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        Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia... 
           A cóż to za dziwna tradycja?

   Wielkanoc we Włoszech
           Amelia Wojtasińska 5a

Święta tuż, tuż...
Zdążyliśmy z naszą
gazetką na czas.
Świąteczny numer w
Waszych rękach.
Mamy nadzieję, że
Was nie zawiedzie. 

  Wierszowane życzenia

Wielkanoc ma swoje zalety,
Ale też wady niestety.
Na przykład porządki
wykańczają,
Mamę o nerwy przyprawiają
Ale co będę gadać o
wadach,
Lepiej powiem o zabawach.
My się wodą lejemy,
W kuchni jajka zbijemy
Ze święconką w koszyku.
Mało nowości w tym
wierszyku...
Ale pozdrowić bardzo chcę,
Więc pozdrawiam Cię!

Anastazja Sobczak 5a

Ostatnio przechodziłam
koło kiermaszu
wielkanocnego i
zauważyłam coś dziwnego.
Była to jadalna trawa.
Zielony opłatek pokrojony w
cieniutkie paski i
sprzedawany. Zdziwiłam
się i postanowiłam
poszperać  i znaleźć więcej
dziwnych zwyczajów
związanych z Wielkanocą.
Musicie wiedzieć, że
dawniej w okresie
Wielkiego Postu
rzeczywiście poszczono.

Nie jedzono mięsa, nabiału i
cukru. Codzienne
pożywienie ludzi
ograniczało się do żuru i
śledzi.Kiedy więc Wielki
Post dobiegał końca
odbywał się tzw. pogrzeb
żuru i wieszanie śledzia. 
Z domów wynoszono
wtedy garnki z żurem i
pojemniki ze śledziami. Żur
ochoczo wylewano albo
zakopywano.  W
niesłychanie widowiskowy
sposób rozstawano się ze
śledziami. Wybierano

najbardziej okazałego i
symbolicznie go
„wieszano”, czyli przybijano
do drzewa. Czasem był to
śledź sztuczny, wycięty z
drewna lub tektury, którego
zawiązywano na grubym
powrozie i wieszano na
wierzbie przy drodze. Była
to kara za to, że w okresie
Wielkiego Postu „wygonił”
on z jadłospisu ludzi
wszelkie potrawy.

Anastazja Sobczak 5a

Włosi kochają jeść, dlatego
też najważniejszym
punktem świąt jest obiad.
Tradycyjnym pierwszym
daniem jest barani rosół z z
pierożkami cappelletti. Na
świątecznym stole pojawia
się również pieczone jagnię.
Najciekawsze są jednak
tzw. Derby Easter. Jego
uczestnicy usiłują zjeść jak
najwięcej jajek w trzy
minuty. Dotychczasowy
rekord wynosi 17 jaj.
Naprawdę sporo!

jajoooo

                  Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. 
                   Z jajka woda wyleciała, Śmigus-Dyngus obwieszczała. 
                Wesołych Świąt życzy wszystkim Czytelnikom Redakcja!

A w numerze między
innymi: świąteczne
ciekawostki z kraju i ze
świata, sporo o jedzeniu,
czasami nieco dziwnym, o
tym, gdzie można zdobyć
ze sprawdzianu dwunastkę,
jakie rośliny powinny zdobić
nasze pokoje i czy banan
zastąpi pastę do zębów...

Wesołych Świąt!

.
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      Eurovision Ukraine 2018

  Zachęcamy do wizyty
            w muzeum

Za mundurem nie tylko
dziewczyny sznurem...

Szokujący i tajemniczy MELOVIN
piosenkarz podbił serca milionów fanów.
Młody artysta ma całą armię fanów
„Melovinators”, co znacznie pomogło mu
wygrać ukraińskie eliminacje i to on
będzie reprezentować Ukrainę.

Jak to było…
To był zwyczajny
wieczór. Siedziałam i
oglądałam finał
ukraińskich eliminacji
do Eurowizji. Z
numerem szóstym
występował MELOVIN.
Czekałam na ten
występ jak nigdy
przedtem. Cała sala
śpiewała razem z nim.
W pewnym momencie
artysta wszedł na
podium, na którym stał
fortepian. Zaczął grać,
a po chwili  schody
prowadzące na podium
zapłonęły żywym
ogniem!

Cała zgromadzona
publiczność zamarła.
To było  fantastyczne.
W napięciu czekałam
przeszło godzinę na
ogłoszenie wyników.
Aż podskoczyłam,
kiedy usłyszałam, że
mój idol zwyciężył, a
cały świat będzie mógł
poznać jego talent pod
czas występu  w
ciepłej Portugalii. Mam
nadzieję, że otrzyma
sporo głosów z Polski i
wygra Konkurs
Eurowizji w tym roku. 

Sofiia z 7b

Melovin podczas występu

debata RMJ

Rada Młodzieżowych
Jeżyków ponownie
zebrała się w naszej
szkole. Głównym
celem rozmów było
przygotowanie projektu

nowego placu zabaw
przy ulicy Kościelnej i
organizacja zawodów
sportowych. 

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego

Stary Rynek, budynek Odwachu

Specjalnie dla
dziewcząt 
Uwaga dziewczyny, 
jeżeli w Wielką Sobotę
obmyjecie twarz w
wodzie, w której
gotowały się jajka na
święconkę, to znikną
piegi i inne
mankamenty urody!

Jajo – króluje na
wielkanocnym stole,
jest symbolem życia i
odrodzenia. Tradycja
pisanek sięga daleko w
przeszłość. Już
starożytni Persowie
wiosną darowali swoim
bliskim czerwono
barwione jaja.

Jajko zawiera
wszystkie konieczne
dla odżywienia
organizmu składniki:
białko, tłuszcz, sole
mineralne i witaminy.
Ma około 100 kalorii.
Życzymy smacznego!!

Harcerka Jadzia

Jadzia Martinek z 6b to
dumna harcerka.
Poprowadziła ona
lekcję języka polskiego
w 6b związaną z
tematem harcerstwa.
Poznaliśmy hymn
harcerzy oraz symbole
umieszczone na
mundurze. Jadzia
opowiedziała o swoim
zastępie i
zdobywanych
sprawnościach. Może i
Ty zechcesz
sprawdzić się w roli
harcerza?
Zachęcamy. 

.
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               KUCHNIE ŚWIATA
   Caffe Affogato - kawa z lodami

              Chcemy wiosny!
    A przede wszystkim słońca!

Niesamowite,
prawda? Kawa z
lodami? Musi być
przepyszna! Niestety,
nie wiem gdzie w
Poznaniu można ją
kupić. Ale wiem, że da
się ją samodzielnie
 wykonać w domu.  
Potrzebujecie
jedynie…
Składniki:
· lody waniliowe bądź
śmietankowe.
· kawa espresso
· polewa karmelowa
(opcjonalnie)
Przygotowanie :
Wystarczy do filiżanki
lub małej miseczki
nałożyć gałkę lodów
(może być
więcej). Polać naszym
słodkim

sosem karmelowym
oraz zalać espresso! I
to tylko tyle! Jeżeli
nigdzie w sklepach nie
znajdziesz sosu
karmelowego, z chęcią
pomogę ci go zrobić
samemu !
Potrzebujesz jedynie:
·1 szklankę białego
cukru.
·¼ szklanki wody.
·1 szklanki śmietany
kremówki 30%
A przygotowanie?
Jakie proste ! Tylko się
nie oparz!
Do garnka wsypujemy
cukier i wlej wodę.
Średni ogień będzie
dobry. I pamiętajmy,
by mieszać calusieńki
czas! Później
zwiększamy ogień i

gotujemy przez około
9 minutek.
Poczekajmy, by
osiągnął kolor jasnego
brązu. Należy uważać,
gdyż karmel bardzo
szybko zmienia kolor.
Trzeba wyczuć
moment, w którym
będziecie wiedzieć że
jest gotowy :) Gdy
karmel osiągnie
brązowy kolor, szybko
wlewamy śmietankę i
mieszamy. Ostrożnie,
ponieważ masa
zacznie bulgotać.
Mieszajcie i gotujcie,
by masa osiągnęła
jednolitą konsystencje i
troszkę zgęstnieje. Już
gotowe ! :D 
Polecam! Weronika

Pietrzak 5b

Moja przyjaźń z początkującym youtuberem

Mój bliski przyjaciel ma ciekawe hobby, jest youtuberem. Nazywa się FC
Balbin. Jest on także naszym redaktorem. To Oktawian Kryszak. Na swoim
kanale ma aż  265 subskrypcji. Nagrywa głównie ,,MINECRAFT'a’’. Pewnie
znacie tę grę. Jest to kwadratowy świat. Można w nim budować i
niszczyć.Gdy jestem u swojego przyjaciela w domu, gramy razem.
Czasem, kiedy nie umiem czegoś, to proszę go o pomoc. 
Historia jego ksywki jest taka: jak był mały, mama nazywała go Balbin, 
a jako starsze dziecko polubił FC Barcelonę. Stąd właśnie FC Balbin.
Teraz zapraszam do włączenia youtube, wpisania ,,FC Balbin’’ i
wciskania magicznego guziczka ,,SUBSKRYBUJ’’ oraz
dzwoneczka pod jego filmikami [łapka w górę]. 

Jadzia Kochańska 5b

CIEKAWOSTKI 
O BANANACH

Czy wiesz, że...
…skórką od banana
można wybielić zęby?
…nikt się nie
poślizgnie od skórki od
banana?
...ludzie dzielą z
bananem ok.50%
DNA?
...nazwa owocu w
oryginale ‘banana’ 
wywodzi się z
narzecza jednego z
plemion murzyńskich
w Kongo?

...aby przyspieszyć
dojrzewanie bananów,
należy przechowywać
je z jabłkami?
...banany polecane są
uczniom, ułatwiają
przyswajanie wiedzy?
...,,bananówka''
to spódnica o
specjalnym kroju,
która wygląda bardzo
efektownie podczas
obrotów w tańcu?
…mówisz na niego
banan, a może to
Mateusz?......XD
…banany mają

nawet 800 odmian, a
niektóre smakują  jak
jabłko?
…życie jest jak banan,
ma początek i koniec?
…życie jest jak banan,
może się skończyć?
…nie tylko ty uważasz
go za pistolet?
...każdy banan
zwiedził więcej świata
od ciebie?

Piotr Wytykowski 5a

Mniam, Mniam… czyli przysmaki z różnych krańców świata
                                                  część 3
                        CIASTECZKA Z OSAMI PROSTO Z JAPONII

Tym razem chciałem wam zaprezentować przedziwny smakołyk prosto z
Japonii. To ciasteczka, w środku których znajdują się prawdziwe osy! Do
każdego z "jibachi senbei" (tak nazywają się te specjały) dodawane jest kilka
gotowanych, a następnie suszonych os. Owady wysypywane są na płynną
masę, z której robi się ciasteczka. Całość zapiekana jest w specjalnym
piecu. Lubię dziwne dania, ale to wydaje mi się naprawdę szokujące. Mimo
wszystko schrupałbym jedno ciasteczko, by sprawdzić jego smak. A wy?;)
                                                                              Oktawian Kryszak 5b
       

 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W holu
był plakat zachęcający, żeby cała szkoła ubrała się w kolorach wiosny, czyli
żółtym i zielonym. Uczniowie nie zawiedli. Każdy z nauczycieli również miał
jakiś element w kolorach wiosennych. Sama byłam w żółtej sukience. Nasz
redaktor naczelny chodził w żółtej kamizelce odblaskowej. Damian, uczeń
klasy 5A, miał nawet pofarbowane włosy na zielono. Tego pomysłu mu
serdecznie gratuluję. Czy odczarowaliśmy pogodę i wreszcie będzie ciepło?
Wierzę, że tak! 
                                                               Jadzia Kochańska 5b 

zielono mi... wiosna w szkole

co wiesz o bananie?

. .
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-Sofiio, mieszkasz w
Polsce już 3
miesiące, jak się tu
czujesz?
- Wszystko jest w
porządku. Jest lepiej
niż myślałam.
-Jakie są różnicę
między szkołą
ukraińską a polską?
- Po pierwsze, mamy
11 klas. Po drugie
klasy 1- 4 to szkoła
podstawowa, klasy 5-
9 to  tzw. szkoła
średnia, natomiast
klasy 10-11 to szkoła
dla najstarszych.  Po
trzecie, w polskich
szkołach stosuje

się do nauczycieli
formę pani lub pan, a
na Ukrainie zwraca
się do nauczycieli po
imieniu, dodając do
niego przymiotnik
utworzony od imienia
ojca. Wiem, że brzmi
to zawile, ale podam
przykład, który wam
wszystko rozjaśni.
Jeśli na przykład
ojciec pani
Kaczmarek ma na
imię Włodzimierz, to
w mojej dawnej
szkole mówilibyśmy
do niej : Magdaleno
Włodzimierzowa. W
ukraińskiej szkole nie

ma religii,
matematyka w 7
klasie dzieli się na
dwa oddzielne
przedmioty: algebrę i
geometrię. Małe
przerwy trwają 10
minut, a duże (po 3 i 4
lekcji) 20 minut. W
ukraińskiej szkole są
pracownie np. sala
matematyczna,
pracownia
chemiczna.  Letnie
wakacje trwają aż
trzy miesiące!
Dodatkowo mamy
przerwę jesienną,
zimową i wiosenną.
Zazwyczaj jest to
tydzień wolnego.

-A czy u was
również szóstka jest
najwyższą oceną?
-Nie, mamy
dwunastostopniową
skalę ocen.
- O rany! Niebywałe.
Sofiio, czy polscy
chłopcy są
przystojniejsi od
ukraińskich?
-Trudno powiedzieć.
Chłopacy są tacy
sami. Jedni są
romantyczni i
wrażliwi, można z
nimi porozmawiać,
inni są niedojrzali i
spędzają czas
jedynie na zabawie.  

- Czy trudno jest ci
nauczyć się języka
polskiego?
- Zawsze trudno jest
zacząć uczyć się
języków. Ale potem
przyzwyczajasz się
do tego i idzie coraz
lepiej.
- Jak myślisz,
dlaczego wybrano
cię na zastępcę
redaktora?
-Nie wiem. Może
dlatego, że jestem
starsza:))) Ale to było
bardzo miłe.

                               A jak to jest w innych szkołach...
          Wywiad z Sofiią, zastępcą redaktora naczelnego gazetki

znacząca część zespołu redakcyjnego

Nadszedł czas, by w
naszej redakcji
przeprowadzić wybory.
W końcu ktoś musi
rządzić tą ekipą:)))
Redaktorem
naczelnym naszego
pisemka został Piotr
Wytykowski z 5a,
zastępcy to: Sofiia
Volkova z 7b i Jadzia
Kochańska z 5b.
Członkowie redakcji to:
Nastka, Alicja,
Oktawian,

Kuba, Maciej,
Weronika i Igor. 
Czy nowe władze
wpłyną na jakość
naszego pisemka?
Dajmy im szansę.
Zobaczymy, co
potrafią. 
Chcesz do nas
dołączyć? Zapraszamy
w każdy czwartek o
14.15 do pracowni
komputerowej. 

    "Pisarz pisze i ten proces – nie sława czy fortuna – jest najważniejszy."
                                                                                                                Amy Tan

ROŚLINY POLECANE PRZEZ NASA
NASA wybrało 18 roślin, które najlepiej oczyszczają powietrze. Po paru
latach badań stwierdzili, że te rośliny to świetne źródło tlenu. Uznali iż każdy
człowiek mieszkający w dużym mieście powinien je mieć. Benzen, amoniak,
ksyleny, trichloroetylen i aldehyd mrówkowy - to pięć chemicznych
zanieczyszczeń, które często krążą w powietrzu. Pochodzą ze spalin, dymu
papierosowego, ale także z farb, barwników czy elementów, z których
zbudowane są pomieszczenia. Codzienne wdychanie tego "koktajlu" może
być niebezpieczne dla zdrowia. Specjaliści NASA podkreślają, że
przynajmniej jedna roślina powinna przypadać na 10 metrów kwadratowych
pomieszczenia. 

A oto kilka wybranych roślin, które najskuteczniej
oczyszczą powietrze. Ale uwaga - niektóre z nich
są trujące, więc osoby mające małe dzieci oraz
zwierzęta muszą uważać. 
bluszcz pospolity, dracena
odwrócona, chryzantema
wielkokwiatowa, dracena wonna, gerbera
Jamesona, figowiec benjamina, daktylowiec niski
Masz je u siebie? Sprawdź!

Piotr Wytykowski 5a
dracena odwrócona

Niedziela Palmowa -
symbolizuje przybycie
Jezusa Chrystusa do
Jerozolimy.
Rozpoczyna Wielki
Tydzień. Kiedyś w
Polsce nazywa
„Wierzbną”, ponieważ
gałązki wierzby
zastępowały palmy. 

Śmigus Dyngus -
pogańskie święto,
symbolizujące
budzenie się przyrody
oraz oczyszczenie z
zimowego brudu.
Przepowiednia mówi,
że im mocniej oblana
panna, tym większe
szanse na szybkie
zamążpójście

.

.
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