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                              DZIEŃ DZIECKA
           NAJSZCZĘŚLIWSZY DZIEŃ W ROKU
"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta
o tym."                                          Antoine de Saint-Exupéry          

Dzień Dziecka

OD REDAKCJI

W pierwszym numerze naszej gazetki
znajdziecie bardzo ciekawe tematy: dwa
wywiady, wiersze, komiks, przepis na
przepyszną tartę jabłkową oraz informacje
o Dniu Dziecka, ulubionego dnia maluchów
w roku. Gazetka jest efektem owocnej
i intensywnej pracy wybranych uczniów z
klas czwartych (IV a, IV b).  Zachęcamy do
przeczytania oraz życzymy przyjemnej
lektury i dobrych wrażeń!

Pierwszy czerwca

Zawsze co roku,
1 czerwca

dzieci się uśmiechają
oraz prezenty dostają.

Śmieją się, bawią
i lody zjadają.

Trosk w ich głowach nie ma
Nikt się dzisiaj nie gniewa.

Dorośli dzieci chwalą, 
bo dzieci dobre serce mają.

                               Małgorzata Tomczak

MĄDRE MYŚLI

"Miłość trzeba
pielęgnować jak
dziecko, aby się nie
zaziębiła, nie
zwariowała, nie
wyleciała przez
okno jak ptak."

ks. Jan Twardowski Dzieci

                 Dzień Dziecka

O Dniu Dziecka każdy pamięta,
kiedy każda buzia jest uśmiechnięta,
cały rok na niego czekamy
i wyjątkowe święto wtedy mamy.

W to święto się bardzo cieszymy,
życzenia składają nam goście mili.
Czasem prezentami nas obdarowują,
lecz to nie jest najważniejsze,
najważniejsza jest pamięć i dobre serce.

                                           Marta Machel

Małgorzata Tomczak

Marta Machel
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Dzień Dziecka -
pochodzenie święta
Trudno jest jednoznacznie ustalić, kiedy po raz
pierwszy obchodzono Dzień Dziecka. Uważa się, że
historia tego święta sięga 1949 r. Dzień Dziecka został
wymyślony przez Światową Federacje Kobiet
Demokratycznych. Celem wprowadzenia takiego
święta było uświadomienie ludziom, jak ważne jest by
chronić najmłodszych przed okrucieństwami wojny,
głodem i innymi krzywdami.

Kiedy świętujemy?

W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.:
Czechy, Słowacja, Ukraina) święto to obchodzone jest
1 czerwca od roku 1952. Swoje święto w Turcji dzieci
obchodzą 23 kwietnia, to także Święto Niepodległości.
W niektórych państwach Dzień Dziecka obchodzi się
20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw
Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, co stało
się w 1959 roku. We Francji dzieci mają swoje święto 6
stycznia. 
W Japonii nie ma typowego dnia dziecka, chłopcy
 i dziewczynki maja natomiast swoje własne, osobne
święta. Chłopcy świętują 5 maja – tango no sekku,
a dziewczynki 3 marca -cina matsuri.5 marca
japońskie dziewczynki, razem z rodzicami, wykonują
lalki z różnych materiałów i ubierają je w tradycyjne,
japońskie stroje. 5 marca to jednocześnie Święto
Lalek. 5 maja japońscy chłopcy spędzają ze swoimi
ojcami. Razem wykonują papierowe zabawki. 
Z równych tkanin wykonują także karpie, każdy z nic
ma symbolizować jednego członka rodziny. Karpie
zwane są Koinobori (albo Satsuki-Nobori). Ojciec to
karp czarny, matka czerwony - niebieski karp
symbolizuje syna, ilość karpi niebieskich wskazuje na
liczbę potomków męskich w danej rodzinie. Siła karpi
kojarzona jest z chłopcami.

Dzień Dziecka na świecie

W Polsce i wielu krajach słowiańskich Dzień Dziecka
to po prostu dzień, w którym rodzice skupiają cała
uwagę na najmłodszych i starają się sprawić im jak
najwięcej przyjemności. Maluchy są często witane
świątecznym, słodkim śniadaniem i dostają prezenty
 i łakocie. W ciągu dnia często zabieramy dzieci do
zoo, parku czy na festyn lub, w razie złej pogody, do
kina lub sali zabaw. 
                                    Opracowanie: Helena Żak

Poetyckie fragmenty
o...dzieciach :)

,,Dosyć czasu, by się smucić, 
Gdy już będę stary, siwy; 

Czemu teraz nie mam nucić, 
Gdym wesoły, gdym szczęśliw”

Fragment wiersza ,,Wesoły Janek” Marii Konopnickiej

,,Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia
Tańcowała dokolusia, dokolusia
Tańcowała i w południe, i w południe
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie”

Fragment wiersza ,,Dorotka” Janiny Porazińskiej

Wiersze pochodzą ze zbioru wierszy pt. ,,Antologia”
opracowanego przez o. Józefa Jońca SP                

Opracowanie: Szymon Stanikowski

O dzieciach w poezji

,,Dosyć czasu, by się smucić, 
Gdy już będę stary, siwy; 
Czemu teraz nie mam nucić, 
Gdym wesoły, gdym szczęśliw”

Fragment wiersza ,,Wesoły Janek” Marii Konopnickiej

,,Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia
Tańcowała dokolusia, dokolusia
Tańcowała i w południe, i w południe
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie”

Fragment wiersza ,,Dorotka” Janiny Porazińskiej

Wiersze pochodzą ze zbioru wierszy pt. ,,Antologia”
opracowanego przez o. Józefa Jońca SP
                                      Wybór: Szymon Stanikowski

O Dniu Dziecka słów
kilka...

Dzień Dziecka to jeden z najbardziej
wyczekiwanych dni w roku przez maluchów.

Obchodzi się go 1 czerwca. Dzieci dostają wtedy
małe upominki i składa się im życzenia.

Obchodzony jest niemalże na całym świecie.
Prawdopodobnie korzenie Dnia Dziecka sięgają

1954 roku. Niektórzy twierdzą, że ten dzień zaczęto
obchodzić 1952 roku, albo coś około tej daty,

jednak nie wiadomo kto ma rację.

Cytaty o dzieciach Jana Pawła II:
„Każde dziecko na ziemi ma tę samą
godność w oczach Bożych.”
która bez przerwy się otwiera.”
„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,nadzieją,
która ciągle kwitnie, przyszłością,
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
Cytaty Janusza Korczaka o dzieciach:
„Kiedy śmieje się dziec�ko, śmieje się cały świat.”
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli
nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”            
                      Opracowanie: Małgorzata Tomczak
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Komiks cz. 1
Marta Machel i Małgorzata Tomczak
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Komiks cz. 2
Marta Machel i Małgorzata Tomczak
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Przepyszna tarta podwójnie jabłkowa. Kruche
ciasto, pyszny mus jabłkowy i chrupiące
jabłuszka – to musi smakować dobrze!
Niestety, nie udało mi się uchwycić całej tarty 
 - za szybko zniknęła… :)

Zdjęcie tarty

Składniki:
• 200 g mąki pszennej • 100 g cukru (może być brązowy) •  140 g masła • 1 jajko
Będą ci potrzebne:
• forma do tarty (średnica 28 cm) • 2 duże miski •  blender  • nóż  • deska do krojenia
Stopień trudności:łatwe.
Ilość porcji:7
Czas przygotowania:45 min. i 15 min. pieczenia
Sposób przygotowania:
1. Mąkę, cukier i masło wyrobić palcami na kruszonkę.
2. Dodać jajko, wyrobić.
3. Nagrzać piekarnik (możesz poprosić o pomoc kogoś dorosłego) na 180ºC.
4. Formę do tarty wysmarować masłem i oprósz mąką pszenną (lub kaszą manną). Wylepić ciastem formę.
5. Poproś kogoś dorosłego, aby wstawił ciasto do piekarnika. Piecz około 15 minut.
Składniki na mus jabłkowy:
• 4 duże jabłka • 1 łyżeczka cukru • sok z 1 cytryny • 1 łyżeczka cynamonu
Sposób przygotowania:
1. Jabłka obrać, wydrążyć z pestek i pokroić w kostkę.
2. Wszystkie składniki umieścić w misce i zmiksować blenderem.
3. Odsączyć od soku.
4. Rozsmarować równomiernie na cieście.
Przybranie:  
4 duże jabłka
Sposób przygotowania:
1. Jabłka pokroić w cienkie plasterki. 2. Ułożyć plasterki na musie w kształt spirali.
Smacznego :)

TARTA Z JABŁKAMI - przepis Weroniki
„Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle”.

Salvador Dali

IDZIE TALERZ

             Idzie talerz brzuchaty.
             Drepce obok łyżeczka,
             Toczy się garnuszek jak baryłeczka.

             Chodź tu, talerzyku,
             Dziecko będzie jadło.
             Chodź tu garnuszeczku,
             Dziecko będzie piło.

            A co zostanie −
            Pieskowi na spróbowanie,
            Kotkowi na polizanie,
            Wróbelkowi na wydziobanie.

Wiersz Anny Kamieńskiej
Wiersz pochodzi ze zbioru wierszy pt. ,,Antologia”
opracowanego przez o. Józefa Jońca SP
                                      
                                      Wybór: Szymon Stanikowski

IDZIE TALERZ
Idzie talerz brzuchaty.
Drepce obok łyżeczka,
Toczy się garnuszek jak baryłeczka.

Chodź tu, talerzyku,
Dziecko będzie jadło.
Chodź tu garnuszeczku,
Dziecko będzie piło.

A co zostanie −
Pieskowi na spróbowanie,
Kotkowi na polizanie,
Wróbelkowi na wydziobanie.

Wiersz Anny Kamieńskiej

                                    Wybór: Szymon Stanikowski

Weronika Kociucka
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                  WYWIAD Z PANEM DAMIANEM
                                                                Rozmawiał: Mateusz Jarysz, współpraca: Franciszek Domaradzki

Pan Damian Naskręt ma bardzo dobry stosunek do dzieci, dlatego wybraliśmy go, aby 
  z nami porozmawiał. Nasz nauczyciel prowadzi ciekawe lekcje, na które dzieci lubią
chodzić.

- Dzień dobry Panu!

- Dzień dobry.
- Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
- Moją ulubioną dyscypliną sportową jest piłka nożna.
-Jaka jest Pana ulubiona drużyna piłkarska?
- Moja ulubiona drużyna to: FC Barcelona.
- Dlaczego?
-Ta drużyna ma bardzo dobre szkolenie młodzieży oraz prezentuje ofensywny i widowiskowy football.
-Jaki jest Pana ulubiony zawodnik?
- Mój ulubiony zawodnik to Lionel Andres Messi .
-Dlaczego on?
- Prezentuje on wysoki poziom techniki specjalnej i gra z korzyścią dla całego zespołu.
- Czy lubi Pan uczyć dzieci? 
- Tak, ponieważ największą satysfakcję sprawia mi ich radość oraz czynione przez nich postępy.
-Czy spotkał Pan  znanego sportowca?
- Tak, Szymona Ziółkowskiego, Piotra Reissa, Dariusza Sztylkę, Marcina Urbasia.
- Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
- Kontakt z drugim człowiekiem.
- Jak się Pan czuł, gdy był Pan praktykantem?
- Czułem satysfakcję, że mogę robić to, co kocham.
- Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
- Lubię jeździć na rowerze, łowić ryby, spacerować po górach.
- Kim chciał Pan zostać, gdy był Pan dzieckiem?
- Chciałem zostać strażakiem albo piłkarzem.
- Czy lubi Pan czytać książki? Jakie najbardziej?
- Lubię czytać życiorysy znanych osobistości sportu.
- Dziękuję za wywiad.

.
.

.
.
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Czytam, bo lubię. Recenzje książek

Dziadek i niedźwiadek –
Łukasz Wierzbicki

Czy słyszałeś już o Wojtku? Jeśli nie, to koniecznie
poznaje jego historię, czytając książkę Łukasza
Wierzbickiego Dziadek i niedźwiadek.

Wesoła, czasem smutna i naprawdę zadziwiająca
lektura opowiada o misiu, zakupionym przez żołnierzy
podczas postoju od irańskiego chłopca. Mały, duży,
wielki i ogromny… Wojtek rośnie jak grzyby po
deszczu… Aż pewnego dnia zaczyna nosić pociski!!!
Sam z siebie. No tak… trwa wojna!

Koniecznie zapoznajcie się z treścią książki!
 Polecam!

                                                 Małgorzata Tomczak

.

.

Weronika Kociucka, otrzymała I nagrodę w XV
Międzyszkolnym Konkursie Literackiej Twórczości
Dziecięcej: Pippi Pończoszanka - przygód ciąg dalszy.
Napisała opowiadanie, w którym snuła dalsze
przygody dziewczynki. Gratulujemy!

Pippi Pończoszanka –
recenzja książki

     Pippi Pończoszanka to zabawna i przyjemna
w czytaniu opowieść o najweselszej i najdziwniejszej
dziewczynce na Ziemi, autorstwa znanej na całym
świecie Astrid Lindgren.
     Poznajcie Pippi – najsilniejszą dziewczynkę na
świecie, mieszkającą w Willi Śmiesznotce ze swoją
małpką i koniem. Od kiedy jej ojciec został
murzyńskim królem, Pippi nie chodzi do szkoły, jest
wielką kłamczuchą i robi tylko to, co chce.
     Bardzo podoba mi się ta książka. Właściwie przy
każdym zdaniu się śmiałam. Czytałam ją wielokrotnie,
ponieważ jest zabawna, świetnie poprawia humor
i jest po prostu inna niż wszystkie.
     Zaletą książki jest również to, że nie skupia się tylko
i wyłącznie na głównej bohaterce – ważną rolę
odgrywają tu Tommy i Annika, przyjaciele Pippi oraz
wiele innych.
     Polecam tę książkę wszystkim od lat 6 do 106 :).
Dla osób, które chcą dowiedzieć się o dalszych losach
Pippi Pończoszanki polecam również Pippi wchodzi na
pokład oraz Pippi na południowym Pacyfiku.
Zachęcam do przeczytania!
                                                       Weronika Kociucka
                                             

.

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPijar Junior

Redakcja Pijar Junior w składzie:
Franciszek Domaradzki, Mateusz Jarysz, 
Weronika Kociucka, Magdalena Kowala,
Witold Lejszys, Marta Machel, 
Szymon Stanikowski, Małgorzata Tomczak, 
Helena Żak.
Redaktor naczelny: Agnieszka Jarosz
Dziękujemy za przeczytanie naszego numeru!
Zawarte w nim teksty i rysunki powstały w ramach
zajęć dziennikarskich dla klas czwartych w Zespole
Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.

Logo gazetki

           WYWIAD Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ
                                                                                      
                                                                                        Rozmawiali: Magdalena Kowala, Szymon Stanikowski
                                                                                        Opracowanie: Szymon Stanikowski

Pani Agnieszka Jastrzębska pracuje w naszej szkolnej bibliotece. Lubimy tam przychodzić, bo zawsze
doradzi nam, którą książkę koniecznie trzeba przeczytać! Pani Agnieszka zgodziła się odpowiedzieć nam
na kilka nurtujących pytań.

- Dlaczego Pani wybrała tę pracę?
- Wybrałam ją, bo lubię książki i czytanie. Bardzo lubię kontakt z dziećmi. Kiedyś byłam wychowawcą, lecz
postanowiłam, że spróbuję czegoś innego.
- Czy Pani lubi swoją pracę?
- Lubię ją, podoba mi się. Lubię kontakt z ludźmi, którzy przepadają za książkami.
- Ile lat Pani pracuje w naszej bibliotece?
- Pracuję tu osiem lub dziewięć lat.
- Co Pani lubi robić, gdy ma Pani czas wolny w bibliotece?
- Mało jest tego wolnego czasu, gdyż mam prawie zawsze coś do roboty w ramach pracy. Gdy on jest to
lubię czytać czasopisma.
- Kim Pani chciała być z zawodu jako dziecko? Dlaczego?
- Chciałam być, jak prawie wszystkie dziewczynki w tamtych czasach, pielęgniarką lub nauczycielką. Moja
mama była nauczycielką języka polskiego, więc miałam własny dziennik.
- Jakie książki uczniowie wybierają?
- Najczęściej wybierają  fantazję, fantastykę lub komiksy. Ja osobiście nie podzielam ich zainteresowań.
- Czy lubi Pan czytać książki? Dlaczego? 
- Bardzo lubię, bo mogę przenieść  z bohaterami w jakiś inny świat. Kiedy na przykład jadę autobusem i
czytam, a ktoś pyta się mnie, czy widziałam jak budują jakiś nowy budynek po drodze, to ja odpowiadam,
że nie, bo jestem tak zaczytana. Reaguje tylko na dźwięk powiadamiający mnie o tym, że zaraz autobus
podjedzie do przystanku, na którym wysiadam.
- Jakiego autora książki chciałaby Pani spotkać? 
- Kiedyś chciałam spotkać Astrid Lindgren, bo podobały mi się jej książki. Teraz nie mam takiego autora,
którego chciałabym spotkać ani takiego ulubionego.
- Czy wie Pani gdzie leży każda książka?
-  Nie do końca, ale pomagają nam (panią bibliotekarkom) oznaczenia i opisy. Czasem jest tak, że ktoś
odłoży książkę nie tam gdzie leżała i wtedy pojawia się problem.
- Dziękujemy za rozmowę

rys. Marta Machel
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