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               Kącik poezji
             Jadzi Martinek

        Kilka słów o poznańskim przysmaku -
             rogalach świętomarcińskich

Pierwsze trzy miesiące
szkoły w pigułce.
Oczywiście nie daliśmy
rady wspomnieć o
wszystkim. To nasze
subiektywne
spostrzeżenia:)

Ja…

Idę do szkoły zawsze
wesoła,
Idę do szkoły, bo szkoła
woła,
Idę do szkoły się
dowiedzieć,
Idę do szkoły sobie
posiedzieć.

Siedzę tak w ławce
razem z Anią,
Siedzę tak w ławce
przed miłą panią,

Siedzę tak w ławce
z książkami i wiedzą,
Siedzę tak w ławce,
jak wszyscy siedzą.

Lubię to życie moje
siedzące,
Lubię to życie moje
biegnące,
Lubię to życie moje,
co śmiga,
Lubię to życie moje,
Jadwiga.

.

Witamy w nowym roku szkolnym!!! W waszych rękach pierwszy numer naszej
gazetki! Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Znajdziecie tu
informacje o szkole, ciekawostki z kraju i ze świata, a nawet trochę poezji.
Zachęcamy do lektury!

Nowy rok szkolny przyniósł
nam złą wiadomość. Sala
gimnastyczna 
w remoncie! Cóż to
oznacza? WF w salach!!
Uczniowie są tak wygłodniali
piłki nożnej i siatkówki, że
kiedy w końcu remont się
zakończy, to obiecali nie
wychodzić

z nowej, pięknej,
nowoczesnej sali
gimnastycznej nawet w
soboty! Poczekajmy do
grudnia:) Szkoła obchodziła
swoje Imieniny. Daliśmy jej
w prezencie piękne prace
plastyczne. Najmłodsi w
naszej szkole stali się
pełnoprawnymi uczniami! 
Samorząd wywalczył dwa
zegary w holu. Już teraz nie
ma usprawiedliwienia dla
spóźnialskich. Wznowiliśmy
akcję "szczęśliwy numerek".
Nie wiadomo dlaczego,
ciągle losuje się numer 20:))

W całym kraju dzień 11 listopada wiąże się z obchodami
odzyskania przez Polskę niepodległości. Tylko w Poznaniu
te obchody mają zdecydowanie radośniejszy przebieg, bo
są połączone z imieninami najważniejszej ulicy w mieście -
Święty Marcin. Co roku po mszy świętej wyruszał barwny
korowód z kościoła pw. Świętego Marcina pod zamek
cesarski, gdzie prezydent Poznania przekazuje klucze do
miasta świętemu Marcinowi. Aż do wieczora odbywają się
różnorodne pokazy i występy, w których biorą udział
mieszkańcy miasta i wielu gości, którzy ściągają do
Poznania, aby wziąć udział w świętomarcińskiej zabawie. W
tym roku z powodu remontu ulicy, korowód wyjątkowo
wyruszył z ronda Kopernika czyli popularnej Kaponiery w
kierunku zamku. Co roku w województwie wielkopolskim
zjada się kilkaset ton rogali marcińskich! Ile zjadłeś Ty?
                                                    Jadzia Kochańska 5b .

.
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Halloween 2017 - dzień,
w którym rządzą upiory!

      KOCIA KUCHNIA
     POLECA PIOTR W.

PIZZA
1. Przeczytaj przepis.
2. Przygotuj składniki. 
3. Rozgrzej piekarnik.
4. Zrób potworny
bałagan, bo jesteś
kotem!
5. Zamów pizzę. 
6. Gotowe!

HAMBURGER
1. Przynieś dwie bułki. 
2. Przekrój je na dwie
części. 
3. Zjedz je.
4. Spróbuj dosięgnąć
do lodówki i wyjmij z
niej hamburgera. 
5. Pójdź do kolegi i
pożycz telefon. 
6. Zamów hamburgera
i włóż do niego
hamburgera, którego
wyjąłeś z lodówki. 
7. Gotowe!

.

.

Lapbook to w wolnym
tłumaczeniu książka na
kolanach. To
książeczka pełna
ciekawych elementów,
na których zapisujemy

ważne wiadomości z
jakiejś dziedziny. 7b
stworzyła oryginalne
lapooki na temat
lektury. Była to
"Zemsta" A. Fredry. 

Poznań wszystkim kojarzy się ze szneką z glancem i pyrą z
gzikiem, a mnie zaś kojarzy się również z Bambrami, a w
szczególności z Bamberką. Któż bowiem z poznaniaków nie
umówił się kiedyś pod Bamberką? Niewielki pomnik
przedstawia kobietę w ludowym stroju bamberskim i
przypomina o roli osadników z okolic Bambergu, których
pierwsza grupa przybyła do Poznania w XVIII wieku. 

Strój Bamberki był
piękny, kolorowy i
bardzo dostojny. 
Najpierw zakładała ona
kiszkę – taki banan na
sznurku, następnie
kilka watówek, które
nadawały puszystości
i tanecznego kroku,
potem spódnicę tzw.
dyrdom i kaftan. Na
spódnicę wkładała
biały fartuch, wiązany
z tyłu podwójnymi
bandami. Pod
tiulowym,
przezroczystym
fartuchem po lewej
stronie nosiła tzw.
kieszeń. Ramiona

okrywała jej chusta
skrzyżowana na
piersiach. Na szyi
miała koronkową
krezę i sznur
czerwonych korali
zakończony
krzyżykiem.
Bamberka na głowie
miała kwiecisty kornet
– ciężki, ale jaki
elegancki. Na nogach
zaś białe rajstopy i
czarne buty. Odkąd
pamiętam Bamberki
towarzyszyły mi
podczas sypania
kwiatów z okazji
Bożego Ciała. Miałam
wtedy zaszczyt

wystąpić w stroju
bamberskim. Pięknie
się wtedy
prezentowałam.  Samo
ubieranie zajmowało
mi na początku prawie
godzinę, dziś już tylko
pół godziny. Szkoda,
że po zakończeniu II
wojny światowej
określenie ,,bamber’’
nabrało pogardliwego
znaczenia,
określającego 
wiejskiego prostaka. 
Wielu zapomniało, iż
Bambrzy to dobrzy, 
religijni i pracowici
gospodarze, którzy
sporo wnieśli do 
historii tego miasta. 

BAMBER TO BRZMI DUMNIE... Fragment prezentacji finalistki KONKURSU

KRASOMÓWCZEGO - Jadzi Kochańskiej z 5b

Jadzia w stroju bamberskim

.

Jestem...

Jestem pisarką, piszę
scenariusz swojego
życia. 

Jestem artystką,
maluję swoje
wspomnienia na
przeróżne barwy. 

Jestem piosenkarką,
wyśpiewuję 
swoje marzenia, 
które spełnią się, 
jeżeli będę 
w nie wierzyć. 

A przede wszystkim
jestem sobą 
i jestem inna.

Autor:
Marysia Białas 6b

Obchodzimy to święto
w wielu krajach dnia 
31 października. Moda
na Halloween
przywędrowała do
Polski z USA w latach
90., ale to nie
Amerykanie wymyślili
to święto. Pierwsi byli
Celtowie, którzy
uważali, że w nocy z
31 października na 1
listopada powracają na
ziemię dobre i złe
duchy. Symbolem tego
święta są: właśnie
duchy, dynie, demony,
czarownice,

nietoperze, czarne
koty, zombie, wampiry.
Pewnie myślicie, co się
robi w taki dzień? Już
wam opowiadam.
Wieczorem
przebieramy się i
bierzemy jakąś
siateczkę, chodzimy
po mieście i po
mieszkaniach. Trzeba
zapukać lub zadzwonić
dzwonkiem do drzwi.
Jak ktoś otworzy, to
mówimy: CUKIEREK
ALBO PSIKUS!
Amelia Wojtasińska 5a

.

.

.
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            Coś dla amatorów płatków...
          Poleca Anastazja Sobczak z 5a

 Noc naukowców okiem dziecka 
Po raz kolejny miałam okazję brać udział w Nocy Naukowców. Jednak tym razem jako aktywny
uczestnik. W dniu 29 września podjęłam się spróbować nordic walking wokół jeziora Rusałka.
Wśród zgromadzonych byłam jedynym dzieckiem, ale jednak dałam radę. Razem z mamą oraz
pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeszliśmy wokół wspomnianego akwenu.

Wcześniej pani Maria
zrobiła nam
rozgrzewkę i szybkim
tempem ruszyliśmy w
teren, wzdłuż ulicy
Dojazd, Wojska
Polskiego przez
Golęcin nad Rusałkę.
Przejście dookoła
jeziora zajęło nam
półtorej godziny. Potem
energicznym krokiem
ruszyliśmy do Centrum
Kultury Fizycznej na
ulicy Dojazd, a
następnie do Collegium
Maximum na spotkanie
z naukowcami.
W ,,Maxie’’ czekał już
na mnie mój młodszy
brat Franek i razem
widzieliśmy, jak
powstaje wulkan,
lampa lawa,  jak
zamyka się nasiona w
kapsułkach. Mogliśmy
również zobaczyć, jak
można szybko
zamrozić różę i co nią
się dzieje, gdy zostanie

uderzona. Zobaczyłam,
jak można zmniejszyć
balon, nie
wypuszczając z niego
powietrza. 
Bardzo podobało mi się
tworzenie kapsułek z
żelu, a najbardziej
wybuch azotu przed
budynkiem Collegium
Maximum. Pokazałam
zdjęcia z nocy
naukowców
najbliższym i niektórzy
śmiali się, że
przeprowadzając
doświadczenie,
doprowadziłam do
wybuchu ,,Maxa’’.
Już teraz czekam na
następną Noc
Naukowców… szkoda,
że to dopiero za rok.
Kto nie był, niech żałuje
…

Jadzia Kochańska 5b

Jadzia naukowiec

efekt doświadczeń

                       Mniam, mniam...
   czyli przysmaki z różnych krańców świata

                                             część pierwsza 

oczy tuńczyka, Japonia

Oczy tuńczyka nie są wyszukanym japońskim
smakołykiem, tylko produktem podstawowej
potrzeby, który można tu znaleźć w każdym
sklepie spożywczym i kupić za niewielkie
pieniądze. Oko tuńczyka jest całkiem spore, a
kosztuje niecałe 4 złote. Przed spożyciem wrzuca
się je na chwilę do wrzątku, podobno  przypomina
w smaku gotowane jajko. W japońskich
restauracjach często oferowane są jako
przystawki właśnie oczy tej ryby. To danie bardzo
smakuje Japończykom, więc jak pojedziesz do
Japonii, to zabieraj widelec i nóż do walizki i jedz
aż po same uszy.

Oktawian Kryszak 5b .

Czy widzieliście kiedyś restaurację z pizzą lub pyszną kawą? Na pewno! Ale
czy widzieliście restaurację, w której można zamówić płatki z mlekiem? Tak,
tak, taka restauracja istnieje! I to nawet w Poznaniu!. Dokładnie na 
ul. Strzałowej 2.To jedyna taka restauracja w Polsce. Jeśli was to ciekawi,
sami do niej pójdziecie. Możecie tam zamówić ponad 60 rodzajów płatków z
różnych stron świata. Przeróżne dodatki do nich sprawiają, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Corn Air udowadnia, że płatki śniadaniowe to nie
tylko opcja na śniadanie, ale też fantastyczny deser. Corn air jest otwarta
codziennie od 9:00 – 18:00. Ja się tam wybieram, dołączycie? 

.

DORIAN, DZIECKO
LEPSZE OD
TWOJEGO
KALKULATORA
Dorian to czteroletni
chłopiec obliczający
potęgi z taką
prędkością, że jego
rodzice i opiekunowie
muszą poświecić na te
same zadania czasami
nawet minutę dłużej.
Chłopiec ma na
youtube film, na którym
jego nauczyciel pisze
na tablicy działania z
potęgami, a Dorian je
oblicza. Na niektóre
działania, obliczane
przez chłopca,

jego nauczyciel
potrzebuje dużo więcej
czasu, a czasami
nawet kalkulatora! Gdy
mój młodszy brat
zobaczył Doriana,
również zapragnął tak
dobrze potęgować,
więc zaczął ćwiczyć.
Kilka dni później Antek
wygrał szkolny „Mam
Talent”, właśnie
obliczając  potęgi. Więc
radzę wejść na
youtube i wpisać
„Dorian, dziecko lepsze
od twojego kalkulatora”.
Będziecie zaskoczeni.

Piotr Wytykowski 5a

..

.
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Jak się nazywa Rafał,
mówiący "elo"?
Rafaello

Jak nazywa się
kosmonauta grający 
w koszykówkę?
KOSZMONAUTA

Dlaczego deszcz
poszedł do więzienia?
Bo NAPADAŁ.

Co mówi zakochany
chleb do tostera?
Ale jesteś gorący!

Ważne informacje o kotce z imieniem Angela

Gra „My Talking Angela’’ jest bardzo niebezpieczna. Jeżeli ktoś ma tę
aplikację, proszę, żeby ją usunął! Choć z pozoru aplikacja jest dość
niewinna, w sieci roi się od niepokojących opowieści na jej temat. Treść
większości z nich jest podobna: "Angela zapytała moją koleżankę, gdzie
mieszka, ta podała jej fałszywy adres. Kotka odpisała >>kłamiesz<< i na
ekranie telefonu wyświetlił się prawdziwy adres" - piszą na blogach i
Facebookowych grupach dzieci, które nie skończyły jeszcze 12 lat. 
Radzę wam unikać takich gier, bo to jest bardzo niebezpieczne, a ja nie
chciałabym, żeby wam się coś stało! 

Pozdrawiam, Amelia Wojtasińska z 5a

                                                   DZIWNE ZWIERZĘTA
         Każdy z was zna zwierzęta takie jak pies czy kot. Ale widzieliście to?

BOHATEREM
ODCINKA:

BLOBFISH

Blobfish to bardzo
dziwne zwierzę.
Zamieszkuje głębokie
wody wybrzeży
Australii i Tasmanii.
Długość ciała gatunku
dochodzi do 30 cm.

Ma wielki nos i
przypomina
galaretkowaty śluz.
Mieszka w morzach i
oceanach. Ta ryba
zdobyła już dwa tytuły
w konkursie piękności:
najbrzydszej ryby
świata oraz
najbrzydszego
zwierzęcia świata. 
Jest także określana
mianem
najsmutniejszego
stworzenia świata

. Wygląda jak wielka,
galaretowata kijanka, 
z ogromnym nosem i
lśniącymi oczami.
Prawda jest jednak
smutna, podobnie jak
smutny jest wyraz
twarzy blobfish-a, 
grozi mu wyginięcie.

Piotr Wytykowski 5a

.

Japońskie liczby. Prawie wszyscy mówią, że
japoński jest skomplikowany. Ale ja uważam
inaczej. A to wszystko przez to, że w tylko jeden
dzień nauczyłem się liczyć do dziesięciu! 
1- ichi (wymawiaj idźi)
2- ni (wymawiaj ni)
3- san (wymawiaj san)
4- yon (jon)
5- go (goł)
6- roku (roku)
7- shichi (sczi)
8- hachi (haczi)
9- kyuu (kju)
10- juu (dżiu)                   Piotr Wytykowski 5a

                            O co kaman? Czyli najnowszy dodatek 
                                 do słownika języka polskiego...

Janusz- mężczyzna
w średnim wieku z
wąsem ubrany jest w
biały podkoszulek,
skórzaną kurtkę oraz
skarpety i sandały.
Trzyma on w ręku
reklamówkę z
,,Biedronki".

dobre
pomarańczowe-
martwy mem, którego
stworzycielem jest
youtuber Ahus; mem
powstał na podstawie
filmiku, w którym

mężczyzna pije sok
po czym stwierdza
,,Dobre
pomarańczowe''.

dres- jest to istota o
niskiej inteligencji,
ma łysą głowę i
nieprzyjemny wyraz
twarzy.

płatek śniegu -
osoba,  która uważa
się za wyjątkową i
łatwo obraża się, gdy
ktoś podważa jej
opinię.

kołczan prawilności-
część ubioru tzw.
dresa w postaci
saszetki, torebki
przepinającej się jak
szarfa przez klatkę
piersiową.

ale urwał- mówi się
to, gdy ktoś coś
dosłownie urwie; 
zdanie to zostało
wyłapane  z filmiku, w
którym kierowcy
chcą pokonać górkę,
jeden z samochodów
obrywa w zderzak

innego auta, po czym
komentator całej tej
sytuacji mówi ,,Ale
urwał''.

cebulak  - typ
człowieka, który
posiada dużo
prymitywnych
zachowań. 

kisnę srogo - mocno
się śmieję

kappa - stosuje się
ten wyraz na końcu
wypowiedzi,

by podkreślić ironię i
sarkazm.

tryb czajnika - nagły i
niekontrolowany
wybuch śmiechu.

beka - coś
śmiesznego.

XD - emotka
śmiechu.

it's a prank bro -
stwierdzenie
oznaczające żart.

Odnotowała zjawisko,
choć nie popiera
nadużywania: 

Weronika Kępska 6b

.

fot. internet
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