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UWAGA. KONKUS NA PREZENTACJE SWOICH KLAS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

WYGRAŁA KLASA V A, z wychowawcą panią Syliwią Lamczak. OTO ICH TEKST :)

Hurra... piata A!

Nasza klasa piąta A zawsze humor świetny ma.
Jest  zazwyczaj uśmiechnięta, lecz czasami bywa spięta.

Na w-fie luzik mamy, biegi, skoki wyczyniamy. Zdarza nam się przekrzywiać i wzajemnie wyzywać.
Na matemie obliczamy, wiele zadań wypełniamy. 
Język polski, oczywiście pan Mickiewicz jest na liście, Recytacja, składnia zdania, ortografia i czytanie.
Spięcia mózgu można dostać, by wszystkiemu temu sprostać!
Świat poznawać, na przyrodzie mapę czytać mamy, naturalne środowisko, ekologię wciąż zgłębiamy. 
A muzyka to śpiewanie, gam i nut odczytywanie, czasem na fleciku granie. 
Każdy dobrze się sposobi, by nie podpaść belferkowi. 
Pudełeczka majstrowanie, szycie, prucie i sklejanie to techniki jest zadanie.Dobrze na niej się uczymy, a po lekcji się bawimy. 
Język obcy - ważna sprawa, więc się uczyć go wypada. My angielski wciąż zgłębiamy i niemiecki przyswajamy. 
Przeszłość Polski, dzieje świata na historii się ogarnia.
Jest tu milo i przyjemnie, ciekawostek mnóstwo drzewie. 
My je badać zawsze chcemy, tak swe dzieje poznajemy. 
Na religii się modlimy, wiary w Boga się uczymy. 
Duch w nas rosnie, dusza śpiewa, moze dojdzie ktos do nieba?
Na wycieczki wyjeżdzamy, wiedzę na nich zdobywamy.
Choć niechetnie z nicgh wraamy, głowy pełne zasad mamy.
Nasza klasa jest wesoła, do pomocy zawsze skora. Takiej nigdzie nie znajdziecie, ani w Polsce ani w świecie!

Hurra... piata A !!!

W redakcji Ania
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My na "Zielonej szkole"

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY. 

Zwiedzanie naszego miasta z przewodnikiem.

Klasy IV, V, VI w
miesiącu październiku
miały miejsce
wycieczki po
zakamarkach naszego
miasta. W dniu 20
października marsz po
Ostrowie
Wielkopolskim Traktem
Królewskim odbył
klasa VI B. Naszym
przewodnikiem był pan
Maciej Maśliński.
Wyruszyliśmy ze
szkoły o godz. 7:55. 

Przed wejściem
na Trakt Królewski
przewodnik powiedział
nam parę słów o
naszej szkole. A
mianowicie, że kiedyś
tutaj mogły uczyć się
dzieci tylko
pochodzenia
niemieckiego.
Nauczyciele mieli
obowiązek nauczać
wyłącznie po
niemiecku. Nie
mogli wykładać w
języku polskim, a 

kary za niestosowanie
się do tego były
straszne. Na naszym
boisku szkolnym były
niegdyś piękne grody,
który oddzielał mały
strumyk. Był on zmorą
dla nauczycieli,
bowiem uczniowie w
czasie przerw
wrzucały do niego
kamienie, po których
skakali i ... uciekali na
wagary. Po latach
zamieniono je w
boisko, które obecnie
znamy.

Kiedy wyszliśmy ze
szkoły zatrzymaliśmy
się przy kościele p.w.
Najświętszej Marii
Panny - jednym z
najstarszych zabytków
Ostrowa. Jako, że na
lekcjach uczono nas  o
historii naszego miasta,
poszerzyliśmy sobie
wtedy naszą wiedzę.
Potem rynkiem
udaliśmy się na ulicę
Gimnazjalną, tam
umiejscowione jest
najstarsze ostrowskie
liceum. 

Powstało w XIX wieku
jako Gimnazjum
męskie. Mijając dawne
gimnazjum żeńskie
udaliśmy się na
najstarszą czynną
nekropolie w Polsce.
Tam Przewodnik
pokazał nam symbole
na pomnikach, które
można było
zeskanować i
przeczytać w
Internecie dużo więcej
informacji. Pod ścianą
tego cmentarza byli
chowani ludzie, którzy 

Zwiedzanie naszego miasta z panem Przewodnikiem

odebrali sobie zycie lub kogoś zabili.
Spacer był długi, fascynujący. Dowiedzieliśmy się
bardzo dużo ciekawych informacji o budynkach,
które mijamy w codziennym życiu. Także groby
wielu osób pochowanych na starym ostrowskim
cmentarzu nie były nam obce. Wielu
z nas bowiem wiedziało i słyszało dużo o
tych ludziach
Po powrocie do szkoły padła propozycja
powtórzenia takiego spaceru, który był dla nas
wspaniała przygodą, zwiedzaniem naszej malej
ojczyzny - naszego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

Od 9 do 13 października, my - uczniowie klas 4,5 i 6-tych,
mieliśmy okazje uczestniczyć w tzw. Zielonej Szkole w Górach
Bystrzyckich, w schronisku PTTK "Jagodna". Zbiórka przed
wyjazdem miała miejsce na parkingu przed szkołą, a droga do
schroniska trwała około 6 godzin. Po drodze mieliśmy przystanek i
dotarliśmy do miejsca przeznaczenia o 14.00. Gdy dostaliśmy
klucze do naszych pokoi, rozpakowaliśmy i mieliśmy godzinę
wolną. Następnie zjedliśmy bardzo smaczną obiadokolację.
Posileni o godzinie 17,00 spotkaliśmy się z pszczelarzem, a klasy
4 i 5 -te poszły do lasu. Pszczelarz opowiadał nam bardzo ciekawe
o pszczołach, o których nie mieliśmy żadnego pojęcia. Mogliśmy
podczas spotkania zrobić sobie zdjęcie z pszczelarzem, zobaczyć
ul w środku, spróbować i ocenić smak świeżutkiego miodu, no i ..
wykonać własne świece. We wtorek mieliśmy park linowy, więc
ciepło ubrani, bo pogoda nie dopisywała, wspaniale się bawiliśmy.
Byliśmy podzieleni na dwie drużyny, rywalizujące, która pierwsza
wypełni zadanie.W środę z kolei odbyła się wycieczka 

do stacji GOPR, a
wieczorem robiliśmy
prace plastyczne. W
czwartek była
wycieczka rowerowa i
niestety pakowanie.
Piątek był dniem
powrotu do domu. Do
Ostrowa wróciliśmy o
godzinie 15.00. Z cala
pewnością wszyscy
wspominają wycieczkę
bardzo dobrze i z
chęcią ją powtórzą...

Na zielonej szkole

Ania

Ania
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Naszwe  recenzje - POLECAMY!

Lepszy film czy książka?

Wiele popularnych książek, czy serii powieści doczekało się swojej ekranzacji lub adaptacji filmowej. Ich poczytność i podejmowany temat zachęca twórców
filmowych do przenoszenia ich na ekran. Słowo pisane zostaje wówczas zastapione przez obraz, który przemawia do widzów za pomocą obrazów,
kształtów, czy muzyki. W tym przypadku widz nie musi używać tak dużej wyobrażni, jak podczas czytania. Bezpośrednio wkracza do świata bohaterów i
wyobrażeń reżysera, aktorów. Dzieje się tak również w przypadku wielu lektur szkolnych!
W tym artykule chciałabym się z Wami podzielić swoimi wrażeniami z lektury kilku moich ulubionych powieści, które zostały zekranizowane. Spróbuję
odpowiedzieć na pytanie: Co jest lepsze: film, czy książka? Choć ogólnie przyjęło się mówi, że film nigdy nie będzie lepszy od ksiażki! Sprawadźmy to!

Ania z Zielonego Wzgórza.
Uważam, że w tym przypadku warto zarówno przeczytać książkę autorstwa Lucy Moud Montgomery, jak i obejrzeć film. Moim zdaniem ta lektura jest
niezwykle interesująca w wersji filmowej. Najsłynniejsza adaptacja filmowa pochodzi z1987 roku, a jej reżyserem jest Ben Sullivan. Do tej pory ma ona
licznych wielbicieli i chętnie się do niej wraca. Film poza wiernym przedstawieniem przygód Anny Shirley i jej przyjaciół, obrazuje wspaniały krajobraz
kanadyjskiej wsi wyspy księcia Edwarda z końca XIX i początku XX wieku. Serdecznie polecam nie tylko dziewczynom te optymistyczne powieść i film.

Harry Potter. We współczesnym świecie nie ma chyba człowieka, ktory chociaż raz nie słyszałby o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Seria książek,
które napisała J. K. Rowling, pozwala nam obserwować jego rozwój i zmagania z własną przeszłością i traumą po starcie rodziców oraz walkę z mocami zła.
Każda z kolejnych części powieści jest coraz bardziej tajemnicza, a przygody głównego bohatera stają się groźniejsze i trzymają w napięciu. W serii filmów o
Harrym Potterze jest to bardzo mocno widoczna. Bogata scenografia, efekty specjalne są dodatkowo ilustrowane fantastyczną muzyką. Nie da się tego
słownie opisać, to musicie koniecznie obejrzeć i przeczytać!

Opowieści z Nagarnia. 
To kolejna seria książek dla młodzieży, które zostały sfilmowane. Ich autorem jest C.S. Lewis. To bardzo piękne książki opowiadające historię czwórki
rodzeństwa, które dzięki "cudownej" szafie wkroczyło w świat magii. W tajemniczej krainie spotykają Aslana, dzielnego i walecznego lwa, Króla Narni. W
nowym nieznanym miejscu bohaterowie przeżywają liczne, niesamowite przygody, między innymi dzieci muszą stoczyć walkę ze złą królową Zimy, którą ...
No właśnie, sięgnijcie po ksiażkę i film. Czeka Was pasjonująca lektura i mnóstwo wrażeń przed telewizorem!

Ania z Zielonego Wzgórza

Opowieści z Narnii

Harry Potter

Ania

Ania

Ania

https://pl.wikipedia.org/wiki/C.S._Lewis
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PODRÓŻUJ I ZWIEDZAJ ŚWIAT Z NAMI!

Dziś polecamy - ETIOPIĘ

Etiopia - kultura i
zwyczaje

Etiopia to państwo
położone we
wschodniej części
Afryki. Jednym ze
zwyczajów tego kraju
jest parzenie kawy.
Napój parzy się tam
kilka razy dziennie.
Zawsze przebiega to w
ten sam sposób. Na
rozgrzane węgle sypie
się incensje dla
odpędzenia złych
duchów. Następnie
wodę gotuje się w
specjalnym glinianym
dzbanku - jebene. W
tym czasie świeże
ziarna kawy płucze się
i dodaje się do gorącej
wody. 

W Etiopii wszystko
się robi prawą ręką i
jest to przestrzegane.
Kultura w tym
państwie jest zależna
od regionów. Północ
to głównie
Amharowie. Ich
zwyczajami są
muzyka i ozdobne
parasole. Na
zachodzie kolorowi
Afarowie, a na południu
dzikie plemiona
Hamerów.

Etiopia

Etiopia-mapa

Ania

Ania
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Wiadomości sportowe, z Ostrowa i nie tylko...

TENIS    

 Mamy lidera rankingu!

Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrali deblowy
turniej rangi Masters 1000 w Paryżu. Polak po tej wygranej zostanie liderem
rankingu ATP w grze podwójnej. W singlu w stolicy Francji zwyciężył Jack
Sock, który w finale pokonał Filipa Krajinovića. Amerykanin rzutem na
taśmę awansował do turnieju ATP Finals w Londynie. Sock wygrał dzięki
swemu agresywnego forehandowi. Nasi zawodnicy: Jerzy Janowicz i Hubert
Hurkacz awansowali do finałów chalengerów. Kamil Majchrzak aktualnie
odpoczywa. Od 13 listopada zawody ATP Finals. Zapraszam do
oglądania!   

Speedway Grand Prix w Melbourne

28 października w sobotę w Melbourne odbyła się ostatnia runda Grand Prix
na żużlu w 2017r. O złoto walczyli Jason Doyle i Patryk Dudek. Wygrał
Jason Doyle, a DuZers był drugi. Brąz natomiast zdobył Tai Woffinden. 
Patryk Dudek występował po raz pierwszy w Grand Prix i był to do tej pory
najlepszy wynik debiutanta. Dziką kartę na zawody w Australii otrzymał Sam
Masters, żużlowiec TŻ Ostrovii. Był to dobry turniej dla rezerwowych
zawodników, gdyż Brady Kurtz i Rohan Tungate zdobyli komplet punktów w
trzech biegach. Pojedynczy turniej wygrał również Doyle, a na najniższym
stopniu podium tych zawodów stanął Bartosz Zmarlik.

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. - Asseco Gdynia

28.10.2017r. na hali w szkole podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim
odbył się mecz Polskiej Ligi Koszykarskiej. Stal niestety przegrała 76:80. W
drużynie BM Slam Stali Ostrów najlepsi byli Aaron Johnson i Jure Skifić, a w
Asseco Gdynia Filip Put i Piotr Szczotka. Drużyna Ostrowska na początku
meczu miała dużą przewagę punktową, ale Gdynianie szybko odpowiadali.
Gdy przed ostatnią kwartą Stal prowadziła dwoma punktami, to wszyscy
Ostrowscy kibice liczyli na to, że uda się koszykarzom donieść korzystny
wynik do końca.

Na podium...

Koszykówka

Ania

Ania
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Mały mól pierwszy raz samodzielnie wylatuje z szafy, zrobił rundkę i wraca
na płaszczyk.
- Jak poszło? - pyta stary mól.
- Myślę, że dobrze - odpowiada mały - cały czas wszyscy klaskali. 

Małe rybki po raz pierwszy w życiu widzą łódź podwodną. Przestraszone
płyną do mamy. 
- Nie bójcie się, to tylko ludzie w konserwie! - uspokaja mama.

- Dzień dobry, kupiłem wczoraj u państwa tego żółwia stepowego i
chciałbym go wymienić na innego...
- A dlaczego?
- Ten nie chce stepować...

Afryka. Rodzina pawianów zjada obiad. Matka do synka:
- Jedz tego banana nożem i widelcem, kulturalnie, a nie tak jak ludzie -
łapami ...

- Pana pies szczekał cała noc - mówi rozwścieczony sąsiad. 
- To nic, niech się pan nie martwi, odeśpi w dzień - odpowiada właściciel
psa. 

ANIA

SKŁADNIKI na 4 desery w szklankach 250ml
-1 galaretka truskawkowa -1,5 szklanki mleka
-4 łyżki kaszy manny błyskawicznej -5 łyżek przegotowanego i zimnego
mleka
-200ml śmietany 30 lub 36% -truskawki około 15-20 sztuk
-3 łyżki cukru -1,5 łyżki cukru pudru

Przygotowanie
1. Galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 450ml gorącej wody, gdy

ostygnie, wlewamy ją do szklanek, około 1/2 szklanki Następnie
szklanki wsadzamy do lodówki ale tak by były pochylone, nada to
deserowi piękny wygląd. Najlepiej postawić je na wytłaczankach z jajek,
lub oprzeć o ściankę lodówki.

2. Gdy galaretka w szklankach stężeje przechodzimy do dalszej pracy.
3. Około 10 małych truskawek blendujemy na mus.W garnku gotujemy 1,5

szklanki mleka z 3 łyżkami cukru.Do gotującego mleka wsypujemy
kaszę mannę, i dokładnie mieszamy by nie było grudek i gotujemy do
gęstości. Następie chwilę studzimy, dodajemy zimne mleko i
miksujemy na najwyższych obrotach.

4. Następnie do tego dodajemy mus z truskawek i miksujemy.
5. Kaszkę dajemy do szklanek.
6. Wkładamy do lodówki.Po 20 minutach ubijamy śmietanę z 1,5 łyżka

cukru pudru, dekorujemy nią desery, a na śmietanę wykładamy
truskawki. 
I gotowe :-)
Deser jest wspaniały, delikatny, kremowy, i bardzo efektowny :-)

Mały kuchcik... GOTUJ Z NAMI !!!

Dziś przepis na przepyszny deser z galaretki truskawkowej!

Nasz deser

POŚMIEJMY SIĘ...

interet

Ania
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17 października 2017r. nasza szkoła uczestniczyła w spektaklu pod tytułem "Magia teatru" w Ostrowskim Centrum Kultury. Teatr opowiadał historie aktora,
który uciekł z filmu. Był ścigany przez dwie policjanktki, które goniły go po całej scenie. Sztuka oparta była na motywach słynnego filmu "Matrix", nawet w
oddali słyszalny byl glos Morfeusza. To on prowadził "uciekiniera" po teatrze, tak, aby policjantki nie mogły go znaleźć. Zbieg znalal się pierwotnie w
starozytnym ttrze, gdzie aktorzy podczas gry używali masek. Później trafił do sceny z dramatu "Romeo i Julia". Zaproszono na csene jednego widza, który
wcielił się w role Juli i wystapił w dramatycznej scenie wyznania miłosci. Na koncu spektklu aktor żegna się z widzami i powraca wraz z policjantkami do
swojego świata przyszłosi – matrixa. 

Wyjście do teatru, do Ostrowskiego Centrum Kultury
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Zagadka 1
Zwykle jest okrągły, jak stokrotki środek,
Ma młodszego brata - na imię mu spodek.
Jak on do jedzenia przydaje się nieźle:
Połóż na nim ciasto, kartofle lub knedle...

Zagadka 2
Kartek może mieć bez liku,
Lecz nie rysuj w niej chłopczyku!
Tam historie są nie lada,
Kto przeczyta, sam wybada!

Zagadka 3
Dryń, dryń, dryń! Pik, pik, pik!
Odbierz mą słuchawkę w mig!
Jak odbierzesz, "halo" mów,
A w rozmowie nie szczędź słów!

Zagadka 4
Klawiatura plus monitor, w monitorze cuda!
Gry i filmy, też piosenek posłuchać się uda.
W biurach, w domach, w sklepach także, to narzędzie pracy
Lecz nie tylko - do zabawy też posłużyć raczy!

Zagadka 5
Czarny, lub niebieski;
Rozmaite kreski
Cyfry lub litery
Pisze w sposób szczery.

Zagadka 6
Są okrągłe, srebrne, złote,
Jakie tylko ma ochotę
Włożyć mama, ciocia, babcia...
I nie mówię tu o kapciach!
W uszach pięknie je pokazać -
Paniom często się to zdarza.

Zagadka 7
Biały proszek ten magiczny,
Z niego ciasto i chleb śliczny!
Czy razowa, czy też biała,
Do pieczenia doskonała.

Zagadka 8
Drewniany, czy wiklinowy,
Obrus mieć na sobie lubi,
Nogi ma zazwyczaj cztery -
Lepiej by żadnej nie zgubił!

Zagadka 9
Ma oparcie, cztery nogi,
Stoi grzecznie obok stołu.
Siadam na nim komfortowo
By zjeść swój talerz rosołu!

Zagadka 10
Kawał muru niewzruszony
Pokój od kuchni oddziela,
Uszy ponoć ma i słyszy,
Jak obmawiasz przyjaciela.

Zagadka 11
Czysty, w kratkę, czy też w linie,
Bez niego uczeń wnet zginie!
W szkole nieprzygotowany,
Bo pomocnik zapomniany
Leży w domu, nie w plecaku.
Nie zapominaj go żaku!

Zagadka 12
Płynem życia nazywana,
Pij ją od samego rana
Zamiast napojów niezdrowych -
Radę tę wbij dziś do głowy!

Zagadka 13
To obuwie jest domowe,
Może stare być lub nowe,
Takie jego jest zadanie:
Nogi strzec przed dygotaniem!

Zagadka 14
Wsuwasz je na stopy bose,
Zimą grube, latem cienkie.
Lecz gdy wbiegasz na rosę -
Ściągaj je, to będzie piękne!

Zagadka 15
Wełniany, gruby i ciepły,
Zimą wkładasz go na bluzkę,
Teraz możesz iść na spacer,
Nawet jeśli śnieżek pada.

Zagadka 16
Rude, czarne, czy różowe
Może blond, a potem siwe
Zdobią pięknie ludzką głowę
Koń ma zamiast nich swą grzywę.

Zagadka 17
Jak te okna, dzięki którym
Widzisz, co się wokół dzieje,
Tak i one, patrzą bystro
Na lasy, łąki i knieje
I nie tylko, bo zadania
Także inne trudne mają -
Pomagają ci w pisaniu,
Książki dla ciebie czytają.

RUSZ GŁOWĄ - NASZE ZAGADKI
Odpowiedz na pytania i z imieniem i nazwiskiem przynieś do biblioteki! 


	Przygotowanie

