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Przedłużyło się
wydanie kolejnego
numeru gazetki, z wielu
przyczyn, różne
nieprzewidziane
zdarzenia trochę
pokrzyżowały plany...

      NARADA OBYWATELSKA O EDUKACJI

Chcesz wyrazić swoje
zdanie na temat edukacji?
Podyskutować na ten
temat z dorosłymi?
Pokazać swój punkt
widzenia? 

Przyjdź we wtorek 21
maja o godzinie 17.30 
do Domu Tramwajarza.
Odbędzie się tam Narada
Obywatelska o Edukacji.
Zabierz swoich rodziców. 

Tematy, które

zostaną podjęte: 
czego uczy i do czego
przygotowuje szkoła, 
jak motywujemy do nauki,
jaka jest rola szkoły w
społeczności lokalnej, 
jaki jest kształt
wewnętrznych relacji w
szkole (nauczyciele,
rodzice, uczniowie),  
jaka jest pozycja
nauczycieli, 
jakie są oczekiwania
wobec nich. 

TWÓJ GŁOS TAKŻE SIĘ
LICZY! NIE PRZEGAP
SZANSY!

Zapraszamy!!!

WIOSNA JUŻ JEST ..

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy..
Tak właśnie śpiewali Skaldowie (jak nie wiecie, co to za zespół, zapytajcie
babcię;)) w swojej piosence ,,Wiosna''. A my wracamy do Was, kochani!

Ale jesteśmy! Pełni energii i
zapału. Słońce jednak
potrafi pobudzić do
działania. Wy też
przebudźcie się i zróbcie
coś wyjątkowego na
wiosnę. A w tym numerze
trochę odniesień do tego, co
było i sporo nowości.
Czytajcie! Pozdrawiamy!

Pufy na szkolnym korytarzu... 

Scenerię szkolnych korytarzy wzbogaciły pufy. Dla jednych
spotkanie z nimi, a raczej na nich, to chwila miłego relaksu i
rozmowy z przyjaciółmi, co udowadnia zamieszczone
zdjęcie. Dla innych pole bitwy i okazja do sparingów
zapaśniczych. 
A co myślisz TY? 
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INWAZJA PAPUG
Zaczęło się..
Inwazja zielonych papug na Polskę stała się faktem - aleksandretty
zakładają gniazda. Cztery lata temu naukowcy alarmowali - do Polski
niebawem dotrze inwazja zielonych papug. W 2018 roku czujni
obserwatorzy miastowych ptaków potwierdzają, że papugi te już tu są. 
I zakładają gniazda. Ale nie jest to wcale dobra wiadomość.
Papugi te szybko się rozmnażają. Ponieważ są silniejsze i zwinniejsze od
polskich ptaków jak na przykład gołębi, wyganiają je z gniazd i dziupli.
Zielone ptaki zostały zaobserwowane na terenach Niemiec i wychodzi na
to, że zbliżają się do Polski!!! Aleksandretty obrożne zauważono już w
Nysie. Nie są to pierwsze osobniki, które udało się dostrzec w tym mieście,
ale to zdecydowanie pierwsze, które uchwycono w dziupli.
Aleksandretty są zagrożeniem dla naszych gołębi! Niedługo zdominują
nasze pola i inne ptaki.

Piotr Wytykowski 6a

                                                    Ptasi przyjaciel
Zwierzaki bardzo często pojawiają się w naszych domach. Niektórzy lubią
psy, inni koty, a następni PTAKI! Ptaki i papużki. Jednak wiele osób nie wie,
jaki gatunek wybrać. W tym artykule opisze i polecę wam kilka ptaków.
Pierwszy gatunek to papużka falista. Te ptaki są bardzo kolorowe i niezbyt
duże. Mają jednak jedną wadę… Są bardzo głośne. Śpiewają jak najęte!
Każde słowo powiedziane przez człowieka, jest przez nie powtarzane w
nieskończoność. Jednak są bardzo ładne oraz się przywiązują. Drugi
gatunek to nimfy. Nimfy bardzo się przywiązują. Można je tresować. Ja
osobiście mam nimfę i nauczyłem ją: jedzenia mi z buzi, wlatywania na
moje ramie na zawołanie, przylatywania na imię, a moja siostra nauczyła
swoją mówić! Jeżeli nie macie czasu dla ptaka, kupcie mu lustro. Ptaki
znajdują w nim drugą papugę i się z nią bawią. 

Piotr Wytykowski 6a

OKIEM CZWARTOKLASISTY              Krystian Kobrzeniecki z 4b
Jakiś czas temu minął pierwszy semestr nauki, czyli 5 miesięcy ciężkiej
pracy. Mam nadzieję że każdy z nas jest z siebie dumny i zadowolony ze
swoich osiągnięć. Wszyscy pewnie poznali kogoś nowego i mają zamiar
lepiej go poznać lub się z nim zaprzyjaźnić. Co wam się podobało w tamtym
semestrze? Mnie najbardziej to, że pojawiło się dużo nowych zajęć
dodatkowych. Odbyła się również parada z okazji Imienin ulicy Św.
Marcin. Czy ktoś z was uczestniczył w tym wydarzeniu? Ja tak.
Przygotowania były długie i pełne ciężkiej pracy, ale było warto. Bardzo się
stresowałem, ponieważ oglądał mnie prawie cały Poznań. Ale chyba nie
tylko ja się bałem… Dużo osób było podenerwowanych. Lecz na szczęście
wszystko się udało. Życzę wam dobrego drugiego semestru! Mam nadzieję
na więcej przygód. Czwarta klasa mnie nie zawiodła!

                                       WSPOMNIEŃ CZAR, czyli...

                                         MOJE FERIE ZIMOWE
W pierwszym tygodniu ferii zimowych byłam u dziadka Józia i wuja Stefana.
Chodziłam tam na półkolonie, które były w szkole podstawowej w
Dobiegniewie. Odbywały się tam zajęcia plastyczne, na których robiliśmy
kartki ozdobne. Na zajęciach sprawnościowych były organizowane zawody.
Najbardziej ucieszyłam się z zajęć tanecznych. Pod koniec pierwszego
tygodnia odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Spadł śnieg, więc
urządziliśmy bitwę na śnieżki. W drugim tygodniu ferii wróciłam do domu i
pojechałam do babci Lucyny i dziadka Franka. Te dni spędziłam na
zabawie z młodszym kuzynem i kuzynką graliśmy w różne gry i zabawy,
chodziliśmy na spacery. Była to fajna zabawa. Na zakończenie ferii mama
zabrała mnie i mojego brata na kręgle i pyszną pizzę. Była to bardzo fajny
czas i mile go spędziłam.

Kasia Okupniak 4b

Mniam… mniam…
Potrawy z różnych
krańców świata
Mięso szczura? Na
obiad?!! Ta potrawa
na przykład  w
Kambodży  cieszy się
wielką popularnością.
Znajduje amatorów
także w Tajlandii,
Wietnamie i Indiach.
Łapią je
wyspecjalizowani
łowcy. Gdy taki szczur

zostanie złapany, 
obdzierany jest ze
skóry, a potem
suszony na słońcu.
Tak właśnie
przygotowuje się
szczurze mięso. O
dziwo zachowują
głowę, bo posiekany
na plasterki mózg jest
smażony na głębokim
tłuszczu. Smakosze
twierdzą nawet, że
najlepszy drób nie

dorównuje mięsu
gryzonia. Ma cieńszą
skórkę i jest
delikatniejsze. Kiedy
zobaczysz na mieście
lub w jakimś z
wymienionych krajów
to delikatne mięso
szczura, to kupuj i
jedz aby się przekonać
czy naprawdę tak
dobrze smakuje. 

Oktawian Kryszak 6b
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                           UWAGA, DONIESIENIA Z OSTATNIEJ CHWILI...
                                        DOMOWE POTWORY
                                        ATAKUJĄ KAŻDEGO!!
                                O ZAGROŻENIU OPOWIADA 4b

SPANUS NIEWYSPANUS
Jeśli jest w waszym domu, to będziesz spać do 11.00. Nawet , gdy się
obudzisz, będziesz niewyspany i nic ci się nie będzie chciało. By się go
pozbyć, musisz zasypiać o 20.00 i od razu po lekcjach odrabiać zadania
domowe. Wtedy potwór ucieknie i zostawi twój dom w spokoju. 

Danyil Kapustiak

PIENIĄDZOWÓZ SKARBONKOWÓZ 
Wyjątkowo podły w działaniu. Każe nam wydawać wszystkie pieniądze. Aby
się go pozbyć, trzeba zamknąć kasę na klucz i dać go rodzicom.

Krystian Kobrzeniecki

MASKOTKUS KUPITUS
Zazwyczaj atakuje, kiedy jesteś w sklepie, gdzie są maskotki. Wtedy
zawsze wyszukasz zabawkę, którą Maskotkus chce kupić. Najlepszy
sposób, żeby wypędzić go z życia to NIE BRAĆ PIENIĘDZY!

Gabrysia Illman

PINOKIUS POSPOLITUS
Gdy coś zgubisz lub przeskrobiesz, bez wątpienia dopadnie cię Pinokius
Polspolitus! Jak trzyma cię w swoich łapach, zaczyna wymyślać
niestworzone historie i zrzucać winę na innych. 
Uważajcie, bardzo groźny! Nie znane są jeszcze sposoby na pozbycie się
go. Naukowcy wciąż nad tym pracują. 

Zuzia Kasowska

GŁUPOLUS SOSOTUS
Potwór ten czeka na nas w domu, gdy wrócimy ze szkoły. Chce się
wygłupiać i robić niezbyt mądre rzeczy. Pożera nas w głupocie i mamy
wtedy głupie pomysły. Jak go zobaczycie, to prędko biegnijcie po książkę.
Możecie również chwycić zeszyt ze szkolnymi notatkami. To go odstrasza. 

Laura Grenda

HISTORIA MIŁOSNA

Ach. Walentynki, dzień zakochanych, dzień miłości... Wiem, że było to
dawno, ale właśnie wtedy postanowiłam napisać historię o pewnej parze…
Ale przecież miłość to temat ponadczasowy, więc może spodoba wam się
i dzisiaj. Posłuchajcie...

Ania i Tomek znali się od małego. Chodzili razem do przedszkola, do
szkoły, do gimnazjum. Gołym okiem było widać, że coś ich łączy, a to ,,coś’
było miłością, wielką i skrywaną nawet przed nimi samymi, ponieważ byli
bardzo nieśmiali. Ale Ania niespodziewanie przeprowadziła się z rodzicami
za granicę. Od tamtej pory Tomek nie widział jej. Minęło kilka lat...Nagle los
ich połączył i spotkali się pewnego dnia na weselu swoich dawnych
przyjaciół ze szkoły. Uczucie odżyło. Byli razem trzy lata, niezwykle
szczęśliwe, piękne, pełne miłości trzy lata. W końcu Tomek chciał się
oświadczyć Ani, ale ona niespodziewanie zasłabła i trafiła do szpitala.
Okazało się, że dziewczyna choruje na białaczkę, ale było już za późno na
podawanie leków. Kiedy Tomek przyszedł do Ani, mimo wszystko
zdecydował oświadczyć się jej. Nie zdążył. Ania zmarła na jego oczach. 
Kiedy - wstrząśnięty całą sytuacją - wracał do domu, potrącił go samochód.
Zmarł na miejscu. Pogrzeb mieli wspólny. 

Historia miłosna ma czasem smutny koniec. To była piękna miłość ze
smutnym zakończeniem.

Jadwiga Kochańska 6b
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Moją pasją są
tramwaje. Uwielbiam
przyglądać się
najnowszym
modelom, masie
kolorowych guziczków
w kabinie
motorniczego. Po
prostu tramwaje to
moje hobby i również
wielkie marzenie,
zamierzam bowiem
zostać kierowcą
tramwaju lub
autobusu. 

Na pewno wielu z Was
dostrzegło na ulicach
Poznania piękny,
błyszczący nowy
tramwaj. Nazywa się
Moderus Gamma.
Początkowo jeździł
jedynie niebieski, teraz
został przemalowany
na tradycyjne kolory
poznańskich
tramwajów: żółty i
zielony.
Ten tramwaj jest w
100% niskopodłogowy

i mieści się w nim 56
miejsc siedzących, a
przewiezie 240 osób.
Te nowoczesne
tramwaje wyposażone
są w klimatyzację,
ładowarki USB.
Będzie wersja
dwukierunkowa. Jazda
tym tramwajem to
duża przyjemność,
sam nim jechałem.

                                                     Zza szyby tramwaju...
                              O swojej pasji opowiada Szymon Marosz z 4b

Moderus Gamma

STOPKA REDAKCYJNA

Redakcja gazetki spotyka się w piątki o 13.45. 
Tworzą ją:
redaktor naczelny: Piotr Wytykowski
z-ca: Jadwiga Kochańska
redaktorzy:
Anastazja Sobczak, Amelia Wojtasińska,
Adrianna Biesiadka, Oktawian Kryszak, Krystian
Kobrzeniecki, Weronika Pietrzak, Szymon
Marosz
opiekun: Magdalena Kaczmarek

.

9 lutego obchodzimy
Międzynarodowy
Dzień Pizzy. I choć
wszystkim potrawa ta
kojarzy się z kuchnią
włoską, to nie
wywodzi się z tej
kultury. Zapraszam
do artykułu, z którego
dowiecie się, skąd
wzięło się to
nietypowe święto
☺.Pizza uchodzi za
kultową potrawę
kuchni włoskiej. Lecz
pierwsze dania tego

typu zaczęli
serwować nie
Rzymianie, a
starożytni Grecy.
Wprawdzie pieczony
placek polany oliwą i
zapiekany z ziołami
serwowano na
terenie Italii, jednak
oficjalnie to Grecy są
autorami tego ”Fast
Food-u”. Eksperci
kulinarni zwykli
nazywać pizzą
zapiekany placek na
bazie sosu

pomidorowego, a to
znacznie skraca
historię pizzy.
Pierwsze pomidory
przyjechały do
Europy dopiero w 16
wieku. Zanim jednak
mieszkańcy Neapolu
przyzwyczaili się do
smaku pomidorów,
upłynęło sporo
czasu. Pizza z
dodatkiem ziół i sosu
pomidorowego
zdominowała
tamtejsze tereny na

dobre dopiero w 18
wieku, stając się
kultową potrawą
Neapolitańczyków, a
następnie całego
Półwyspu
Apenińskiego. W
2009 roku pizzę
neapolitańską,
decyzją Komisji
Europejskiej, uznano
za wyrób tradycyjny i
przyznano jej
certyfikat TSG czyli
Tradycyjna
Specjalność

Gwarantowana.
Przysmak ten
doczekał się także
swojego dnia. Święto
Pizzy obchodzi się w
Polsce, Rosji i
Włoszech. W Wielkiej
Brytanii natomiast
obchody tego święta
odbywają się 1 lipca.
Z kolei w Brazylii
Dzień Pizzy przypada
na 14 lipca. Ja myślę, że
warto świętować cały rok
Amelia Wojtasińska  6a

                                    NIEBO W GĘBIE
                               Pizza mniam, mniam!

Żona mówi do męża:
  
Jesteś największym
leniem jakiego znam!
pakuj walizki i
wynocha!!!
  
Ty mi spakuj...

Syn mówi do ojca:
 
Tato! A dlaczego wujek
ma takie krótkie
włosy?
 
Bo jest bardzo mądry.
 
A dlaczego ciocia ma
takie długie?

                                           Czy Pijarzy piją piwo?

Ostatnio na naszym spotkaniu redakcyjnym zagościł absolwent naszej
szkoły - Rafał Sobczak, niegdyś aktywny członek redakcji naszej gazetki.
Rafał stwierdził, że często, gdy mówi, że jest uczniem szkoły Zakonu
Pijarów, ludzie uśmiechają się pod nosem, kojarząc szkołę z piwem. Rafał
zaręcza, że uczniowie tej szkoły nie piją. Co ciekawe, nazwa Zakonu
Pijarów pochodzi od łacińskiego słowa "pius", co oznacza pobożny:)
Opowiedział nam, że w nowej szkole zaskoczyła go wielkość budynku i
terenów wokół, a także bardzo wysoki poziom (chłopak musi podobno
duuuuuuużo wkuwać).
Życzymy Rafałowi sukcesów, a wszystkich byłych redaktorów gazetki
zapraszamy do odwiedzin. 

fot. transport-publiczny.pl

.


