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             !!!KONKURS!!!

Kochani, mamy dla Was
noworoczną niespodziankę.
To wydanie gazetki jest
specjalnie numerowane.
Niektóre egzemplarze
wygrywają słodkie
upominki. W holu szkoły
ogłosimy magiczne numery,
które zamienicie na
nagrodę.  Może Ty będziesz
tym szczęściarzem.
Sprawdź!

W imieniu całej redakcji
zaprasza: Julka Kucharska

Jeśli mowa o
postanowieniach, to mam
wrażenie, że co druga
osoba postanawia
schudnąć. Naprawdę
zazdroszczę w styczniu
właścicielom siłowni.
Wzrastają obserwacje na
Instagramie i oglądalność
Ewie Chodakowskiej. Po
czym w lutym biegniemy
bez najmniejszej zadyszki
do sklepu po naszą
ukochaną przyjaciółkę
CZEKOLADĘ!
Niektórzy postanawiają

czytać jedną książkę
tygodniowo. Po miesiącu z
400 stronicowej opowieści
ograniczamy się do 15
stronicowej... gazety. Jeśli
chodzi o przenośnie to
jednym z bardziej
popularnych postanowień
jest żeby nie prać. Już od
sylwestra pralka we
wszystkich domach zostają
wyłączone. Po czym 2
stycznia włączamy je na
pełnych obrotach.
Pierzemy całą górę ubrań
na, którą nie starcza linek

na suszarce. Dowiedziałam
się również, że podobno
niektórzy wkładają do
prawego buta banknot o
największym nominale, jaki
aktualnie posiadają.
Gwarantuje to bogactwo w
nowym roku. TYLKO
PAMIĘTAJCIE! Nie
wkładajcie go do lewego
buta, bo przyniesie to efekt
odwrotny (zbiedniejecie).

Amelia Jarzyna

            A TY? CO TY OBIECAŁEŚ SOBIE
                       W NOWYM ROKU??

Ale co to znaczy
KARNAWAŁ?
Słowo karnawał pochodzi
od połączenia
włoskich słów carne (mięso)
oraz vale (usuwać), co
oznacza przerwę w
spożywaniu pokarmów
mięsnych.

Najlepszy karnawał jest w
Rio de Janeiro. Ale co go
wyróżnia?Ma sambadrom,
czyli gigantyczny wybieg
skonstruowany dla celów
parady, gdzie tańczy się
sambę. Artyści biorą udział
w konkursie na najlepszego
tancerza. Wygląda to
bajecznie!  Na pewno nie
można pominąć karnawału
w Wenecji czyli
najpopularniejszego
karnawału w Europie. Tłumy
ludzi, kolorowe maski,
muzyka i zabawy. Są popisy
akrobatów i spadające
konfetti. Szaleństwo. Nic,
tylko bawić się w karnawale!

Karnawał -czas zabaw,
balów i maskarad. 
Rozpoczyna się 6
stycznia, a kończy w
Środę Popielcową. 
O szczegółach
opowiada Julia K. z 8b

.

  Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół, 
        a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.
                           Wszystkiego dobrego życzy REDAKCJA

.

fot.OktawianKryszak

.
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Każdy człowiek choć raz w życiu, patrząc w niebo zastanawiał się, jak to
jest móc być w powietrzu i patrzeć na wszystko z góry. Absolwentka naszej
szkoły - Kasia Pietrzak zrealizowała ten pomysł. Opowiedziała mi jak do
tego doszło i co ją pociąga w lotnictwie.
Krystian Kobrzeniecki: Jak trafiłaś do lotnictwa?
Kasia Pietrzak: Nasza drużyna harcerska została zaproszona przez
Aeroklub Poznański na wyjazd w Bieszczady. Na miejscu mieliśmy
możliwość lotu szybowcem. W chwili oderwania od ziemi czułam przyjemne
łaskotanie w żołądku, a każda sekunda lotu pogłębiała moją fascynację.
Nagle instruktor, który z nami leciał pozwolił mi chwycić stery. I to był ten
moment, w którym zrozumiałam, że to jest to, co chcę robić.
KK: Co sprawiło, że latanie stało się Twoją pasją?
KP: Mówi się, że jak ktoś raz poleciał, to nigdy już nie patrzy w niebo
obojętnie. Przekonałam się, że tak właśnie jest. Jednak latanie to nie tylko
czas w powietrzu. To również czas spędzany na ziemi z innymi ludźmi,
ponieważ szybownictwo to sport zespołowy. Nie można samemu
przygotować dnia lotnego, ani wystartować. Ktoś musi podczepić linę, a
ktoś inny musi trzymać skrzydło aby można było wystartować. Również te
więzi trzymają mnie przy tym sporcie.

KK: Co czujesz będąc w powietrzu?
KP: Powietrze to dla nas obcy żywioł i zawsze trzeba być maksymalnie skupionym. Każdy start to ekscytacja, bo nie ma 2 takich samych lotów. W
powietrzu czuję radość i poczucie wolności.
KK: Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc latać?
KP: Podstawowym i najważniejszym elementem jest motywacja i wytrwałość. Latanie to 90% pracy na ziemi i 10% latania. Potrzebna jest cierpliwość,
wiele razy zdarza się, że przygotuję cały sprzęt, a później okazuje się, że nie mogę latać bo pogoda jest nieodpowiednia. Ważne jest również panowanie
nad emocjami, aby poradzić sobie w sytuacji awaryjnej. Ponadto trzeba mieć dobry stan zdrowia, każda osoba musi przejść badania lekarskie. Należy
mieć ukończone 14 lat, aby rozpocząć szkolenie i 16 by móc odebrać licencję. Aeroklub Poznański ma również swoje wymagania. Organizowane są testy
sprawnościowe i językowe. Mamy też duży nacisk na oceny w szkole, obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu. Młodzież musi również znać
historię lotnictwa, oraz najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. Przed szkoleniem praktycznym trzeba zaliczyć test teoretyczny na poziomie
przynajmniej 75%.
KK: Jak długo trwa takie szkolenie?
KP: To zależy od czasu spędzonego na lotnisku, predyspozycji ucznia oraz w dużej mierze od pogody. Moje szkolenie trwało 2,5 lotnego miesiąca. Mam
jednak koleżankę, której zajęło to 6 lotnych miesięcy. Nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
KK: Czym jest lotny miesiąc?
KP: Jest to miesiąc, w którym pogoda pozwala na latanie. Zazwyczaj są to miesiące letnie. Nie można latać kiedy pada duży deszcz lub wieje silny wiatr.
KK: Jak zareagowali Twoi rodzice, gdy usłyszeli, że chcesz latać?
KP: Było to dla nich szokiem. Nigdy nie wspominałam o lataniu, aż tu nagle wracam z wyjazdu i informuję ich, że chcę zacząć szkolenie szybowcowe, a
przyszłość wiążę z lataniem akrobacyjnym. Oczywiście bardzo się o mnie bali, ale widząc ile radości mi to sprawia pozostało im tylko mnie wspierać.
Narzekają tylko, że od kwietnia do listopada w domu jestem gościem, bo cały wolny czas spędzam na lotnisku.

KK: Ciężko jest pogodzić naukę z lataniem?
KP: Czasami gdy widzę za oknem idealną pogodę do latania nie mam ochoty się uczyć, ale wiem, że Aeroklub sprawdza nasze postępy w nauce i jeśli nie
będą one zadowalające to latanie się skończy. Nie jest to łatwe, ale uczy organizacji, a bez tego nie można osiągnąć sukcesu.
KK: Co poradziłabyś osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z lataniem?
KP: Jeśli chcą osiągnąć sukces nie mogą się poddawać, a dzięki ciężkiej pracy z pewnością się uda.

Nie wiem jak Wy, ale ja czekam tylko na moje 14 urodziny i pędzę na lotnisko, by odkrywać nieznane przestrzenie.

                BYĆ JAK PTAK...
               Wywiad Krystiana Kobrzenieckiego z Kasią Pietrzak
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POZDROWIENIA...

Pozdrowienia dla
Matyldy Remesz z 4a
od Julki!
Alex Wożniak
przesyła
pozdrowienia dla
Kacpra Kowalczyka
Karol z 4a pozdrawia
p. Kaczmarek,
Nicolasa K. i całą 8b.
Zosia Napierała
pozdrawia całą 8a, a
szczególnie
kochanego
Braciszka
Uściski z zaklęciem
dla pani Anny Nowak-
Grad. Azażu Barażu!
Karol, pamiętaj o
zadaniu domowym z
matmy! Przyjaciółka.
Pozdrawiam Kostkę,
Krystiana i Stasia –
Szymon.
Matylda z 4a
pozdrawia Karola.

Buziak dla
czarnowłosego
przystojniaka z sali 40
<3
Wiki, jesteś piękna!
4a dziękuje p. Dorocie
Skowrońskiej za
zorganizowanie
wystawy o Bambrach
poznańskich. Było
super!
Patryk MAŁECKI
pozdrawia Nikodema
W., Eryka Sz., Maksa
M.-S., Tomka D.
Panie ze świetlicy
pozdrawiają wszystkie
dzieci ze świetlicy.
Kalina S. pozdrawia
Matyldę Remesz.
Patryk z 4a pozdrawia
Stasia Kulawiaka.
Wojtek Sałata
pozdrawia Adama z
3b.
Piotrek pozdrawia całą
szkołę!
Oktawian pozdrawia
wszystkich
pracowników naszej
szkoły, Mamę oraz
klasę 7b.

Pozdrowienia dla p.
Kaczmarek. Anonim o
blond włosach
Pozdrawiam moich
nieznośnych, ale
kochanych
łobuziaków z 4a.
Dorota Boryczko

Chcesz
pozdrowić kogoś w
kolejnym numerze?
Nic trudnego,
przekaż swoje
pozdrowienia komuś
z redakcji, na pewno
je umieścimy. 

Od miesiąca września,
w Australii są ogromne
pożary, które trwają do
teraz. W wyniku
pożarów zginęło już
25 osób, a pół miliarda
zwierząt spłonęło
(głównie misie koala,
kangury, ale też wiele
innych zwierząt).
Spłonęło już 8
milionów hektarów
buszu (około 80 000
km kwadratowych). Z
powodu tych pożarów
cały ekosystem na
ziemi zostanie
uszkodzony. Australia
może podzielić się
nawet

na dwa kontynenty
przez gorące i szybko
rozprzestrzeniające
się pożary i głupstwa
ludzi. Dzielni
ratownicy, strażacy,
wojsko oraz zwykli
ludzie walczą z
ogniem i ratują
zwierzęta. Nasi polscy
strażacy również
podjęli trud i
przyłączyli się do
ratowania  biednych i
niewinnych zwierząt,
także strażacy z
Poznania. . Czas
najwyższy, abyśmy
my - ludzie zaczęli
dbać o naszą planetę.

To jest nasz dom.
Zaopiekujmy się nim,
by nasze dzieci i wnuki
znalazły swoje 
bezpieczne i
nieskażone miejsce
na Ziemi. 

Amelia Kaźmierczak

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ
PRZYTULANIA

Wszyscy chyba
wiemy, że 31 stycznia
jest dzień przytulania.
Czy wy o tym wiecie? 
W ten dzień, jak sama
nazwa wskazuje,
chodzi o to, że
wszyscy się nawzajem
przytulamy.
Przytulamy

nawet tych, których
nie lubimy, czasami
jest to strasznie
ciężkie, lecz trzeba się
przełamać.  Ten dzień
może też uleczyć
przyjaźń. Ciekawe
tylko dlaczego jest on
tak mało znany? 
Zachęcamy, by
świętować. Miły gest,
dobre słowo, tego
nigdy za dużo w
naszym

życiu. Szkoda, że
akurat przypadają
wtedy ferie. W szkole
byłoby dużo więcej
osób do przytulania,
ale wierzymy, że i tak
sobie poradzicie.  

Szymon Marosz 
i  Krystian
Kobrzeniecki
.

MNIAM...MNIAM...

Nasza potrawa, zwana
Casu Marzu, to
prawdziwy sardyński
smakołyk. Bez urazy,
ale to po prostu zgniły
i cierpki w smaku  ser.
Jest on
nafaszerowany
larwami muchówki 
zwanej muchą
serową. Larwy te mają
około 8 mm długości i
potrafią skakać (!!!) na

wysokość do nawet 15
cm. Dlatego podczas
jedzenia sera, zaleca
się osłanianie oczu.
To właśnie obecność
żywych larw świadczy
o przydatności sera do
spożycia, gdyż martwe
czerwie oznaczają, że
ser stał się toksyczny.
Dlatego spożywany
jest tylko „żywy” ser.
Aby wyprodukować tę
przepyszną potrawę,
sardyńscy serowarzy

pozostawiają kawałki
sera na świeżym
powietrzu, pozwalając
muchom serowym
znieść w nich jaja. 
Choć lubię testować
nowe smaki, ten serek
jakoś mnie nie
przekonuje. Larwa w
oku? To chyba nie dla
mnie. A wy, co
myślicie?

Oktawian Kryszak

             Australia płonie!!!
         NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!
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STOPKA REDAKCYJNA

                                          KWADRATOWY ŚWIAT

Minecraft to komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzonym
przez Markusa Perssona.  Obecnie jej rozwojem zajmuje się studio
MojangAB. Jest to  popularna  gra. Gra w nią niemal cały świat. W
Minecrafcie chodzi o to, aby zdobywać surowce np. drewno, kamień,
żelazo, złoto, diamenty, obsydian. Trzeba  przejść do „endu” (ostatniego
etapu), a to nie jest takie proste, potem należy zabić smoka i wtedy się
kończy grę. 
Ja zacząłem grać w Minecfraft w wieku 8 lat. Najbardziej lubię budować
domki i miasta. Polecam tę grę ponieważ bardzo rozwija umiejętności
potrzebne inżynierowi i architektowi. Może zostanę nim w przyszłości. 

Karol Kamza 4a

POLECAM TEN FILM!

Dnia 6.12. klasy 4a, 5a, 5b i 6a wybrały się do kina „Rialto” na film „Storm
Boy’’("Chłopiec z burzy"). Film opowiada historię młodego chłopca, który
stracił siostrę i mamę w wypadku samochodowym. Po tym zdarzeniu ojciec
z synem odcięli  się od świata i wyjechali na 90 milową plażę. Mieszkali w
drewnianym małym domku i żywili się rybami, a tata czasami płynął do
miasta i kupował bułki i warzywa. Główny bohater przeżył niezwykłą
przygodę  z trzema  pelikanami.  
Jak potoczyły się ich losy? Tego wam nie powiem, obejrzyjcie.  Polecam
film, ale proponuję wziąć chusteczki, bo niektóre momenty są wzruszające.

Matylda Remesz 4a

SZYLKRETY
CÓŻ ZNACZY TA
NAZWA?
Każdy, kto mnie zna,
wie, że jestem wielką
miłośniczką kotów.
Ostatnio myślę o
nabyciu kolejnego.
Zaciekawiły mnie
szylkrety. Trudna
nazwa, prawda? Tak
nazywa się koty o
czarno - rudym futerku.
Znalazłam informacje,
że szylkretowy kot jest
dość rzadki w
porównaniu

do większości innych
odmian barwnych, a
jego intrygujący
zestaw barw przyciąga
wzrok niczym magnes.
Nic dziwnego, że w
niektórych kulturach
koty te uznaje się za
przynoszące
szczęście. 
Są naprawdę piękne. 
        Julia Oltmann 4a

League of
Legends to gra
pojedynków 5vs5. 
To jedna z moich
ulubionych gier i
chciałbym nieco ją
przybliżyć. 
To jedna z
najpopularniejszych
gier na całym świecie.
Wydana została w
2009 roku, ale nadal
przyciąga rzesze
fanów, których
fascynuje świat LoLa.
 
Rozgrywka odbywa
się na mapie zwanej
Summoners Rift. Są
tam 4 linie: Bot
(Dolna Linia), Mid
(Środkowa
Linia), Jungla oraz 
Top (Górna Linia).

W grze jest sześć
grup postaci, a
dokładniej: 
*obrońcy (postacie,
które przyjmują na
siebie wszelkie
obrażenia, mają
bardzo dużo życia), 
*wojownicy (mają
równie dużo obrony
jak i ataku), 
*magowie (posiadają 
bardzo dużo many,
używają często
swoich umiejętności,
walczą z dystansu),
*zabójcy (ich cechą
charakterystyczną
jest  ogromna siła,
atak i szybkość,
niektórzy zabójcy
zamiast many mają
energię, która
odnawia się bardzo
szybko),

*strzelcy (postacie z
małą ilością życia i
mocy umiejętności,
lecz za to mają
bardzo dużo
szybkości,  ataku i
prędkości),
*wspierający (ich
umiejętności są
często pomocnicze,
na przykład:
uzdrawianie,
zwiększenie
prędkości ataku itp.)
Każdy, jak widzicie,
znajdzie postać, która
będzie odpowiadała
jego umiejętnościom.
Szeroki wachlarz
możliwości powoduje,
że gra się nudzi. 

O postaciach, innych
trybach gry i ich

dokładnych
umiejętnościach
opowiem w kolejnym
wydaniu gazetki
szkolnej.

Mikołaj Machelski 8b

                             NA CZYM POLEGA FENOMEN
                                  LEAGUE OF LEGENDS?

Spotkania redakcji odbywają się w piątki o 12.50. 
Skład redakcji: Mikołaj Machelski, Julia Kucharska, Amelia Jarzyna, Nicole
Klinger, Oktawian Kryszak, Nadia Szymandera, Krystian Kobrzeniecki,
Kasia Okupniak, Julia Oltmann, Szymon Marosz, Matylda Remesz, Karol
Kamza, Klaudia Nowak. 
Opiekun: Magdalena Kaczmarek
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