem życia, jeśli tylko będzie chciał te tematy rozwijać.Ja myślę, że urodziłam się z
zaprogramowaniem na nauczyciela. Już jako dziewczynka lubiłam bawić się w szkole,prowadziłam dzienniki,
wstawiałam oceny i pomagałam w nauce kolegom z klasy.W okresie wakacji przyjeżdżałam na wieś , gdzie
obserwowałam codzienne życie ludzi i zwierząt. Widziałam jak moi bliscy zmagają się z siłami natury, aby
zapewnić sobie byt. Lubiłam wyprawy na łąki, pola i do lasu,przejażdżki wozem z sianem i wyjazdy na torfowiska
, gdzie wówczas pozyskiwano torf jako opał na zimę. To były niezwykłe doświadczenia dla mnie, młodego
człowieka. Zaczęłam wtedy rozumieć, że życiem ludzi rządzi przyroda, która pomaga im przetrwać, ale potrafi
też być bezwzględna.
Innym moim doświadczeniem młodości były wyjazdy wakacyjne na obozy wędrowne w góry. Dzień w dzień
przemierzałam szlaki turystyczne Sudetów, Beskidów, Gór Świętokrzyskich i Tatr – od schroniska do
schroniska.
Był więc czas, aby podziwiać i obserwować to, co na ścieżce i w oddali; zachwycać się widokami, uczyć się
nazw szczytów i spotkanych po drodze zwierząt.
Już wtedy czułam, że moje dalsze życie będzie związane z przyrodą, którą odbieram bardzo osobiście. W
szkole moim ulubionym przedmiotem była biologia, potem chemia.
Skończyłam więc studia przyrodnicze i zaczęłam pracować jako nauczyciel, by zarazić swoją pasją innych ( już
9 moich uczniów zostało nauczycielami biologii).

2. Jakie są pani ulubione zwierzęta?

Lubię wszystkie zwierzęta. Moją reflekcję zawsze wywołują te, które najczęściej pozbawiamy życia -muchy i
pająki. Jeśli zapoznamy się z ich budową, to doznamy zdziwienia – ich budowa jest doskonała !
Muszą nam uprzykrzać życie , bo do tego stworzyła je natura! Mieszkam w lesie, tak więc obcuję ze zwierzętami
leśnymi na co dzień  -z dużymi i małymi . Latem uwielbiałam obserwować motyle i inne pracowite owady-
trzmiele i pszczoły ,które  obsypane pyłkiem  wygrzebują się z kwiatów, by ociężałym lotem  poszukiwać
następnych . Zawsze z utęsknieniem czekam na wiosnę ,bo wtedy w lesie wybucha „pożar śpiewów ptaków”-
tak nazywam te niezwykłe  odgłosy  przybyłych  z zimowisk ptaków ,które zaczynają swoje trele  skoro tylko
padają pierwsze promienie poranka .Otwieram wtedy okno i słucham tych najpiękniejszych odgłosów przyrody .
Niedawno zauważyłam, że zaczął pojawiać się blisko mojego domu lis. Bywał tak blisko , że nie reagował na
obecność ludzi. Trochę  to mnie zaniepokoiło ,ale wkrótce sprawa się wyjaśniła – szukał resztek jedzenia w
koszach na śmieci. Pod koniec lata znikł, a wraz z nim jeden z moich butów sportowych adidasów, zostawionych
przeze mnie nieopatrznie przed domem – i tyle go widziałam.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 10 12/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTu i Teraz

 3.Ma pani dalsze plany związane z biologią?

Tak, oczywiście. Plany te są związane z urządzeniem sali biologicznej w waszej szkole. Chciałabym, aby
młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania biologiczne; rozumieć , że wszyscy jesteśmy cząstką przyrody.
Zauważyłam ,że młodzi ludzie są bardzo aktywni i chętnie  podejmują wszelkie inicjatywy. Stąd myślę, iż przy ich
pomocy uda nam się zgromadzić różne eksponaty , a może nawet rozpocząć hodowle zwierząt , chociażby
patyczaków. W tym roku szkolnym miałam przykład takiej aktywności – uczniowie kl. VII przynieśli na lekcję
biologii piękny okaz grzyba – olbrzymiej purchawki i dwie duże dynie , a także kwiaty doniczkowe. Krok po kroku
możemy stworzyć wspólnie niepowtarzalną pracownię biologiczną !

Wywiad przeprowadzili : Cezary Krzyżanek i Patrycja Kortus
Edycja tekstu: Oliwia Borowczak, Bartosz Jankowski oraz Cezary Krzyżanek

Klasa VII z p.G.Wagner E.M
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                                                HUMOR

                                                                                            
                                   SONDA

Co lubisz w swojej szkole?
Znajomych: 70%
Nauczycieli: 30%

Co cię zachęca do nauki?
Telefony: 20%
Oceny: 60%
Lekcje: 5%
Nic: 15%

Co robisz w czasie wolnym?
Oglądam seriale: 44%
Gram w Euro truck: 5%
Opiekuję się siostrą: 5%
Gram w Minecraft: 5%
Strzelam karabinem: 5%
Gram w gry: 5%
Spędzanie czasu z przyjaciółmi: 5%
Gram w szachy: 10%                                Adam

Adam

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć
wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają.Wciągają je
znowu.
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je
nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż
przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz
rękawiczki?
- W bucikach.

Operatora Sieci: Twój dotychczasowy
Nr telefonu np. 602 333 333 został
Zamieniony na 602 33 33 33. Za
Utrudnienia bardzo przepraszamy.

Co masz zrobić jutro, zrób…pojutrze
-będziesz miał dwa dni wolnego!

Bądź na poziomie i trzymaj się w pionie!!!

Przed egzaminem student pyta studenta: 
- Powtarzałeś coś? 
- Ta. 
- A co? 
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
                                                           Oli

.Google
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                                    LIPA

Mam przyjemność zaoferować Państwu
możliwość zakupy lipy. To oto drzewo,
nie jest zwykłą rośliną, oferuję ona cień w
upalne dni. Pozwala nam miło  odpocząć
w pobliżu  jej ogromnych gałęzi.
Przyjemny, słodki zapach pozwoli nam na
długą podróż w zaciszu  naszej 
wyobraźni. Dzięki kwiatom lipy możemy
 wytwarzać pyłek i bardzo smaczny,
słodki miód.

                                                        O.B.

Google grafika

Konkurs Wiedzy Religijnej odbył się w Opalenicy dnia
21listopada 2017 r. Był on bardzo trudny. Trzeba było
zmierzyć się z Ewangelią św. Jana 15 – 21 rozdział (w
zależności od klasy) . Udział wzięło czworo uczniów :
Cezary Krzyżanek kl. VII ,Oliwia Borowczak kl.VI,
Julia Hen kl.VI,Wiktoria Borowiak kl.IV.
                                                                O.B

                              Konkurs Wiedzy Religijnej                                             
                        

Oliwia Borowczak

Redakcja:
Cezary Krzyżanek             Czarkiz
Oliwia Borowczak              O.B
Martyna Piskorska             M.P
Bartosz Jankowski            Jankes
Adam Poszwald                Adam
Oliwia Kruszona                Oli
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