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Wydaniem
specjalnym
CHOPIN  -
SZOPEN
witamy się z Wami
i zapraszamy do
lektury.

REDAKCJA

.

           Z kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie

      Pierwszym źródłem mówiącym o istnieniu szkoły w               
Skórzewie są informacje zawarte w Protokolarzu Gminy
Skórzewo z roku 1892. Znaczącą poprawę warunków nauczania
przyniosło oddanie do użytku w 1927 roku nowego budynku
szkolnego. Dzięki temu szkoła stała się nie tylko miejscem nauki,
ale również ważnym centrum życia kulturalnego.

       W czasach II wojny światowej szkoła w Skórzewie przestała
istnieć. W jej zabudowaniach, Niemcy utworzyli najpierw obóz dla
jeńców wojennych, a następnie obóz przejściowy dla Żydów. Od
1944  do początku 1945 roku w zabudowaniach szkolnych
mieścił się szpital dla rannych żołnierzy niemieckich.
      Po wojnie do budynku wróciła szkoła i jest tu do dziś. 

                                     
   "Uczymy się nie dla szkoły, 
    lecz  dla życia."    
                               Seneka

.

      Fryderyk Chopin, uznawany za najwybitniejszego   
    polskiego kompozytora jest patronem naszej szkoły.
             Stąd nazwa gazetki Chopin - Szopen.

                Z dumą prezentujemy logo naszej gazetki 
                            Chopin - Szopen
                      wykonane specjalnie dla nas
                      przez Panią Ewę Grocholską.

 Fryderyk Chopin, 
  nazywany jest     
     także poetą  
      fortepianu.

   W  wieku 7 lat   
   skomponował  
 
   Polonez g-moll  
             oraz 
   Polonez b-dur.

..
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       Przyjaźń 
  to dobra rzecz!

.

 Czy warto mieć przyjaciela?
Oczywiście, że tak. Zawsze
dobrze mieć kogoś, z kim
można pogadać i pobawić się.
Jednak, by taką przyjaźń
utrzymać, przede wszystkim
trzeba sobie pomagać 
nawzajem np. z zadaniem
domowym. Dobrze jest też
zawsze wysłuchać do końca
drugą osobę i dzielić się z nią
rzeczami, np. pożyczyć długopis
w czasie lekcji, gdy się
zapomniało własnego. Ale to
powinno działać w dwie strony. 

Szczerość przede wszystkim!
Tak jak pisałem, przyjaciel
powinien być szczery, miły i
otwarty na twoje propozycje, ale
i ty też musisz taki być, by z
przyjaźni coś było. Żeby
przyjaźń była barwna, można
się zapraszać na grilla, gdy jest
ciepło, w wakacje jechać razem
nad morze, a w zimowe dni
rzucać się śnieżkami lub
chodzić do kina. Przyjaźń to
dobra rzecz!

Jasiu  napisał
na tablicy:
Wczoraj byłem f
szkole.

Pani pyta
innego ucznia:
- Czy twój
kolega dobrze
napisał to
zdanie?
- Jasne że nie,
wczoraj była
niedziela.

"Powiedz mi, kim są 
twoi  przyjaciele, a
powiem ci, kim
jesteś." E. Hemingway 
           

- Jasiu, czym
się zajmuje
filozof?
- Szukaniem
problemów tam,
gdzie ich nie
ma.

Michał Samolik,
6 G
autor tekstu o
przyjaźni i
wyboru żartów

               
                   PASOWANIE NA UCZNIA

Dla pierwszoklasistów to bardzo
ważny dzień. W tym roku szkolnym
pasowanie odbyło się 14
października. 

Wszyscy przyszli do sali
gimnastycznej i rozpoczęła się
uroczystość. Pani Dyrektor wzięła
do ręki ogromny ołówek i pasowała
wszystkich na ucznia. Najmłodsi
byli dumni i szczęśliwi, podobnie
jak ich najbliżsi. 

Po zakończeniu wszyscy udali się
do sal na krótkie spotkania z
nauczycielami, po którym rozeszli
się do domów. To była piękna
uroczystość, której nikt nie
zapomni.
                      Julia Kufel, 3 A

Przygoto-
wanie do 
pasowania
na ucznia
wymaga
dużo prób,
aby wszyst-
ko wyszło
dobrze.

.
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          Gra terenowa Polska Walcząca – Pamiętamy!

Projekt 
przygoto-
wany przez
nauczycieli
historii
zawierał
szereg
zadań do
wykonania 
w lasach
pomiędzy
Zakrzewem,
Palędziem i
Dąbrówką.

      Data 11.10.2019 r. zostanie w naszej pamięci. Tego dnia, z inicjatywy Pani Dyrektor,
odbyła się patriotyczna gra terenowa, w której wzięła udział cała szkoła. Jej celem było
upamiętnienie zamordowanych Wielkopolan z naszej okolicy w 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej.
     Klasy wyjeżdżały do lasu po kolei ze szkoły autokarami. Po przyjeździe na miejsce każda
klasa szła do przystanku nr 1.Tam znajdował się Pomnik Studentów, gdzie Pani
Wicedyrektor opowiadała o niemieckich zbrodniach na Polakach. Na przystanku nr 2
odbywał się quiz na temat odzyskania niepodległości. Przy nr 3 - stała pani Dominika z   
Szyfrem Cezara, gdzie trzeba było rozwikłać nazwiska polskich bohaterów.
    Ostatni przystanek nr 4, to tzw. Kwatera Siedmiu Mogił z krzyżami i tablicą pamiątkową o
treści: Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków pomordowanych przez
hitlerowców w latach okupacji 1939 - 1945. Tam odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i
recytowaliśmy poezję patriotyczną, paląc znicze. Głęboko przeżyliśmy 
tę żywą lekcję historii.  
                                                                 Magdalena Długa, 5 B
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      KWATERA SIEDMIU GROBÓW
     

.

Rozstrzeliwano tu: księży,
zakonnice, oficerów i podoficerów
Wojska Polskiego, urzędników
państwowych, nauczycieli,
wykładowców i studentów
Uniwersytetu Poznańskiego,
ziemian, działaczy politycznych
i społecznych, byłych powstańców
wielkopolskich oraz tych Polaków, 
którzy narazili się Niemcom.

Przy pomniku Pani Wicedyrektor    
 w niezmiernie przejmujący sposób
opowiadała o okolicznościach
mordowania więźniów Fortu VII.
   
Niemcy przywozili skazańców    
do lasu ciężarówkami. 
Więźniowie wchodzili do wcześniej
wykopanych dołów i niemieccy
oprawcy zabijali ich z pistoletów. W
„dołach śmierci” męczeńską
śmiercią zginęło w latach wojny do
kilkunastu tysięcy Polaków. 

   
   Pomnik Pomordowanych  
      Studentów Akademii 
             Medycznej

      Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków
pomordowanych przez hitlerowców w latach okupacji 

.
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W sierpniu
pojechałam z
moją
przyjaciółką na
obóz
survivalowy.    
W programie: 
jezioro, tor
trudnych
przeszkód,
dyskoteki,
podchody,
strzelanie z
łuku itp. WOW!

.

W pierwszym tygodniu wakacji
byłam na półkoloniach szkolnych z
moimi koleżankami. W ich trakcie
pojechałyśmy miedzy innymi do
kina i do parku rozrywki.  Było
również spotkanie z tancerzem,
który pokazał nam różne pozy
taneczne oraz z chemikiem, który
robił różne doświadczenia. Kolejną
atrakcją moich wakacji był wyjazd
na tygodniowy obóz konny. Tam
codziennie miałam godzinę jazdy
konnej. Dzięki temu nauczyłam się
jeździć konno.

- Jasiu,
dlaczego masz
takie same
błędy na
dyktandzie, co
kolega?- pyta
pani.

- Ponieważ
 mamy tego
samego
nauczyciela od
polskiego.

- Jasiu!
Zawsze, gdy
jest klasówka,
to ciebie nie ma
w szkole z
powodu chorej
babci.

- Proszę pani,
my też
podejrzewamy,
że babcia
symuluje...

   
     "Podróżować to żyć"
                 H.Ch. Andresen

  
„Należy podróżować, by
się czegoś nauczyć” 
                    Mark Twain     

Po obozie od razu pojechałam z    
moimi rodzicami i bratem na trzy
tygodnie nad morze do Łaz (obok
Koszalina). Codziennie po
śniadaniu chodziliśmy na plażę, a
wieczorami spacerowaliśmy do
miasta lub się bawiliśmy w naszym
ośrodku wczasowym. Odwiedziłam
też z moją koleżanką aqua park.
Koniec wakacji spędziłam w domu,
spotykajac się z przyjaciółmi. To
był bajeczny czas, świetnie
wypoczęłam i dużo się nauczyłam.

To były moje
najlepsze,
słoneczne
wakacje.

Martyna
Bryzek, 6 D

                 Wakacyjne wspomnienia

.
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                     DZIEŃ SKARBÓW JESIENI

                    Tego dnia nasza szkoła ubrała się w złote barwy.
               Była wystawy wieńcow na drzwi i jesiennych bukietów  
                oraz konkurs na "pomarańczową klasę". Na kiermaszu 
              ciast królowały babki i placki dyniowe oraz marchewkowe. 
                                To był pyszny, wielobarwny dzień.

. .



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Chopin -

Szopen

autor tekstu:

Hura, udało się! Gromada Zuchowa
zdobyła pierwsze miejsce w kategorii
Piosenki Harcerskiej wśród gromad
zuchowych i drugie miejsce w kategorii
piosenki turystycznej. Choć od trzech lat
jestem już harcerką, pomagam drużynowej
21. gromady zuchowej ,,Wioska Smerfów
w prowadzeniu grupy. Jest to ciężka
praca, ale dająca olbrzymią satysfakcję.

  
             CZUWAJ!

        Zuchy to głównie dzieci z klas od 1 do 4. Gromadzimy się na zbiórki w każdy czwartek o godzinie 16:30 w
sali 11B w szkole nr 1 w Skórzewie. A co robimy? To o czym może marzyć każde dziecko: bawimy się,
śpiewamy, gramy w różne gry, ale również uczymy się. Co roku zdobywamy różne sprawności, które pozwalają
nam poznawać nowe sposoby życia. 
        W zeszłym roku, z uwagi na stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zdobywaliśmy sprawność
małego powstańca wielkopolskiego, ucząc się o strajku dzieci wrzesińskich, budując wóz, który przypominał
wóz Drzymały, ale też szyfrując wiadomości powstańcze i śpiewając piosenki o naszych bohaterach.
Odwiedziliśmy palędzkie groby, gdzie co roku staramy się zapalić przynajmniej jeden znicz.
         Trzeba pamiętać, że ruch harcerski to nie tylko pielęgnowanie historii, niekiedy bardzo bolesnej, ale  
również to patrzenie w przyszłość, dlatego zdobywamy sprawność Europejczyka. Poznajemy w ten sposób
Wspólnotę Unii Europejskiej oraz różne zwyczaje i kulturę Europejczyków. 
         Pamiętam, jak dzisiaj, gdy organizowaliśmy scenki związane z legendami polskimi oraz związanymi  z
naszym regionem. Wówczas zuchy przedstawiały legendę o koziołkach, ale również o królu kruków, czy o
syrence warszawskiej. To wspaniałe patrzeć, jak dzieci uśmiechają się, rozmawiają, a przy okazji uczą się
nowych rzeczy. 
         W trakcie zajęć uczymy się też nowych technik harcerskich. Zuchy z reguły szyfrują GA-DE-RY-PO-LU-
KI. Harcerze, tacy jak ja, próbują stawiać swoje pierwsze kroki w alfabecie  Morse'a, nadając i odbierając
wiadomości. Uczymy się też bandażować i opatrywać drobne skaleczenia. Wiemy, jak udzielić pierwszej
pomocy. Pamiętam, jak na zbiórce drobna drużynowa położyła się na brzuchu i poleciła, by ją obrócić na plecy.
Zuchy prawie połamały druhnę, a i tak jej nie przewróciły. Dopiero gdy poznaliśmy nowe techniki ratunkowe,
okazało się to zupełnie proste. Zuchy teraz już wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy i przy okazji zdobyć
sprawność higienistki, czy ratownika.
        W ramach zdobywania sprawności byliśmy również na zwiadzie zuchowym w Muzeum Narodowym.
Wykonaliśmy klucze, którymi mógł się posługiwać Harry Potter. Przygotowaliśmy także zajęcia z tajemnego
zaklęcia przyjaźni. Spotkania są zawsze prowadzone w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. 

                        "Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć,
                          a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone."
                                                                                                                           gen. Józef Haller

ochotniczka Aleksandra Zawieja
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  SŁOŃCE - radość i pogoda ducha

  PROMIENIE SŁONECZNE - to gotowość służenia i  
  niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i 
  oddziaływanie na nich

  NIEBO - pogoda ducha

  ORZEŁ - odwaga, męstwo i dzielność, jakimi  
  powinien wykazywać się zuch

  NAPIS ,,ZUCH'' - określa przynależność doZHP

 

  Serdecznie gratuluję 31. Drużynie 

  
  harcerskiej Feniks zajęcie trzeciego 

  
  miejsca w kategorii piosenki harcerskiej.

  
  Byliście wspaniali!!!

  Z harcerskim pozdrowieniem, 

                    CZUWAJ!

    
             Zapraszam wszystkich   
      
              do  gromady zuchowej 
  
                i drużyny harcerskiej.  

      Harcerze spotykają się w piątki

      o godz. 17:00 w Klubie Rondo   
  
          przy Szkole Podstawowej  

                  nr 2 w Skórzewie.

         Zuchy mają spotkania w czwartki

    o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej

            nr 1 w Skórzewie, w sali 11 B.

                         ochotniczka 
                   Aleksandra Zawieja

.
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        ROZMOWA Z POLĄ DOBROWOLSKĄ

         PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU 

                         UCZNIOWSKIEGO

                     w roku szkolnym 2019/2020

Ch.: Czy miałaś jakieś doświadczenia w pracy samorządu, zanim zgłosiłaś się do wyborów? 
Pola Dobrowolska: W zeszłym roku należałam już do samorządu  uczniowskiego, więc wiedziałam, jak
to wygląda i z jakimi obowiązkami się wiąże rola członka samorządu.

Ch.: Co Cię skłoniło do kandydowania?
P.D.: Uważam po prostu, że to coś dla mnie i bardzo dobrze czuję się w tej roli.

 Ch.: Jaki jest Twój program i czy nadal chcesz go wprowadzić?
P.D.: Mój program obejmował np. dwa szczęśliwe numerki, zamiast jednego; piątki z telefonem,
spotkania z interesującymi ludźmi, więcej nocowań w szkole, ciekawe wycieczki dla całej szkoły np. do
Energylandii. Na pewno postaram się o spełnienie chociaż kilku moich propozycji.

Ch.: Co lubisz robić po lekcjach?
P.D.: Najczęściej spotykam się wtedy z przyjaciółmi i spędzamy aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Ch.: Jaki jest Twój ulubiony zespół muzyczny?
P.D.: Nie mam ulubionego zespołu, ale bardzo lubię piosenkarkę Billie Eilish.

Ch.: Co chciałabyś przekazać koleżankom  kolegom naszej szkoły?
P.D.: Jestem otwarta na Wasze propozycje i jedno mogę Wam obiecać: Ten rok będzie jednym z           
najlepszych!

Ch.: Dziękuję za rozmowę. 
P.D.: Dziękuję.

                                                                                     Wywiad przeprowadziła Michelle  Pichur, 4 B

 
Chopin: Polu, w tym roku zostałaś 

Przewodniczącą Samorządu Szkolnego 

2019/2020. Prosimy, opowiedz nam o sobie.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 12/2019 | Strona 10  
www.juniormedia.plChopin -

Szopen

      Korona Zakrzewo - koszykarze z naszej szkoły

                         
                              SPORTOWE PASJE

           W klubie Korona Zakrzewo w sekcji koszykówki trenuje bardzo wiele osób z naszej szkoły.
Dzielimy się na dwie drużyny: rocznik 2008 i 2007. Nasze drużyny grają w dwóch różnych ligach: rocznik 2008
w U12, a rocznik 2007 w U13. W lidze gramy z zespołami z Wielkopolski, które są na podobnym poziomie
umiejętności. W ciągu roku jeździmy na różne turnieje np. do Radomia, w którym gramy z zespołami z innych
krajów, między innymi z Łotwą, Litwą i Czechami.
         Treningi mamy cztery razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środę i piątek. Mecze ligowe rozgrywamy w
weekendy. W poniedziałki i wtorki mamy treningi z motoryki po półtorej godziny dla poprawienia kondycji.
Treningi prowadzi trener  Robert Maćkowiak, mistrz świata w sztafecie 4 x 400 m (Sewilla 1999 r., Lizbona 2001
r.). W środy i piątki mamy normalne 2-godzinne treningi koszykówki z naszym trenerem Jackiem
Skrzypczakiem. 
                                                                                                                                   FRANCISZEK KOKOT, 6 G

      Chciałbym Wam opowiedzieć o turnieju rozgrywanym w klubie IMET Centrum w  Bratysławie. Są to zawody,
na które przyjeżdżają zawodnicy, rodzice oraz trenerzy ze wszystkich krajów Europy Środkowej  i Wchodniej,
takich jak: Polska, Czechy, Węgry, Ukraina, Niemcy czy Austria.
          Turnieje rangi europejskiej, take jak ten, zaczynają się w piątek i trwają do niedzieli. Nasza  drużyna
wyjeżdża z Poznania w czwartek rano, a wieczorem jesteśmy już w klubie w Bratysławie i mamy trening, aby
zapoznać się z kortami i rozruszać po kilkugodzinnej jeździe.
         W piątek zaczynają się zawody. Są wielkie emocje, każdy kibicuje swoim rodakom i liczy na ich
zwycięstwo. Takie mecze to wielkie doświadczenie, gdyż możesz zagrać z zawodnikami, których nigdy nie
poznaleś, i z którymi grasz po raz pierwszy.
        Turniej kończy się w niedzielę po południu uroczystą dekoracją wraz z wręczeniem nagród.  Potem każda
z drużyn wraca do swojego kraju, gdzie może cieszyć się ze zwycięstwa lub nabytego doświadczenia.
                                                                                                                             KUBA SOLAWA, 6 G

                     
                       Slovak Junior Open 2019
                Międzynarodowy Turniej Squasha
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POZDRAWIAM
MOJE
WSZYSTKIE
KOLEŻANKI Z
UKRAINY I Z
POLSKI

Moja koleżanka
z Ukrainy ma na
imię Wiktoria.
Ona ma
dziewięć lat. W
wolnym czasie
Wiktoria
zajmuje się
rysunkami.
Chodzi do
czwartej klasy i
lubi robić
bransoletki. Jest
bardzo
pracowita.
Interesuje

się matematyką
i ma bardzo
dużo szóstek z
kartkówek.
Wiktoria ma
dwie siostry.
Jedna ma na
imię  Ira, a
druga Zlata.
Zlata ma trzy
lata i chodzi do
przedszkola.
Lubię Wiktorię,
bo ciekawie
spędzam z nią
czas.

  przyjaciel, Freund,  приятель, friend, amigo, друг

Teraz mieszkam w Polsce i chodzę   
tu do szkoły w Skórzewie.

Pozdrawiam moje wszystkie
koleżanki z Polski i Ukrainy!
               Angelina Turko,4B
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   NIETYPOWA ANATOMIA (ANATOMIA KOMPUTERA)

.

.

Płyta główna
Na niej umieszczone są elementy, konieczne do tego, żeby komputer działał.
To ona zawiera miejsce na kartę graficzną, procesor, pamięć, dysk i zasilacz.

Procesor(CPU) 
To on przeprowadza ciągi obliczeń, przetwarza wiele zadań. 
Procesor należy odpowiednio dobierać do płyty głównej. 

Karta graficzna(GPU) 
Odpowiada za tworzenie i wyświetlanie obrazów.
Jeśli jest wydajna, musi zawierać chłodzenie.

Pamięć RAM
Pamięć operacyjna systemu.
Im większa ilość pamięci, tym więcej programów i dokumentów można uruchomić jednocześnie.

 
Dysk
To on przechowuje wszystkie informacje w  twoim komputerze. Zdjęcia, filmy, dokumenty i programy takie jak
gry. Nowoczesne dyski wykonane są w technologii SSD - szybkością dorównują pamięci RAM

Monitor
Wyświetla informacje jakie są przetwarzane przez komputer - tekst, grafikę, wideo. Jest interfejsem za pomocą
którego widzisz co komputer wykonuje.

Klawiatura i mysz
Dzięki nim możemy wydawać polecenia i sterować komputerem.

Obudowa
Chroni podzespoły komputera przed uszkodzeniem i kurzem.
                                                                                                                                KAMIL MARCZAK, 6 G
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Szopen

            Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

.
.

.

                                     
Okres zimowy to dla zwierząt trudny czas, do którego muszą się odpowiednio wcześnie przygotować.
Jedne migrują z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, inne zapadają w zimowy sen. Są jeszcze
takie, które chcą się zmierzyć z mrozem i ograniczając swoją ruchliwość oraz dietę pozostając aktywne.

Każda grupa zwierząt inaczej przygotowuje się do zimy

Emigracja
Dużo ptaków z Polski odlatuje do ciepłych krajów. Jedne zbierają się do odlotu już późnym latem , inne
wczesna zimą, nawet w styczniu. Zależy to również od tego, jak daleką drogę muszą pokonać (im dalej, tym
wcześniej muszą wylecieć np. bociany lecące do Afryki są gotowe do odlotu już w sierpniu lub w lipcu.

Sen Zimowy
Zwierzęta zapadające w sen zimowy jesienią jedzą więcej niż zwykle, aby zgromadzić tłuszcz zanim zasną, a
ich tkanka tłuszczowa staje się grubsza. W czasie snu zimowego temperatura ciała zwierząt spada, a wszystkie
procesy życiowe np. oddychanie lub bicie serca - spowalniają. Przykładem takiego zwierzęcia jest niedźwiedź. 

Zmiana diety 
Jeżeli zwierzętom brakuje pożywienia jedzą ziarno. Ptaki mięsożerne, kiedy trudno coś świeżego upolować,
zadowalają się padliną. Miejskie gołębie i wróble zimą są mało wybredne, a mróz skłania je do zjadania
wszystkiego, co znajdą, nawet jeżeli może im to bardzo zaszkodzić. Sprytne wiewiórki gromadzą żołędzie i
zakopują je w ziemi tak, aby nie zabrakło dla nich pokarmu zimą. Warto dodać, że ze zmianą diety wiąże się
zmiana futra na bardziej puszyste.
                                                                                                        BLANKA WITUŁA,  6 G
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