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Powstaniec Wielkopolski
                             
28 grudnia 1918r. rozpoczęło się wyzwalanie Gniezna spod
zaboru pruskiego. Gnieźnianie przyłączyli się do powstania
wielkopolskiego. Po wyzwoleniu Gniezna, oddziały 
uformowane w mieście odparły atak formacji pruskiej w bitwie pod
Zdziechową. Groby powstańców uczestniczących między innymi
w tej bitwie znajdują się w honorowym miejscu na zabytkowym
cmentarzu św. Piotra i Pawła  tzw. Akropol Bohaterów.

 Żużlowiec
      Żużel powstał w Gnieźnie w 1948 roku.
Do dziś jest najpopularniejszą dyscypliną
sportową w mieście. Pierwszy klub
żużlowy pojawił się w 1952 roku - SKS
Start. W 1980 roku gnieźnieńscy żużlowcy
zdobyli brąz drużynowych mistrzostw
Polski. Klub wychował wielu medalistów,
mistrzostw Polski, Europy i świata.

Żużlowiec

.

Najnowsza atrakcja
turystyczna Gniezna

Trakt Królewski to najnowsza atrakcja turystyczna naszego
miasta. Składa się z posągów królów, postaci z piastowskich
legend, edukacyjnych makiet oraz tablic informacyjnych. Rzeźby
królików nawiązują do ważnych momentów z historii miasta.

            Dlaczego króliki, a nie koty albo psy?
Polskie słowo "królik" pochodzi od  niemieckiego słowa "król".       
           Stąd ta zabawna gra słów i skojarzeń.

S.Juzwa

informacje lokalne.pl
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Hokeista

    HEJTOWI MÓWIMY     
             STOP!!!

           Nie wszyscy wiedzą, że Gniezno to miasto z
dużymi tradycjami w hokeju na trawie. Założony w
1915 roku klub spotowy "Stella" ( z łaciny gwiazda)
może pochwalić się licznymi sukcesami. Sekcja
hokejowa klubu powstała w latach trzydziestych XX
wieku. Przedwojenne tradycje kontynuowano po
wojnie. W 1947 roku zdobyli mistrzostwo Polski.
         Warto dodać, że gnieźnieńskie kluby hokejowe
wychowały aż 22 olimpijczyków.

Szofer

 W 1919 roku bracia Maksymilian  i Klemens
Waberscy zakładają w gnieźnie fabrykę wozów,
powozów i bryczek. Trzy lata później powstaje
warsztat samochodowym, w którym remontuje
się auta amerykańskich marek Ford i Lincoln.
W 1926 roku z inicjatywy braci Szczepańskich
w Gnieźnie otwarto filię poznańskiej 
firmy komunikacyjnej "Auto".

W miejscu, gdzie stoi królik znajdował się jeden z
pierwszych nowoczesnych salonów samochodowych
braci Waberskich.

Galerię gniźnieńskich królików oraz historie z nimi
związane przedstawimy w kolejnym numerze.
                                      autor: Stanisław Juzwa (Vb)

              HEJTOWI MÓWIMY STOP!!!              
               Każdy z Was wie, co oznacza hejt. 
              Jest to wypisywanie w internecie obraźliwych
tekstów, rysunków, filmów. Samo słowo pochodzi od
angielskiego hate, czyli nienawidzić. Internet daje
poczucie bezkarności i odwagi, bo przecież nie widzi
się obrażanej osoby. Osoba poddawana hejtowi, żyje
w stresie, czuje się osamotniona. Czasami warto dwa
razy pomyśleć, zanim napiszemy coś w sieci. Chyba
nie chcesz, aby ktoś cierpiał przez twoje słowa. To
wyłącznie nasza decyzja, co tam się znajdzie.
                                                autor:Zuzanna Tyl
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   WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

           Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już z
nami 27 lat. Pierwszy finał odbył się 3 stycznia 1993
roku. Początki orkiestry związane są z muzycznym
programem Jerzego Owsiaka "Kręcioła" emitowanym
przez program TVP2. Dziś to fundacja, która prowadzi
coroczną, ogólnopolską imprezę, podczas której
zbierane są pieniądze do puszek przez wolontariuszy
w całej Polsce, a nawet w wielu odległych miejscach
na świecie. Najważniejszym momentem działalności
fundacji jest finał Wielkiej Orkiestry, czyli odbywające
się w całej Polsce koncerty muzyczne oraz inne
wydarzenia organizowane w jego ramach. Zebrane
pieniądze są przeznaczane na cele związane z
ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci.
          Tegoroczny finał orkiestry będziemy pamiętać
bardzo długo. W Gdańsku, kiedy wszyscy ludzie mieli
głowy podniesione do góry, aby połączyć się w
symbolicznym puszczaniu światełka do nieba, został
zaatakowany przez nożownika prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz. W wyniku doznanych ran zmarł
następnego dnia w szpitalu.
           Nasza szkoła również uczestniczyła  w Wielkiej
Orkiestrze. Z tej okazji w czwartek przed feriami
Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę. O
wyborną muzykę zadbał DJ Lary. Było również pyszne
jedzenie, fotobudka i loteria fantowa, a przede
wszystkim dobra zabawa.
           Następnego dnia wieczorem miała miejsce
premiera przedstawienia "Nie płacz koziołku", w
którym zaprezentowała się klasa 2a pod kierunkiem
wychowawczyni Magdaleny Wielgóreckiej. Potem
nastąpił pokaz magika Amana. 
Był to bardzo piękny i udany wieczór.
           Cały dochód z imprezy został przekazany na
WOŚP. Możemy być z siebie dumni. 
                          autor: Weronika Zwolenkiewicz (Vb)
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  GNIEZNO
  W
  POWSTANIU
  WIELKOPOLSKIM

                     
               
      
                      Wielkopolska, zagarnięta została przez Prusy w czasie II rozbioru Polski w 1793 r. Po tych wydarzeniach  Wielkopolanie wielokrotnie zrywali się do

walki, uczestniczyli w powstaniach i rewolucjach. Dzięki gospodarności, solidarności i uporowi  wygrali długoletnią walkę z germanizacją.  

W dniu 26 grudnia 1918 r. do Poznania przybył Ignacy Paderewski, entuzjastycznie witany przez rodaków.  Walki
powstańcze wybuchły niespodziewanie. W czasie burzliwych demonstracji ludności polskiej na cześć
przebywającego w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, zorganizowano kontrdemonstrację niemiecką. Podczas
starć dwóch tłumów padły strzały. Walka rozszerzyła się błyskawicznie na cały Poznań. Z dnia na dzień
powstanie zaczęło obejmować kolejne miasta Prowincji Poznańskiej, bo tak nazywał się region wchodzący w
skład II Rzeszy Niemieckiej. 
Już 28 grudnia zasadnicze walki rozegrały się na ulicach Gniezna. Z informacją o wybuchu powstania z Poznania
przyjechał sierżant Walczak. Młodzi, bojowo nastawieni gnieźnianie, którzy przeszli cykl szkoleń w Towarzystwie
Gimnastycznym Sokół, szybko ruszyli w stronę koszar piechoty pruskiej przy obecnej ul. Jana III Sobieskiego.
Ważnym punktem, który również udało się zdobyć, były koszary dragonów przy obecnej ul. Wrzesińskiej. 
            Zygmunt Kittel, komendant Sokoła, współorganizator i dowódca powstania w Gnieźnie, 28 grudnia został
obwołany komendantem naszego miasta. To on podjął decyzję o zaatakowaniu pobliskiej Zdziechowy, w której
zaczęły się zbierać niemieckie oddziały.
Nie zawsze i nie wszędzie powstanie miało piękny i przykłady charakter. Zdarzali się powstańcy, którzy
rezygnowali z walk z różnych przyczyn - fatalne warunki pogodowe, obawa o swoje losy.  
Walki rozprzestrzeniły się na cała Wielkopolskę, gdzie przybrały jeszcze bardziej spontaniczny charakter.
Już w pierwszych dwóch tygodniach powstańcy osiągnęli znaczne sukcesy. Na północy doszli do linii Noteci
opanowując Inowrocław i Chodzież i Nakło na zachodzie doszli do Wielunia i Zbąszynia, na południu do Rawicza i
Ostrowa Wielkopolskiego. Powstanie wielkopolskie jako jedyne zakończyło się sukcesem.                                     
                                                                                                          autor: Tymoteusz Tanaś

Na zdjęciu autor atykułu w stroju powstańca .
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   FONOHOLIZM

Fonoholizm to choroba dzisiejszych czasów,
występująca najczęściej u nastolatków. 

Jest to uzależnienie od TELEFONU.

Przyczyny uzależnienia:

- poczucie pozornego bezpieczeństwa w sieci
- lęk przed samotnością
- potrzeba akceptacji i przynależności do grupy
rówieśniczej
- pokonywanie nieśmiałości wynikające z trudności w   
 nawiązywaniu kontaktów z świecie realnym
- imponowanie innym drogim telefonem, który jest
symbolem naszego statusu społecznego.

    Symptomy nadużywania telefonu.
         
     Sprawdź, czy jesteś uzależniony:

·   nie rozstajesz się z telefonem nawet na chwilę,

·  czujesz wysoki dyskomfort, kiedy nagle telefon
rozładuje się i nie ma w pobliżu ładowarki; wpadasz
wtedy w zły nastrój a nawet w ataki paniki,

·  z przyjaciółmi lepiej rozmawia ci się przez telefon,
na czacie niż w realu,

·  boisz się samotności,

·  ciągle jesteś w pogotowiu, nasłuchujesz, czy ktoś
zadzwoni lub napisze.
 

        Jeżeli odpowiedziałaś/odpowiedziałeś      
       pozytywnie na jedno pytanie, to znaczy, 
                    że masz problem z
                         
                             TELEFONEM. 

Fonoholizm stan krytyczny

Uzależnienie od telefonu pociąga za sobą wiele
negatywnych konsekwencji:

·  zaburzenia snu
·  zaburzenia odżywiania
·  wahania nastrojów
·  konflikty z bliskimi osobami
·  problemy ze wzrokiem
·  bóle mięśni, szczególnie pleców i karku
·  stany lękowe
·  depresja.
                                         autor: Zuzanna Koperska

klasa va
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Ustanowiony przez UNESCO Księga henrykowska

                        Mikołaj Rej z Nagłowic
                       ojciec polskiej literatury
         pierwszy polski poeta piszący po polsku
                          

                  

             Z okazji Dnia Języka Ojczystego w
naszej szkole odbyła się gra terenowa
"Polszczyzna". Chętni uczniowie zmierzyli
się z różnorodnymi zadaniami językowymi i
literackimi. Poniżej znajdziesz przykładowe
pytania.

Pierwsze znane pełne zdanie po polsku pochodzi z
Księgi Henrykowskiej z 1270 roku i dotyczy opisu
życia  codziennego w ówczesnych czasach. Mąż
mówi do żony: „Daj, ać ja pobruszę, a ty
poczywaj”. W wolnym tłumaczeniu: „Odpocznij
Kochanie, niech ja pomielę (pokręcę żarna), a ty
odpocznij.:)

Odpowiedz tak lub nie:
·  Czy można dokładnie policzyć wszystkich słów
polszczyzny.                                                TAK/NIE
· Przeciętny Polak posługuje się 100 tysiącami słów.   
                                                                 TAK/NIE
· Na język składają się słownictwo i gramatyka.             
                                                                 TAK/NIE
· Po sposobie wymawiania wyrazów można poznać,
skąd pochodzi dana osoba.                       TAK/NIE
· Używanie określonych form językowych może
zdradzać braki w wykształceniu osoby, która ich
używa.                                                        TAK/NIE
· Równoważniki zdań zawierają orzeczenie.                 
                                                                 TAK/NIE 
· Zdanie pojedyncze ma tylko jedno orzeczenie.  
                                                                   TAK/NIE
· Piszemy to forma osobowa czasownika. TAK/NIE

                           A niechaj narodowie 
                           wżdy postronni znają,
                           iż Polacy nie gęsi,
                           iż swój język mają.
                                                  Mikołaj Rej

. .
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                   21 października 2018 roku na świecie odbyła się premiera filmu ,,Mia i biały lew’’. Natomiast w Polsce film zawitał na ekranach kin 1 lutego 2019

roku. Reżyserem produkcji jest Gilles de Maistre, a  film wyprodukowano we Francji. Scenariusz napisali Prune de Maistre i William Davies.

                ,,Mia i biały lew’’ to gatunek filmu familijnego o charakterze przygodowym. Twórcami głównych ról są:
Daniah De Villiers (Mia Owen), Mélanie Laurent (mama Mii-Alice Owen), Langley Kirkwood (tata Mii-John Owen),
Ryan Mac Lennan (brat Mii-Mick Owen). Muzykę skomponował Armand Amar, zdjęcia wykonał Brendan Barnes.
Materiały do scenariusza oraz całą historię napisał Jean -Paul Husson.
                  Akcja tego filmu odbywa się w południowej Afryce. Dziesięcioletnia Mia przenosi się wraz z rodziną z
Londynu do Afryki. Zaklimatyzować się w nowym  i nieakceptowanym przez nią środowisku pomaga jej biały lew.
Z czasem staje się dla niej najlepszym przyjacielem, którego dziewczyna kocha bez reszty i jest gotowa dla
niego do największych poświęceń. Gdy Mia dowiaduje się, że dorosły lew ma zostać sprzedany oraz zabity,
próbuje zrobić wszystko, by uratować go przed śmiercią.
                  Oceny zawodowych krytyków są różnicowane: od zwracających uwagę na ważne wartości, jakie
ukazuje film mówiąc o tym, że miarą człowieczeństwa jest przede wszystkim empatia również wobec zwierząt. Z
drugiej strony ukazuje, że to właśnie człowiek jest dla nich największym zagrożeniem. Poprzez wskazywanie na
groźbę wyginięcia tego pięknego gatunku nie tylko wizją filmową, ale również głosem samej Martyny
Wojciechowskiej.
                 Analizując wszystkie cenne opinie uważam, że warto zobaczyć ten film, ponieważ wskazuje on na
bardzo istotny fakt, że gdy się czegoś chce, to można zdziałać wszystko. A każdy z nas, nawet pozornie
jeszcze niesamodzielny może zrobić coś ważnego, a nawet bezcennego dla naszego środowiska w celu obrony
przed bezrozumnym działaniem innych. Ten film to doskonały dowód na to, że wszyscy mamy w sobie siłę, by
zmieniać świat. A więc do dzieła!
                                                                                                                                       autor: Julia Foerster

           
                          WYBIERZ SIĘ DO KINA :)

. .
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