
Sensacje i Wariacje

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 36 w
Poznaniu
Słowackiego 54/56
60-521, Poznań

Numer 39 05/18

"Bóg nie może być wszędzie, 
   dlatego wynalazł matkę."

Rodzina to największy
skarb. Rodzina to też
dom i spokojny
zakątek, w którym
możemy szukać
wytchnienia. Dbajmy 
o nasze RODZINY!

.

Nie wszystkie rodziny żyją
podobnie do naszych
polskich rodzin. 
W Chinach na przykład
żyje pewna społeczność, w
której cała rodzina,
wszyscy krewni śpią
razem. Wszystkie dzieci,
chłopcy i dziewczynki do
14 roku życia ubierają się
tak samo. Niesamowite!
Potem  odbywa się ważna
uroczystość, po której
chłopcy zaczynają nosić
spodnie, a dziewczyny
sukienki. 

W Tybecie zdarza się, że
kilka sióstr ma jednego,
tego samego męża, a kilku
braci jedną, tę samą zonę.
Uwierzycie? 
W Afryce rodzina jest
postrzegana jako
najważniejsza w życiu
człowieka. Najważniejszą
rolę w rodzinie odgrywają
dzieci.  Jak wiadomo, w
wielu kulturach
afrykańskich propagowane
jest wielożeństwo, czyli
mężczyzna może mieć
kilka żon. Do dzisiaj

liczba żon i dzieci świadczy
o potędze i zamożności
rodziny, ale przede
wszystkim o potędze i sile
ojca. 
Na Grenlandii już od
najmłodszych lat dzieciaki
towarzyszą ojcom w
polowaniach. Gdy są
bardzo małe, nosi się je w
kapturze. Uważa się, że ich
obecność zapewnia dobre
łowy i przynosi szczęście.
Ważne jest dla nich, by
nauczyć dzieci do 3 roku
życia jedzenia surowego
mięsa. 

Świat jest ciekawy!
Prawda?

      Rowerowy Poznań
    moje rodzinne miasto

Miasto Poznań
To miasto bycze.
Piękne domy i ulice.
Gdy stoisz na światłach
w szpalerze,
Raz za razem ktoś Cię mija
na rowerze.
Jadą młodzi, starsi,
dzieci i kobiety.
Mijają samochody,
Oj rety, rety!
Kółka się kręcą,
Wiatr we włosach gra
A ja podziwiam Poznań,
Oj tralala, ile się da...

Jadzia Kochańska

                Rodzina jest jak gałęzie drzewa, 
        wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, 
                  ale korzenie mamy wspólne...

                Rodzina na krańcach świata
                  Ciekawostki Kuby Wróbla

Słowo "mama" 
w różnych językach:
jęz. angielski - mom, mum 
jęz. białoruski - мама
jęz. bretoński - mamm
jęz. bułgarski - майка
jęz. chorwacki - majka
jęz. czeski - maminka
jęz. francuski - maman,
mère
jęz. hebrajski -  ima
jęz. hiszpański - mamá,
madre
jęz. holenderski - moede
jęz. ukraiński - мати
jęz. niemiecki - Mutter Rodzina:) I wszystko

jasne!

Niektóre rzeczy pękają i
niszczeją, ale rodzina
zawsze będzie naszym
początkiem i końcem.
Stanowi ją grupa ludzi
nierozerwalnie ze sobą
związanych,
niedoskonałych, lecz
zdolnych do wspólnej walki
z wszelkimi
przeciwnościami życia. Jadzia Kochańska

.
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NIEZWYKŁE
SPOTKANIE
RODZINNE

Postać Papieża Jana
Pawła II znają
wszyscy, ale czy ktoś
zna jego cień?
Człowieka, który
chodził za nim niemal
krok w krok przez
wiele lat? Chcę wam
opowiedzieć o Arturo
Mari. Urodził się on w
roku 1940 w Rzymie.
Był osobistym
fotografem Jana 
Pawła II, ale też
przyjacielem Papieża.
Zrobił mu ponad milion
zdjęć, a ostatnie 
podczas pogrzebu. 
W jednym z wywiadów
powiedział:
" W papieskim
apartamencie drzwi
zawsze były dla mnie
otwarte. Dlatego
zdarzało się, że
niespodziewanie
spotykałem Papieża

lub uczestniczyłem w
momentach
„delikatnych” czy
byłem świadkiem
jakiejś dyskusji (bo w
rodzinie się dyskutuje).
Jednym słowem,
dzięki dobroci Papieża
czułem się kimś z
rodziny - Jan Paweł II
był dla mnie ojcem.
Jeżeli przez 27 lat
jesteś pół metra od
jakiejś osoby,
zaczynasz „czuć” jej
duszę. Dlatego nigdy
nie zapomnę tego, co
przeżyłem u boku
Jana Pawła II". 
To wielki zaszczyt
poznać takiego
człowieka, a mnie się
to kiedyś udało! Arturo
Mari był nawet w moim
domu z kolegą taty,
który jest tłumaczem
polsko-włoskim.  A
było to tak...
Moja mama ukrywała
przede mną, moimi
dziadkami i przed

moim tatą, co się
stanie. Podczas
jedzenia ciasta i picia
kawy (dorośli pili kawę,
a ja i mój brat piliśmy
herbatę), zadzwonił
domofon. Chciałam
odebrać, ale mama mi
zakazała. Owszem,
mówiła wcześniej o
niespodziance, ale nie
powiedziała jakiej.
Więc czekaliśmy. W
końcu ktoś przyszedł i
było słychać od progu
,,Niech będzie
pochwalony Jezus
Chrystus’’. My
odpowiedzieliśmy i do
salonu wszedł ksiądz
Łukasz. Przywitaliśmy
się, a gdy ksiądz
usiadł, wszedł… Arturo
Mari! To było
niesamowite
spotkanie, którego
nigdy nie zapomnę. 

Jadzia Kochańska

Nie macie pomysłu na
rodzinny wieczór? Nie
wiecie, co wspólnie
zrobić? A może tak
wyprawa do teatru?
Teatr Muzyczny w
Poznaniu oferuje Wam
pełne wrażeń
spektakle. Na pewno
jest takim
„Footloose”, musical 
oparty na niezwykle
popularnym filmie z lat
80 o tym samym
tytule. Jest to historia 
chłopaka, który wraz z
mamą wyjeżdża do
małego miasteczka o
nazwie Bomont, aby
zacząć nowe życie.

W mieście obowiązuje
wiele zakazów, z
którymi główny
bohater próbuje
walczyć. Czy
słusznie? Ocenicie
sami. 
Spektakl nadaje się
zarówno dla
starszych, jak i
młodszych. Wiem, co
mówię, bo go
widziałam, wspólnie z
klasą 7B i 6B.   W
musicalu jest bardzo
dużo dynamicznych
tańców i światowe
przeboje, które na
pewno każdy zna. 
Niesamowita 

jest scenografia.
Scena raz jest
garażem, by po chwili
zamienić się  w
dyskotekę, bar, salon,
a nawet kaplicę! 
Musical dotyka
problemów, które są
bliskie
współczesnemu
człowiekowi
niezależnie od wieku.
Pewnie dlatego tak
bardzo nam się
podobał. 
Namawiam was na
wizytę w teatrze. To
sposób na spędzenie
czasu o niebo lepszy
niż siedzenie przed
telewizorem! 

Polecam wszystkim!

Joanna Baranowska 

.

.

Jeden człowiek,
 wiele marzeń...

Chciałbym
przedstawić mojego
dziadka Bronisława,
Ojca mojej mamy,
którego, niestety, nie
miałem możliwości
poznać, ponieważ
zmarł przed moimi
narodzinami.
Mój dziadek prowadził
warsztat
samochodowy, który
przejął po swoim ojcu
czyli moim pradziadku.
Dziadek miał uczniów
których szkolił i uczył
zawodu, pomagając

zdobyć im wiedzę w
tej dziedzinie. Bardzo
lubił swoja pracę. 
Podobno był dobrym
mechanikiem. W
czasach, w których
żył, był, mówiąc
potocznie,
"szanowanym
gościem". W pracy nie
przeszkodziła mu
nawet poważna
choroba. Nigdy się nie
poddawał. 
Mamy w domu
pamiątki dziadka z
warsztatu np. rachunki
ręcznie pisane, a nie
na komputerze.
Szkoda, że nie miałem

możliwości poznać
dziadka Bronka i
pradziadka, bo
mógłbym z nimi
rozmawiać i zadać
mnóstwo pytań
związanych z ich
ulubioną pracą.
Jednym słowem, dla
mnie mój dziadek
Bronek jest wzorem do
naśladowania,
ponieważ był
pracowitym
człowiekiem,
spełniającym swoje
marzenia. Kochał to,
co robił. A to przecież
w życiu najważniejsze.

Oktawian Kryszak 5b

.

      Rodzinny wypad do teatru...
      Roztańczony FOOTLOOSE         
      spodoba się wszystkim!

fot. z albumu rodzinnego Jadzi

album rodzinny
Jadzi

.
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     A mój dziadek pracował na lotnisku...
Wspomnienia Natalii Kapeli z 4b

Gdzie z rodziną? Ciekawe miejsca w Poznaniu.
Bardzo subiektywny ranking...

1.Witaj w Palmiarni! Miejsce, w którym poznasz trochę przyrody i nie tylko!
Dowiesz się jak wyglądają tropiki i różne ryby :D Ale można zobaczyć też
rekinki! Zjesz tam również np. pyszne lody! Bardzo polecamy Wam pójść do
tego miejsca :).
2. I oto nasze koziołki wkraczają do akcji! O godzinie 12:00 w południe na
naszym poznańskim Starym Rynku możesz usłyszeć i zobaczyć koziołki
trykające się 12 razy. Dużo, prawda?  Warto odwiedzić to miejsce!
3. Może krótki spacerek? :D Pójdź ze swoją rodziną do parku. Dokładniej
na Cytadelę! Pobiegaj, połóż się na kocyku i odpocznij albo baw się na
całego! Miejsce, gdzie możesz się wyszaleć lub wypocząć :) Spokojny park
w sam raz na spacer z rodziną.

4. . Miejsce dla osób, które wolą usiąść i pooglądać różne filmy, animacje
oraz bajki dla najmłodszych :D Kino (a jest ich w Poznaniu baaardzo dużo)
to spokojne miejsce, w którym można obejrzeć film oraz zjeść np. popcorn
bądź nachosy i wypić coś gazowanego lub sok o rozmaitych smakach!
Mniam ! :D
5. A teraz trochę o zwierzakach. Chciałeś spotkać kiedyś żywego lwa? Nic
prostszego. Wybierz ZOO. Masz okazję pójść tam z rodziną, by trochę
poznać przyrodę i życie dzikich zwierząt! Mamy również nasze jeżyckie
zoo, niestety, nie zobaczymy tam żyraf bądź słoni :( Możecie spotkać za to
słodkie króliczki i nie tylko! 

                                               To nasze ulubione miejsca. A jakie są Twoje?

Weronika i Oktawian 5b

POMYSŁ NA...

Hejka, ostatnio, kiedy
weszłam na You Tube, 
znalazłam kilka
ciekawych rozwiązań
na typowe problemy.
Dzisiaj proponuję coś
dla osób, które mają
(tak jak ja) żarłoczne
rodzeństwo:))
Postawmy sprawę
jasno:
1.  Kup kwiatka w małej
doniczce.
2.  Do dużej doniczki
przymocuj małą, tak,

by można ją sprawnie
wyjąć (możesz np.
włożyć rolkę od papieru
toaletowego i na niej
położyć mniejszą
doniczkę).
3.  GOTOWE! Teraz
możesz w tajnym
pudełku umieścić
ulubione cukierki lub co
tam sobie wymyślisz ;)
Cukierki są już
bezpieczne:)))
     
Anastazja Sobczak

Zgrana klasa jest jak rodzina

Amelka - córka swojej mamy:) myśl pozytywnie!

Dziadek miał bardzo ważne zadanie. Naprawiał samoloty i sprawdzał ich
stan techniczny przed startem. Można powiedzieć, że dbał o zdrowie i życie
pilota oraz pasażerów samolotu, ponieważ gdyby nie on, mogłoby się
zdarzyć wiele wypadków. 
Naprawiał także stare i zepsute samoloty. Mój Dziadek był bardzo
odpowiedzialny, a jego praca decydowała o bezpieczeństwie innych.
Podziwiam go bardzo!

Podróżuj bezpiecznie!

Mamo, gdzie
pracujesz?
Pracuję w branży
ubezpieczeniowej,
jestem asystentką
dwóch agentów.
Dlaczego wybrałaś
taki zawód?
Zaraz po maturze
pracowałam jako
pracownik biurowy w
jednej z firm
recyklingowych, potem
urodziłaś się ty i po
urlopie macierzyńskim
szukałam innej pracy.
Odpowiedziałam na
ogłoszenie w Internecie
i tak się zaczęła moja
przygoda w
ubezpieczeniach.
Pracowałam rok i
niestety, ze względu na
to, że nie dostałaś 

się do żłobka,
musiałam przerwać
pracę i zająć się Tobą.
Do pracy w
ubezpieczeniach
wróciłam dwa lata,
temu tym razem na
stanowisku asystentki.
Lubisz swoją pracę?
Bardzo lubię, pozwala
mi na ciągły kontakt z
klientami, lubię
pomagać ludziom w
tak ważnych kwestiach
jak ochrona zdrowia,
życia i majątku.
Czym są
ubezpieczenia?
Jest to zabezpieczenie
finansowe w razie
nieprzewidzianych
zdarzeń. Ważna
sprawa w życiu. 

                      Mamo, powiedz mi...
              Wywiad Amelki Wojtasińskiej 

.

. .

.
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A może rodzinne czytanie? Jadzia Martinek poleca 

doskonałe książki dla całej rodziny!

Drodzy Czytelnicy! 
chciałabym
opowiedzieć wam o
MOICH
ULUBIONYCH
KSIĄŻKACH
Pierwsza z nich to
"Podpalacze
książek".
August Mars ma 14
lat, odwagę w sercu i
dystans do
otaczającej
rzeczywistości. Jego
młodsza siostra
Cezaryna ma
fotograficzną pamięć i

genialnie liczy. Ich
ojciec – kustosz we
francuskiej Bibliotece
Narodowej – ginie w
tajemniczych
okolicznościach.
Rodzeństwo wraz z
mamą przeprowadza
się z Paryża. Tam
dowiadują się, że
należą do niezwykłej
rodziny, od wieków
sprawującej pieczę
nad zapisaną w
książkach całą
mądrością świata. Ich
los jest zagrożony...

Drugą pozycją, którą
wam polecam są
"Dachołazy".
Sophie jest sierotą,
jako niemowlę została
znaleziona w kanale
La Manche po
katastrofie statku
Queen Mary w...
futerale na
wiolonczelę. Jej
opiekunem staje się
Charles, szalony
naukowiec.Prześladuje
ich opieka społeczna,
chcąca oddać

Sophie do sierocińca.
Dziewczynka
twierdzi, że pamięta
swoją mamę, która
grała w orkiestrze na
statku. Sophie i
Charles wyruszają do
Paryża, chcąc ją
odnaleźć. 
Czytacie jeszcze?
Tak? To opowiem
wam o trzeciej
książce,
najciekawszej.  Jest 
to "Pieśń szamana".
Kiedy Dawid i Larisa

przybywają na północ
Szwecji, by spędzić
ostatnie dni wakacji w
lapońskiej chacie, nic
nie jest takie, jak być
powinno. Jej
właściciel Johan
zniknął...  

Ja wszystkie trzy
pozycje po prostu
pochłonęłam!
Polecam Wam
spróbować. Na
pewno się nie
zawiedziecie. 

                                              Z przymrużeniem oka...
                                  10 sposobów na "upierdliwego" brata;)

Prawie każdy z nas
ma "upierdliwe"
rodzeństwo.
Przeszkadzają,
denerwują i zadają
miliony - i to naprawdę
miliony - pytań…
Jak temu zapobiec?
Wracasz ze szkoły do
domu, nagle Twój brat
podbiega do Ciebie,
żeby Cię przytulić i
zadać kolejne tysiąc
pytań.. Wtedy...
1. Połóż dłoń na

czole brata i wyprostuj
rękę, aby zapobiec
przytulaniu.
2. Szybko obiegnij go
dookoła i uciekaj, jak
najdalej możesz.
3. Jeżeli Cię dogoni,
biegnij pod stół (da ci
to lekką przewagę).
4. Wtedy będziesz
mógł zwiać.
5. Specjalnie upadnij
na ziemię, a kiedy on
to powtórzy, wstań,
pobiegnij

do najbliższego pokoju
i zamknij drzwi.
6. Wydaje mi się, że
jeżeli masz dobry
chwyt, to on tam nie
wejdzie.
7. Jeżeli zawoła
rodzica, wpuść go,
szybko wybiegnij z
pokoju i go tam
zamknij.
Potem są dwie opcje -
albo on się podda,
albo zacznie płakać…
8.  Jeżeli wybierze
opcję a), wypuść go,

9.  Jeżeli opcję b),
wypuść go, on się
wypłacze mamie i…
Albo dostaniesz karę,
albo wytłumaczysz tę
sytuację,
10.  Jeżeli wybrałeś
opcje b) to dobrze
wybrałeś!
GRATULUJĘ!

Piotr Wytykowski 5a

    
              Stryj, nieć i praciotka... czyli staropolska rodzina.

Krewnych po ojcu określano kiedyś krewnymi po mieczu, a po matce po
kądzieli. Według niektórych źródeł dzieci rodzeństwa określano ogólnie
terminami nieć (rzadziej nieść) i nieściora. Do brata ojca zwracano się
stryju lub stryku, a do jego żony stryjenko bądź stryjno. Wujem i wujną
lub wujenką tytułowano brata matki i jego małżonkę. Siostrę babki nazywano
wielką ciotką lub praciotką, brata dziadka - wielkim stryjem, prastryjem
lub przestryjem. Brata babki określano terminem wielki wuj, stary wuj lub
przedwieć. Dzisiejsze dziecko to było dziecię lub czędo. Na wnuka i
wnuczkę mówiono wnęk i wnęka. Rodzic był określeniem właściwym tylko
dla ojca.

Na podstawie Wikipedii

              Kuchnia łączy pokolenia... 
Jaka jest różnica pomiędzy weganami a
wegetarianami? Zawsze mnie to zastanawiało i
trochę poszperałam. Różnica jest moim zdaniem
niewielka, jednak jest, więc dobrze o niej 
wiedzieć. Weganie, wegetarianie... dla niektórych
wszystko jedno. Jednak dla takiego wegana nie
… No bo pomyślcie sobie, że wegan nie tylko nie
je mięsa, ale również żadnych produktów
pochodzenia zwierzęcego! Są to np. jajka, mleko i
sery itd.
Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie! I wiecie co...
chyba pozostanę przy normalnej diecie. 
                                        Anastazja Sobczak 5a .

fot. p. S. Wytykowska

UŚMIECHNIJ SIĘ!

- Tato, co to jest?
- To są czarne jagody,
synku.
- A dlaczego są
czerwone?
- Bo są jeszcze
zielone. 

Przychodzi matka z
dzieckiem do piekarni:
- Poproszę 999 bułek.
- To może od razu
podać 1000?
- Żartuje pani, kto by
tyle zjadł?

.

Bracia
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