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Naszym kochanym Mamom

   Redakcja numeru

Dla mamy

Dla Ciebie,
Mamo,
niebo i słońce.
Dla Ciebie
kwiaty i
biedronki. 
Daję Ci dzisiaj
świat cały,
choć jestem 
taki mały.

Dla tej jedynej,
wyjątkowej,
która kocha za
darmo życzenia
składa
Redakcja

Mama - to słowo
wypowiadane
najczęściej jako
pierwsze przez
małe dziecko.
Mama - to słowo
chyba najczęściej
wypowiadane na
świecie. Bo Ona
zawsze pomoże,
pocieszy, przytuli, 
a tego
potrzebujemy
wszyscy,nawet gdy
jesteśmy dorośli.
Niech więc żyją
nasze Mamy jak
najdłużej!

Mama to najważniejsza kobieta w życiu każdego człowieka,
z uśmiechem na twarzy po szkole na ciebie czeka.
Bez niej nie dałbyś sobie rady,
bo kto może ci udzielić najlepszej porady?
                        Zawsze bądź dla niej miły,
                        bo ona Cię urodziła i piersią karmiła.
                        Bardzo ją kochaj, przytulaj, ochoczo pomagaj,
                        zrób coś dla niej, nie tylko wymagaj.
Wszystkie swe sekrety możesz jej powierzyć,
ona wysłucha, pomoże, nie wyśmieje.
Jedyny przyjaciel, który nigdy cię nie zdradzi,
to mama, która za rękę przez życie cię prowadzi.

                   Moja mama
Szymon Pawlaczyk

Red.naczelna - Stanisława Grelowska
Z-ca - Szymon Pawlaczyk
Karina Zawada
Marianna Samulak
Zofia Domagała
Mariusz Frankowski
Członkowie KMO
Fot. : Stanisława Grelowska
Mariusz Frankowski
Justyna Karpińska

S.G.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 60 05/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Siódemki

Nie boją się wyzwań

Znawcy języka
polskiego

Uczestnicy

Wśród uczniów naszej szkoły jest
grupa dzieci bardzo
zainteresowana językiem
polskim. Przygotowują się oni pod
kierunkiem swoich nauczycieli do
ogólnopolskiego konkursu języka
polskiego „Albus 2018”. Oprócz
materiału objętego programem
nauczania, muszą czytać
dodatkową lekturę, doskonale
znać gramatykę i ortografię
języka polskiego, popularne
związki frazeologiczne,
przysłowia oraz potrafią
rozstrzygać wątpliwości
dotyczące poprawności języka.
W tym roku udział wzięło 23
uczestników z wszystkich
poziomów. Na wyniki trzeba
jeszcze poczekać do początku
czerwca. Trzymamy kciuki!

Na początku maja, jak co roku
odbył się szkolny konkurs dla
miłośników języka polskiego. Była
to już X - jubileuszowa edycja.
Wśród chętnych, aby zmierzyć się
z zadaniami, zabrakło uczniów klas
VIII, a to właśnie oni powinni
najlepiej radzić sobie z
zawiłościami naszej mowy.15
uczniów z klas: IV b, IV c, IV d, V c,
VI a, VI b pisało test składający się
z 18 zadań otwartych,
obejmujących następujące
zagadnienia: czytanie ze
zrozumieniem, znajomość nauki 
o języku, znajomość ortografii,

rozumienie popularnych związków
frazeologicznych i przysłów
polskich. Oprócz tego wykonali 
zadania, które polegały na
znalezieniu i poprawieniu błędów
językowych. Oto laureaci:
I m. Szymon Pawlaczyk, VI b
II - Franciszek Nowak, VI b
III - Ryszard Dzidziul, V c
Wyróżnienia: 
Oliwia Piotrowska, VI a
Karina Zawada,VI a
Gracjan Prange, VI b.

Serdecznie gratulujemy!

Uśmiechnij się!

-Tato, kup mi
bilet na karuzelę
- prosi syn.
- Cicho bądź!
Nie wystarczy
ci, że Ziemia się
kręci!

Uśmiechnij się!

Rozmowa z
pracodawcą w
sprawie pracy:
- Mógłby pan
coś więcej
powiedzieć o
sobie?
- Wolałbym już
nic nie mówić.
Mnie naprawdę
zależy na tej
pracy.

Dyrektor do
pracownika:
- Panie,
wszystko robi
pan powoli:
powoli myśli,
powoli pisze!
Czy jest coś, co
pan robi
szybko?!
- Tak, szybko
się męczę!

S.G.
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Rodakom na Kresach
Mają dobre serca

Gdy cały świat cieszył się z zakończenia II wojny
światowej, Polacy musieli pogodzić się z
utratą 175 tys. km kw. ziem, czyli ok. połowy
przedwojennego terytorium. Na skutek ustaleń
jałtańskich granice naszego kraju zostały
przesunięte na zachód, a do ZSRR wcielono 48%
terenów II RP - Kresy Wschodnie.
W konsekwencji z dwóch i pół miliona Polaków
zamieszkujących tereny Korony Królestwa Polskiego
pomiędzy Zbruczem i Prypecią a Dnieprem,
przekazane sowietom powrócić do Ojczyzny zdołało
milion rodaków. Resztę – ponad 1,5 mln – spotkał
tragiczny los – wysiedlenia, prześladowania, katorga,
głód i śmierć.

Znając polską historię nie mogliśmy pozostać 
obojętni na los tych, którzy przeżyli. Już po raz 
drugi nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy 
dla Polaków, którzy w wyniku postanowień Wielkiej
Trójki po II wojnie światowej znaleźli się poza
granicami Rzeczypospolitej. Organizatorami akcji
Rodakom na Kresach byli Pilscy Patrioci i kibice Lecha
Poznań. W czasie trwania akcji uczniowie naszej
szkoły zebrali ponad 60 kg żywności 
i środków czystości. Dary te zostały przekazane
naszym rodakom z okazji Świąt Wielkanocnych.
Wszystkim, którzy mają wrażliwe serca dziękujemy.

M. Frankowski

M.F.
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Piękny maj
Najpiękniejszy miesiąc w roku,
to maj, który ma dużo uroku.
Obudziła się ziemia nasza,
i do życia nas zaprasza.

Pięknie kwitną bzy,
zapach czuć wokoło.
Mniszki jak słoneczka żółte,
rozweselają trawy wesoło.

Pszczół pracę widać ogromną
przy kwiatach białych akacji.
Konwalie dzwonkami dzwonią,
przybliżając nas do wakacji.

Piękna jest nasza przyroda,
w tym wyjątkowym miesiącu.
Usiądź wygodnie na ławce,
i rozkoszuj się nią w słońcu.

Szymon Pawlaczyk
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Odkrywamy
tajemnice materii

Nasze doświadczenia

Na zajęciach Klubu Młodych Odkrywców badaliśmy
wpływ zmian temperatury na ciała stałe, ciecze i gazy.
Doświadczalnie badaliśmy rozszerzalność cieplną ciał
stałych wykorzystując pierścień Gravesandiego.
Przyrząd ten składa się z metalowej kulki i
dopasowanego do jej wymiarów pierścienia. W
temperaturze pokojowej mogliśmy kulkę przełożyć
przez pierścień.
Po ogrzaniu kulki, nie mieściła się w pierścieniu,
ponieważ zwiększyła się jej objętość. Zbadaliśmy
rozszerzalność cieplną cieczy, tworząc uczniowski
model termometru w butelce. Pod wpływem gorącej
wody zabarwiony strumień cieczy unosił się w słomce,
którą  szczelnie zamieściliśmy przy wylocie butelki.
Podobnie dzieje się z zabarwionym alkoholem w
termometrach cieczowych. W butelce z nałożonym
balonikiem zamknięta została pewna ilość powietrza.
Po umieszczeniu butelki w gorącej wodzie, powietrze
w butelce ogrzało się i zwiększyło swoją objętość.
Wypełniło balonik zajmując całą dostępną przestrzeń.

Święto Niezapominajki 
w naszej szkole

Uczniowie szkolnego koła LOP  pamiętali o promocji
polskiej niezapominajki. Na 15 maja przygotowali
dekorację na szkolnym korytarzu, gdzie królowały
niebieskie kwiaty niezapominajki dostarczone
z rodzinnych ogródków. Święto miało na celu
promowanie piękna przyrody Polski. Zachowanie 
od zapomnienia ważnych chwil w życiu człowieka 
i miejsc historycznych.
Miesiąc maj został wybrany m.in. dlatego, że w tym
miesiącu przyroda jest najpiękniejsza, roślinność
najintensywniej rozkwita. Akcję zapoczątkował 
w 2002 redaktor radiowej Jedynki, prowadzący
"Ekoradio", pan Andrzej Zalewski.
Dodatkowo uczniowie nasi przedstawiciele  17 maja
współuczestniczyli w organizacji szkolnego konkursu
niezapominajkowego dla kl.III. Przygotowali zadania
sprawnościowe dla młodszych kolegów, którzy musieli
wykazać się nie tylko wiedzą przyrodniczą,ale również
sprytem i sprawnością fizyczną.

Marianna Samulak i Zofia Domagała kl.5a SK LOP

My z niezapominajkąJ.K. J.K.
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Święto flagi
Szymon Pawlaczyk

  Nasza klasa w Poznaniu
Karina Zawada

16 maja nasza klasa pojechała na wycieczkę szkolną
do Poznania. Najpierw odwiedziliśmy Skoda Auto
Lab. Mieliśmy tam lekcje pierwszej pomocy,
dowiedziałam się tam różnych potrzebnych informacji
dla przyszłego kierowcy, ale najbardziej podobał mi
się  symulator dachowania. Usiadłam w samochodzie
jako kierowca. Samochód się zaczął obracać, a w
nim 
plastikowe  kulki kulały się po całym pojeździe.
Później udaliśmy się do Blubry, gdzie czułam się jak
w bajce. Poznałam legendy o Poznaniu w
opowiedziane w nowoczesny sposób. Poszliśmy też
do muzeum Powstańców Wielkopolskich. Nie byłoby
wycieczki po Poznaniu bez odwiedzenia  Starego
Rynku. Podziwialiśmy urok tego miejsca. Na koniec
pojechaliśmy na stadion Lecha i tam było
najciekawiej. Nasz przewodnik ciekawie opowiadał.
Najbardziej zdziwiła mnie wiadomość, że gdyby Lech
chciał mieć w swojej drużynie Roberta
Lewandowskiego, musiałby zapłacić połowę wartości
stadionu! Nigdy bym nie przypuszczała, że aż tyle!
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i po
zakupie pamiątek w sklepie przy stadionie, zrobiliśmy
sobie zdjęcie przy sławnej lokomotywie Lecha i
wróciliśmy do Piły, gdzie czekali na nas nasi rodzice.
Bardzo mi się tam podobało! Szkoda, że tylko na
jeden dzień, ale i tak było wspaniale!
 

Na stadionie Lecha

Mówiła mi mama
i mówił tata,
że wśród symboli narodowych
jest nasza flaga.

Barwy flagi to biały i czerwony.
Pozna ją wszędzie mały i duży,
czy będzie w kraju, czy też w podróży.
Biel to czystość i lojalność.
Czerwień - odwaga, waleczność i miłość.

Nie wstydź się tego,
że jesteś Polakiem, koleżanko, kolego.
Utożsamiaj się ze swoją ojczyzną.

Nie bądź tylko w swoim kraju lokatorem.
Weź sprawy w swoje ręce,
czcij święto flagi nie tylko w ten dzień.
Miej dla niej szacunek i ucz tego wszędzie.
----------------------------------------------------------------------

2 maja, dokładnie o godzinie 7.30 przed budynkiem
pilskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej miał
miejsce uroczysty apele podczas zmiany służbowej.
W uroczystości uczestniczyła cała kadra, w tym
pracownicy cywilni. Apel rozpoczęto odegraniem
hymnu państwowego oraz podniesieniem flagi
państwowej na maszcie.

.
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