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ul. Umultowska 114
61-614, Poznań

Numer 1 10/18

Będziemy pisali o
nas, o naszej szkole.

ŁĄCZY NAS
PASJA !

Jesteśmy
młodymi
redaktorami -
uczniami klasy
piątej i szóstej
Szkoły
Podstawowej
nr 93 w
Poznaniu.

Agnieszka

Agnieszka

Będziemy
na bieżąco
informowali
o naszych
sukcesach
sportowych,
ale też o
porażkach.
  

Chcemy,
redagować
gazetę, nie
gazetkę.
Będziemy
w niej
relacjonowali
na żywo
wydarzenia
z naszej

szkoły.

               

Witamy wszystkich w naszym
pierwszym numerze 
Szkolnych Wiadomości!

Agnieszka

Agnieszka
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Dyrektorzy szkoły: Pani Dominika
Naworska, Pan Tomasz Horkawy OBWÓD SZKOŁY

Widok z góry

Szkoła z przodu

Nasza
wymarzona
szkoła została
wybudowana w
ekspresowym
tempie - -
piętnaście
miesięcy. Do
szkoły chodzi
550 uczniów!!!!
Jest to bardzo
nowoczesny
obiekt,
wspaniale
wyposażony
(biblioteka,

zapierająca
dech w
piersiach sala
gimnastyczna,
dwa boiska,
bieżnia).
Wszystko nowe,
pachnące, dla
nas, uczniów
Szkoły
Podstawowej
nr.93 w
Poznaniu.

Umultowo
Radojewo
Morasko

Aczkolwiek
do szkoły
chodzą
również
koledzy z
Naramowic i
Piątkowa.

Zespół Szkół nr 9  Szkoła Podstawowa nr 93 w Poznaniu
                                    START!

,

.
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Michał Choryński
             6a

Apolonia Boczko
klasa 5b

Bykowski

     Wszyscy     
    kandydaci     
        mają         
      wielkie         
    szanse !

   Trzymajmy     
         za             
     nich               
   kciuki !

To
dziewczyna, 
która jest
gotowa
spełnić
wasze
prośby.

Dzień
Wolontariu-
sza, to  jej
pomysł. 

Zastanówcie
się, ponieważ
warto na nią
zagłosować !

Wojtek

- zajęcia z
pierwszej 
pomocy

- szczęśliwy
numerek

- zespół do
rozwiązywania
konfliktów

-dyskoteki
szkolne

- dzień sportu

- coroczne 
zdjęcie klasowe

- zbiórki
żywności dla
zwierząt w
schronisku

- bale
przebierańców

Lena Zając 4a
- lustra w
łazienkach
- dzień filmów 
-weekend wolny
od zadań
domowych
- Mam Talent
-szczęśliwy
numerek

      Olaf
Koczorowski
       4 a

   
          SZKOLNE         
       WYBORY

- dzień
zwierzaka

-nocowanie w
szkole

-kiermasze i
festyny szkolne

-ławki na
korytarzach

- lustra w
łazienkach

Jan

Mielcarz
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   HALLOWEEN

Kto wymyślił
kolorowe stroje?

Halloween –
zwyczaj
związany z 
maskaradą,
obchodzony w
wielu krajach w
wieczór 31
października

.

.

.

Celtowie
wierzyli, że
uwolnione duchy
zmarłych krążą
w halloweenową
noc wokół nas.
Czarny kostium
miał zmylić
ducha, który
sądząc, że ma
do czynienia

ze "swoim",
zostawiał
przebranego
delikwenta w
spokoju.

A
SKĄD
WYWODZI
SIĘ
TO
ŚWIĘTO???

Święto, które
przybyło do nas
z Ameryki,
wbrew pozorom
nie pochodzi
stamtąd. Ten
zwyczaj,

obchodzony 31
października,
czyli w Wigilię
Wszystkich
Świętych, sięga
dawnej tradycji
Celtów,

żyjących przed
początkiem
naszej ery.

.

Najstarsze
religijno-etniczne
święto
meksykańskie,
czczące
pozagrobowe
życie zmarłych i
więzy rodzinne.
Obchodzone
jest w

wigilię święta (1
listopada) i 2
listopada w
powiązaniu z
katolickimi
świętami
Zaduszek

.

    ŚWIĘTO ZMARŁYCH

       HALLOWEEN

       ŚWIĘTO        
    ZMARŁYCH

.

.

.

. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_maskowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_pa%C5%BAdziernika
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 Lech powinien
kupić stopera!

Głosuj na Michała
Choryńskiego

Lech w
niedzielę o 18
będzie grał z
Lechią Gdańsk

Borussia

Barca

Chelsea
Ulubionymi
moimi
piłkarzami
są:Eden
Hazard,Leo
Messi,N' golo
Kante,Axsel
Witsel,Azpilicueta,Jorginho,Coutinho
i Jordan 

Sancho

Lech

 Zapomniałem
dodać, że mój
młodszy brat
Beniu też
chodzi do
naszej szkoły i
będzie mi
czasem

pomagał coś do
was napisać ;)

sport is the best

Nazywam się
Franek Kozal
jestem uczniem
klasy 6A. Moją
wielką pasją jest
SPORT, a
przede
wszystkim piłka
nożna. Uwielbiam
też moją świnkę
morską, która

ma na imię
Pola. Obecnie
gram w klubie
JKS, wcześniej
trenowałem z
Salosem.

Kozal

Dortmund

Barca

Londyn

Poznań

Franek
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Witajcie Drodzy Czytelnicy !
Przedstawiam nasze spotkanie z
ułanem. 

Na karabin
zakładano bagnet

Ułańska fantazja

Spotkanie było
tak ciekawe, że
nie zdążyłam
zapytać, co  
oznacza
powiedzenie: 
,, Mieć ułańską
fantazję''. Może
Wy wiecie ? :-)

Hanka
Brzegowa

Koń przyjacielem
i skarbem

Gdy skończyła
się amunicja
lub, gdy wróg
był zbyt blisko,
by strzelać, na
karabin
zakładano
bagnet, czyli
metalowe
ostrze.

W czwartek,  8
listopada w
naszej szkole
odbyło się
spotkanie z
panem W.
Lisieckim �–
Ułanem

Ochotniczego
Reprezentacyj-
nego Oddziału
Ułanów Miasta
Poznania w
Barwach 15
Pułku Ułanów
Poznańskich.

Spotkanie
odbyło się z
okazji wydarzeń
organizowanych,
by uczcić 100
lat Polski
Niepodległej.
Ułan to żołnierz

jazdy lekkiej
uzbrojonej w
szablę oraz
broń palną.

Pokazano nam
różne
przedmioty
potrzebne do
pielęgnacji 
konia, jednym z
nich było bardzo
ciężkie siodło i
koc kładziony
pod nim, aby
siodło

nie kaleczyło
konia. Koń ułana
był 
największym
przyjacielem i
skarbem
żołnierza.

Marita

Marita

Marita

Marita
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Dzień Niepodległości - obchody w naszej szkole

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA! Dzień projektowy
- co to jest?

W naszej szkole
9 listopada
obchodziliśmy
100 rocznicę
odzyskania
niepodległości.
Do godziny
10.40 klasy 4 - 7
robiły prace
związane z
naszym krajem
lub znanymi
Polakami. Po
skończeniu
projektów,

cały Zespół
Szkolno-
Przedszkolny nr
9 udał się do sali
gimnastycznej.
O 11:11 razem
zaśpiewaliśmy
hymn. Po
odśpiewaniu,
młodsze klasy
wróciły do sal, a
klasy 4-7
przedstawiały
swoje prace.

Marita Lipska

Marita

W dzień
projektowy, jak
sama nazwa
wskazuje,
robiliśmy
projekty.
Było wiele
tematów, np.
promocja polski
na świecie,
galeria
wybitnych
postaci, pokaz
mody...
Większość

klas zrobiła
plakaty, tylko
jena wykonała
książkę.
Pojawiło się
wiele ciekawych
prac. Klasy
prezentowały
wyniki swojej
pracy w sali
gimnastycznej.

Agata
Kossowska

Marita Lipska

Marita
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Znana polska tyczkarka przyjeżdża
do naszej szkoły, aby poprowadzić
niezwykłą lekcję WF'u!

Lekcja z Moniką
Pyrek!!!

Bawiliśmy się na
całego!!!

Dzieci
znakomicie się
bawiły!!!

07.11.2018 r.
do naszej
szkoły
przyjechał bus
fundacji Moniki
Pyrek.
Wszyscy już
wiedzieli co to
znaczy.
DODATKOWY
WF!!!!!!!!!!!!!

Podczas zajęć
można było
sprawdzić się w
takich
wyzwaniach
jak: strzelanie
do bramki(piłka
nożna),

rzucanie do
kosza
(koszykówka),
bieg na 20
metrów,
kolarstwo
(wirtualna
rzeczywistość),

ćwiczenie
bramkarskie,
przeciąganie
liny, rzucanie
piłką do bramki,
czy
refleksomierz.

Każde dziecko
dostało swój
worek, a w nim
koszulkę,
długopis i wodę
oraz ulotkę z
  wypisanymi
czynnościami
które tego dnia
mieliśmy
zrealizować.

Kiedy wszyscy
już byli gotowi,
weszliśmy na
salę. Tam z
Moniką Pyrek
zrobiliśmy 
rozgrzewkę i
podzieliliśmy się
na grupy.  

Pod koniec
zajęć, Pani
Monika Pyrek
każdemu z nas
rozdała ulotkę z
autografem!!!!
Poszliśmy
zmęczeni z
powrotem do
szatni,

przebraliśmy się
i poszliśmy do
klas.
DZIĘKUJEMY
PANI MONIKO
PYREK!!!!!!!!!!!

Dominik
Hofman.

.

.

.

.

Dominik

Dominik

.

.

.
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W 1914 r. wybuchła I wojna światowa
- dla Polaków szansa na wolność.

W 1918 r. Polska
była niepodległa.

26

Józef Piłsudski-
ur. 5 grudnia
1867r. zm.12
maja 1935.
Naczelnik
Państwa i
pierwszy
Marszałek
Polski. 
Dwukrotny 
premier Polski. 
Polityk, mąż
stanu. Był
dowódcą armii
Polskiej w latach
1914–1935 .

W 1795 r. Rosja,
Prusy i Austria
dokonały III
rozbioru Polski.
Wtedy Polska
zniknęła z map
Europy i świata
na 123 lata.
Polacy się nie
poddali i
wzniecili wiele
powstań m.in:
styczniowe
(1863-1864),
listopadowe
(1830-1831).

flaga

               Kącik historyczny Adam Uruski - 
                      100 lat niepodległości!

adam

Adam
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        Koło gier planszowych Łączy nas miłość
do gier!!!

 Pon. 7 lekcja
(13:55-14:40)

Zapraszamy!!!
sala nr 28

 Gramy w różne
typy gier:
logiczne,
strategiczne i
karciane,ale
także gry jak
Imago, w
których
wygrywa
wyobraźnia.

Nigdy na tej
lekcji się nie
nudzimy, bo
nauczycielka
zawsze dobrze
organizuje te
zajęcia. Na
kółko chodzi
około 12-14
chłopców i 
jedna
dziewczyna :-)

Na kółku gier
planszowych
gramy w takie
gry
jak:carcassone,
catan, dooble,
dixit i wiele

innych. Kółko
prowadzi Pani
Agnieszka
Zaborowska.
Chodzę tam
razem z
kolegami i miło

spędzamy ten
czas. Podczas 
tych zajęć jest
dużo śmiechu i
zabawy.
Zapraszam
każdego, kto
kocha gry :-)

Szymon

nwm

Szymon

Szymon

 
Catan
Dixit
Red 7
Sherlock
Imago
Dooble

Zapraszam:)
Szymon
Koralewski

Szymon

nwm

Szymon

Szymon



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 11/2018 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne Wiadomości

         Komunikacja uszami Uwagi konia:

Gdy koń szarpie
za wodze,
oznacza to, że
są one za
krótkie,
natomiast, gdy
kopie o ziemię,
chce nam
powiedzieć, że
jest głodny.

Konie mają
nawyk
komunikacji
uszami.Jednym
z nich jest np:
zdziwienie. Koń
w tym
przypadku ma
jeno ucho
oklapnięte, a
drugie sterczy
normalnie.

                Co chcą nam powiedzieć konie?
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Szkolne zajęcia sportowe.
Zaprasza Wiktor Komorowski

Siatkówka - sport
dla każdego

 wtorki 
13:35-
14:40

Koszykówka-dla
ambitnych 

Tenis stołowy -
trening i pasja

Zapraszamy
wszystkich
chętnych na
zajęcia
sportowe z
siatkówki, które
odbywają się w
piątek od
godziny 13:55
do 14:40.           

Gortat

walka o

Zapraszamy
wszystkich i
umiejących grać
w kosza jak i
nieumiejących.
Można
poćwiczyć
umiejętności, jak
i równie dobrze
zagrać mecz z

innymi,
zapraszamy
chętnych na
salę
gimnastyczną w
środę o godzinie
11:45 do 12:30.
Zapraszamy 

Zapraszamy
wszystkich
młodszych czy
starszych na
zajęcia z tenisa
stołowego, 
poprawiają one
technikę grania
w tenis, jak i
ćwiczą refleks

nadgarstków.
Jest również
dużo frajdy,
podczas gdy
osoby czekają,
ponieważ pan
uczący  tenisa
był kiedyś
iluzjonistą i
pokazuje różne
triki.

Zachęcam

koszykówka

nasz

tenis

Marcin

piłke nba

orzeł

stołowy
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Nie poddawaj się!

  wiara 
     nadzieja
siła

     Natalia
      Drost

Walcz o
swoje. 
Tylko ty
wiesz,
czego
chcesz i
tylko ty
możesz to
osiągnąć!

Rób to co
kochasz. Nie
przejmuj się
opinią innych,
walcz o swoje.
Uwierz nie ma
rzeczy
niemożliwych
są tylko takie
których jeszcze
nie potrafimy.
Człowiek jest
sam sobie
jedynym
ograniczeniem
jedyną

przeszkodą w
drodze do celu,
więc działaj
bez ograniczeń
dąż do
swojego celu a
w końcu go
osiągniesz.
Możesz zrobić
wszystko!
  

      Taniec jest 
      moją pasją!

Moją pasją
jest taniec,
chociaż
dzisiaj
jeszcze nie
tańczę
najlepiej,
wierzę, że
jak będę
ćwiczyć. to
osiągnę mój
wymarzony
cel.

motywacja#1

Natalia

Taniec to:

*wolność

*siła

*energia

    
    Nie poddawaj się. Wszystko jest możliwe.

Natalia

Natalia
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