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miłość kiedyś - faktor w domu
prace walentynkowe klasy V

Bez Ciebie
     

Bez Ciebie.
Bez Ciebie byłoby mi źle.

Wschody i zachody słońca 
bez rumieńca. 

Bez Ciebie jest mi źle.
To takie trudne iść drogą bez końca.

Bez Ciebie czuję się źle.
Nie mogę wytrzymać tego hałasu.

Bez Ciebie widzę rzeczy złe.
Nasze groby na skraju lasu.

Bez Ciebie robię rzeczy złe.
Oczy zasłania mi mgła.

Bez Ciebie mam myśli złe.
Obok mnie śmierć szybko szła.

Bez Ciebie wszystko robię źle. 
Zawsze sprawiasz, że jest dobrze.

Bez Ciebie nie byłoby mnie.

Głęboko w środku jestem wrażliwa.

Bez Ciebie nie byłoby mnie.
We wnętrzu świata byłabym sama.

(Każdej nocy myśli pędzące do Ciebie
Rozgrywają mój spektakl w mojej duszy).

Bez Ciebie szłabym na ślepo.
Marne szanse szukania Cię wśród

tłumu. (Błądzę wśród słów, 
które nic nie znaczą.

Cierpienie jest moim spokojem.
Azylem, którego nikt mi nie odbierze).

Bez Ciebie. 
Cierpię.

Daria kl. VIII

 Coś dla Ciebie

Gdy w życiu moim się pojawiłeś, 
cały świat mój odmieniłeś.
Pustkę w sercu wypełniłeś

i bardzo mnie uszczęśliwiłeś. 
Zawsze kochać Ciebie będę,

 za prawdziwą miłością pójdę wszędzie..
I chociażbym miała najpiękniejszą gwiazdę na niebie 

to i tak wolę Ciebie!

                                                                     Patrycja kl. V
                                                                                            

 
Miłość to wielkie słowo. 

I ten je tylko rozumie, 

kto raz kochał i więcej

kochać nie umie.

PF Róża



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 24 02/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzas na przerwę

  Dzieci wiersze piszą...

Komiks

BRAWO
DOMINIK!

 18 lutego 2019 roku uczeń
klasy III gimnazjum, Dominik,

zdobył wyróżnienie w
Gminnym Konkursie Wiedzy o

Ziemi Przemęckiej

 

   Uroczyste
wręczenie

nagród
odbyło się w
sali sesyjnej

Urzędu
Gminy w

Przemęcie
 w czasie
sesji Rady

Gminy.
To kolejny

sukces
naszego

gimnazjali-
sty w tym
konkursie.

Domink brał
udział w

kilku
edycjach

tego
konkursu  i

co roku
zdobywał

wyróżnienie
lub

znajdował
się na

podium.
Serdecznie
gratulujemy
i dziękujemy

za
wieloletnie
reprezento-

wanie
naszej

szkoły w
tym

konkursie!

Wyróżnienie

Wręczanie

Skarbonka

Oszczędzanie wciąż jest modne,
chociaż trochę niewygodne.

Za dwa złote kupić loda?
Świnka pusta - trochę szkoda.

Trzeba śwince brzuch napełnić,
bo wciąż smutna jest i pusta.

Już jej w brzuchu coś tam brzęczy,
i tak świnka znów jest tłusta.

I już można pójść na lody.
Mamie, tacie prezent sprawić.

Coś znów wrzucić do skarbonki
i się po prostu bawaić!

                                                
                                                      Patrycja kl. V

Tacy sami
Mamy różne barwy skór,

 inne domy i kultury.
Jednak mówiąc między nami, 

to jesteśmy tacy sami!

Świat jest wielkim, wspólnym domem
pod niebieskim nieboskłonem.
Każdy człowiek - brat i siostra.

Dbajmy o nasz świat!

Różne strony, różne kraje,
 inny język i zwyczaje.

Jednak, gdy mówimy: ,,Mamo!"
uśmiechamy się tak samo!

Świat jest wielkim, wspólnym domem,
pod niebieskim nieboskłonem
Każdy człowiek - brat i siostra.

Dbajmy o nasz świat!
 
                                                       Patrycja kl. V

walentynkowy

Dominik

nagród
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,,Syberyjskie przygody Chmurki" 
D. Combrzyńska-Nogala

   To druga w naszej bibliotece szkolnej (po ,,Asiuni") książka z serii ,,Wojny dorosłych -
historie dzieci". Seria ta ukazuje tragedię wojen oczami tych najmłodszych.

    To niezwykle wzruszająca opowieść o dziewczynce, która znalazła
się na Syberii, prawdziwa historia o dzieciństwie spędzonym w
mroźnej, syberyjskiej krainie w czasach II wojny światowej. W lutym
1940 roku władze ZSRR zaczęły przesiedlać Polaków w głąb Rosji.
Większość z nich nigdy nie wróciła do Polski... 

   Kolejną nowością na naszej bibliotecznej półce jest książka
,,Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii
niezwykłych kobiet" E. Favilli i F. Cavallo. Utwór poprzedza motto, które
jest adresowane do ,,młodych buntowniczek", a brzmi ono tak:

 
Wyzwólcie marzenia, 

mierzcie wysoko, stawiajcie opór, 

a w chwilach zwątpienia pamiętajcie: ,,Macie rację". 

  Zdaniem recenzentów to książka, którą powinno się czytać do
poduszki naszym córkom, gdyż warto zastąpić bajki o księżniczkach
prawdziwymi historiami kobiet, które zmieniły świat. Na kartach tego
bestselleru możemy poczytać między innymi inspirujące historie o
Virginii Woolf, Yoko Ono, Serenie Williams, aktywistkach, uczonych,
sportsmenkach. To najhojniej sfinansowana oryginalna publikacja w
dziejach crowdfundingu.
   Zawiera ona sto niezwykłych historii kobiet, które pokonały
przeszkody i spełniły marzenia. Pomijano je i wymazywano z kart
historii. Każda z nich dowodzi, że jeśli  bardo mocno w coś wierzymy to
zyskujemy siłę, by zmieniać świat.
       
     
            
                       ,,Bajki filozoficzne"  Michel Piquemal

    To zbiór 60 mądrych utworów (bajek i przypowieści) zaczerpniętych
z filozofii zachodniej, mądrości Wschodu i mitologii. Do każdego utwou
dołączony jest komentarz, który wprowadza do pracowni filozofa.
 

dla dzieci

Dla nastolatekBajki

Wieści z biblioteki szkolnej
Kto czyta, ten wygrywa!

Nowość dla

Nowość

Niezwykłe historie.

nastolatek
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Nowości w bibliotece szkolnej
                                                                                                                                         
                                                                                                                     

Dla

 ,,Chłopiec z Lampedusy" R. Witka to już trzecia w naszej
bibliotece książka z popularnej serii
 ,,Wojny dorosłych - historie dzieci"

    To książka poruszajaca jeden z największych problemów
Europy XXI wieku - problem uchodźców i emigrantów, przed
którymi zamyka się granice w niektórych państwach. To historia
małego Tandżina, który pokonał długą i niebezpieczną drogę,
uciekając z Erytrei do Włoch.  

,,No mama, no papa. All alone"-odpowiedział chłopiec, gdy
dziennikarze zapytali go o rodziców.

 

  ,,Mądre bajki"  Propozycją dla naszych najmłodszych czytelników jest zbiór niezwykłych
opowiadań. Przekazują one ważne prawdy i uczą wartościowych rzeczy. Bajki są napisane
przystępnym, zrozumiałym językiem. Opowiadają o przyjaźni, sile miłości, tolerancji i
akceptacji, wierze w siebie, podkreślają wartość rodziny. Z tą książką rozmowy z dzieckiem na
niełatwe tematy wcale nie muszą być trudne..

,,Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy"

       To kolejna książka adresowana dla naszych uczennic. Lektura uzupełniająca ,,Damy,
dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy" Anny Dziewit - Meller to bardzo ciekawa pozycja
o kobietach, które nie uznawały słowa ,,niemożliwe".

     Otwierając tę książkę poznasz między innymi historie pierwszej
kobiety chirurg, czy Krystyny Skarbek - agentki, która wyprzedziła
Jamesa Bonda, a także Krystyny Krahelskiej, bez której nie byłoby
Warszawskiej Syrenki. Polecamy!
  

,,Bajki filozoficzne. Księga mądrości"

  Kolejną propozycją jest tom ,,Księga mądrości" M. Piquemala. To zbiór złotych myśli,
przysłów dotyczących najważniejszych wartości w życiu człowieka. Przeczytamy w niej
między innymi: ,,Nie ma piękniejszej zemsty niż przebaczenie". Zapraszamy do biblioteki
szkolnej!

dziewczyn
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                      O swatach, posagu i wianie, czyli o miłości
 w dawnych czasach 

   Któż tam kołacze, któż tam do wrót puka?
Radźcież otworzyć, sąsiedzie,

         pan młody panny szuka...   
 (pieśń z XIX wieku)

   Kiedyś panna na wydaniu była solą w oku rodziny. Zwłaszcza, gdy ktoś miał kilka córek, chciał jak
najszybciej znaleźć dla nich męża. Oczywiście - jak najlepszego. Gdy obie strony zgadzały się na przyszły
związek i młodzi mieli się ku sobie, problemu nie było. Gorzej, gdy rodzina miała zastrzezennia, bo ,,panna
bez posagu" lub ,,kawaler mało obiecujący". Wtedy najważniejszy był głos ojca, bo to on decydował w takich
sytuacjach, nawet gdy panna lub młodzian nie palili się do małżeństwa.
    Nim młodziecie wybrał kandydatkę na żonę, nie raz i nie dwa, musiał wysłuchać rad starszych. Dostępne
były również rozmaite uczone księgi i poradniki dotyczące rodu niewieściego.
   Nie każdy, tak jak w dzisiejszych czasach, potrafi trafnie argumentować i przełamywać pierwsze lody.
Wtedy z pomocą spieszyli swaci, zwani też faktorami, zapytuśnikami, dowiedzinami, dziewosłębami.
Wynajmowano ich w wielkiej tajemnicy. Roblili oni po cichu wstępne rozeznanie. Dotyczyło ono głównie spraw
majątkowych. Po zasięgnięciu języka swat udawał się do domu panny. Czynili to zazwyczaj późnym
wieczorem, w sobotę. Swatowi lub swatce często towarzyszył kawaler i jego ojciec. Takie odwiedziny miały
swój ceremoniał, którego ściśle przestrzegano. Swat nie od razu zdradzał cel wizyty. Po jakimś czasie pobytu
w domu padało jednak zdanie: ,,Przyszliśmy w sprawie kupna pewnej rzeczy, która jest w tym domu". Tu
wymieniano imię kawalera, która miałby być tym ,,kupującym". Następnie faktor wymieniał zalety kawalera.
Pod koniec wymieniania zalet swat wyciągał butelkę z gorzałką i prosił o kieliszki. Jeśli gospodarz podawał je
bez szemrania to był to znak zgody. Jeśli natomiast długo ich szukał i oświadczył, że nie może ich znaleźć
odmawiał ręki córki. Panna w tych rozmowach nie brała udziału. Musiała czekać poza izbą. Podanie
kieliszków było sygnałem, że może wejść. Wtedy rodzice pytali ją o zdanie. Do dobrych obyczajów należała
chwila wahania. A potem dziewczyna mogła się zgodzić lub nie. Jeśli panna przyzwalała to wtedy
przystępowano do konkretnych rozmów. Pytano o posag, jaki dostanie od rodziców, a także o wiano, które
wniesie do małżenstwa pan młody. Targi, w których młodzi nie brali udziału, trwały niekiedy do rana, a nawet
kilka dni. Kończono je podaniem sobie rąk oraz wypiciem zdrowia przyszłych małżonków, ich rodziców i
swatów.                                        
                                                                 źrodło: ,,Encyklopedia tradycji polskich" R. Hryń-Kuśmierek, Z. Śliwa

 
Izba paradna

   
   Poważne rozmowy o posagu panny i wianie
należało prowadzić w tak zwanej izbie paradnej.
Im dostatniej była wyposażona, tym lepiej
świadczyła o zamożności gospodarza, czyli
przyszłego teścia.

Dwie strony miłości
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rys. kl. V

Ona

 Łzy - broń kobieca.
Kobietom kwiaty za dwa etaty.

Czego kobieta chce, tego Pan Bóg
chce.

Łatwiej wroga pokonać 
niż kobietę przekonać.

W zgromadzeniu kobiet najłatwiej
 o mówcę, najtrudniej o słuchacza. 

Kobieta płacze przed, 
a mężczyzna po ślubie.

Mężczyźni mówią do rozumu, kobiety do serca.

Prawdziwe męstwo zna niebezpieczeństwo.

Nie wierz każdemu mężczyźnie, 
bo to jest karmelek w truciźnie.

U mężczyzny każdy grzech śmiertelny 
 jest powszednim, u kobiety każdy

 powszedni jest śmiertelny.

Wenus

Mars

źródło: ,,Przysłowia polskie",
wybór: D., K. Masłowscy

Miłość

Wenus
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