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Rok 2020 na pewno nie był dla nas łaskawy. Wielu z nas kogoś straciło, ktoś stracił pracę. Niektórzy
zachorowali i musieli walczyć z koronawirusem. Pomimo tylu złych rzeczy, można się doszukać kilku
pozytywnych stron.

COVID-19 zmusił nas do pozostania w domach i ograniczenia przemieszczania się. Dzięki temu
przyroda w wielu miejscach odżyła na nowo, a powietrze stało się czystsze. Zaczęliśmy bardziej dbać o
naszą higienę i zdrowie. Bardziej doceniamy bliskość drugiej osoby. Dostrzegamy, jak ważne jest to,
aby mieć pieniądze na takie wypadki, jak utrata pracy. Jak ważna jest znajomość obsługi komputera.
Wielu ludzi dostrzegło, jak ważnymi zawodami jest fryzjerstwo czy kosmetologia.

Ten rok przyniósł wiele złego, ale też trochę dobrego. Powinniśmy wyciągnąć z tego lekcję.
Pamiętajmy, że wszystko kiedyś przemija, więc i ta sytuacja kiedyś się poprawi, a my będziemy mogli
wrócić do normalności.

Święta w tym roku będą zdecydowanie inne, a więc życzymy wszystkim dużo zdrowia, motywacji, pracy
nad sobą, nadziei na lepsze jutro, radości, spełnienia najskrytszych marzeń i bezpiecznej zabawy w
Sylwestra. 

                                                                                              Karolina Bogusławska red. "Guzika z Pętelką"

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
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Zaczarowany świat bajek Walt’a Disney’a

7 grudnia 2020 roku odbył się konkurs „Bajkowy
pokaz mody”.  To już piąta- jubileuszowa edycja.
Temat tegorocznej brzmiał: „Zaczarowany świat
bajek Walt’a Disney’a”. 

Zawsze gościliśmy u siebie wszystkich uczestników i
organizowaliśmy pokaz mody z prawdziwego
zdarzenia- na wybiegu, z publicznością oraz
odpowiednią oprawą plastyczną i muzyczną.
W tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy sobie
pozwolić na zorganizowanie takiego zgromadzenia.
Dlatego postanowiliśmy, że konkurs będzie miał
formę zdalną. 

Zadanie konkursowe polegało na wybraniu bajki-
filmu animowanego dla dzieci, wyprodukowanego w
wytwórni filmów rysunkowych Walt’a Disney’a.
Następnie uczestnicy przygotowywali kostium
wybranej postaci, korzystając przy tym z pomocy
rodziców. Nagraną prezentację przygotowanego
stroju, w formie krótkiego filmu należało wysyłać do
organizatora na wskazany w regulaminie adres. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących
szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 113 z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w
Poznaniu,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta
w Poznaniu,
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w
Pobiedziskach,
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4 w Poznaniu.

Śmiało można powiedzieć, że liczne pokolenia
polskich dzieci wychowały się na wspaniałych filmach
animowanych wyprodukowanych w Hollywood w The
Walt Disney Company. Dzięki doskonałym
tłumaczeniom na język polski, ukazującym się na
rodzimym rynku wydawniczym, czytały też pięknie
ilustrowane książki, opowiadające przygody ich
ukochanych bohaterów: Myszki Miki, Kaczora
Donalda, Królika Bugs’a, Smerfów, Króla Lwa,
Pocahontas czy Wojowniczych Żółwi Ninja. 

Jury w składzie:
Maria Korczak- dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych
im. Władysława Reymonta,
Katarzyna Czerwińska- nauczycielka przedmiotów
zawodowych odzieżowych, 
Elżbieta Miłowska- nauczycielka języka polskiego,
postanowiło przyznać: 
I miejsce  Zuzanna Wiśniewska SP nr 40 za
niezwykłą, piękną i dopracowaną kreację Cruelli
Demon.
II miejsce na podium zajęło dwoje uczestników:
Kornelia Matuszewska ze Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach (Śnieżka),
Kamil Misterski  z Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego dla Dzieci Niesłyszących (Forky).
III miejsce jury przyznało aż trzem uczestnikom:
Przemysław Kaczmarek z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (Piotruś
Pan),
Tomasz Kośmider z Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących (WALL-E),
Oliwia Kuczmańska ze Szkoły Podstawowej w
Pobiedziskach (Bella).
Ale to nie koniec nagród! Jury postanowiło wyróżnić:
Wojciecha Kaczmarka za wspaniały kowbojski taniec
na czerwonym dywanie,
Patryka Stachowiaka za radosną Myszkę Miki z
czarującym noskiem,
Tymoteusza Hrycaka za pomysłowy kapelusz i
wachlujące uszy Goofy’ego,
Tymoteusza Wróbla za dynamiczny pokaz mocy
robota Baymaxa,
Katarzynę Musiał za tajemniczy uśmiech prawdziwej
księżniczki Belli,
Amelię Chłopkowiak za wdzięk i wybitne zdolności
aktorskie,
Natalię Lech za profesjonalną sesję fotograficzną
wojowniczej Hua Mulan.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
To był dla nas zaszczyt podziwiać i oceniać wasze

wspaniałe prace!
Organizatorzy konkursu
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Tomasz Drab dwukrotny Mistrz Polski
 szkoli naszych uczniów

26 listopada 2020 r. odwiedził naszą szkołę Tomasz
Drab, dwukrotny Mistrz Polski, Mistrz Europy i Mistrz
Świata. Członek Kadry Narodowej Fryzjerów.
Pan Tomasz rozmawiał z uczniami z klasy I AT.
Szkolenie odbywało się w formie online. Opowiadał o
swojej drodze do sukcesu oraz o systematycznej, 
ciężkiej pracy i trudnych wyborach życiowych, które
towarzyszyły mu w drodze do kariery.

Pan Tomasz motywował naszych młodych fryzjerów
do systematycznego doskonalenia umiejętności
zawodowych. Mówił o  przestrzeganiu zasad kultury i
etyki zawodowej oraz wysokiej jakości usług
świadczonych na rzecz klienta. Przedstawiał różne
sytuacje ze swojego salonu. Wyjaśniał, z jakimi
klientami pracuje na co dzień i jak stara się o miłą
atmosferę w swoim zespole.
Bardzo mocno podkreślał, że trening czyni mistrza,
namawiał do regularnych ćwiczeń i pracy nad sobą
oraz stosowania technik radzenia sobie ze stresem.

p. Katarzyna Helwich 
nauczycielka pracowni fryzjerskiej

"Moja przygoda z fryzjerstwem rozpoczęła się w
2010r. kiedy podjąłem naukę w Zespole Szkół Nr 3
Im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach i zostałem
praktykantem w poznańskim salonie fryzjerskim
prowadzonym przez Roberta Grzempowskiego. W
2015r. zostałem absolwentem LO dla dorosłych w
Poznaniu i zdałem maturę. Natomiast w 2016r.
zdobyłem tytuł Mistrza w zawodzie
fryzjer. Najważniejszym moim celem jest dążenie do
perfekcjonizmu w swoim zawodzie". /tomaszdrab.pl/
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Instruktor Jabbar Charliński 
w naszej szkole

Instruktor Jabbar Charliński pomimo pandemii
pojawił się w naszej szkole, aby przeprowadzić
szkolenie w klasie IV AT. Był to pokaz koloryzacji i
strzyżenia. 

Pan Charliński wyjaśniał zasady doboru koloru do
indywidualnych cech klienta oraz sposoby
przygotowania mieszanki koloryzującej. Przedstawił
uczniom technikę nakładania koloru z wolnej ręki.
Zainspirował uczniów piękną stopniowaną fryzurą z
długich włosów, a poprzez słoneczne refleksy
zaakcentował piękno naturalnego skrętu.

p. Katarzyna Helwich
nauczycielka pracowni fryzjerskiej

Jabbar Charliński 
STYLISTA SELECTIVE PROFESSIONAL

Właściciel JABBAR SALON w Poznaniu, stylista
gwiazd m.in. Patrycji Kazadi i Marty Wiśniewskiej.

Pan Jabbar w programie "Ugotowani"

http://www.jabbar-salon.pl/
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 Zakończyliśmy projekt 
„Kształtowanie Kompetencji 

Społecznych wśród młodzieży 
w Poznaniu”!

W listopadzie klasy IC, II PE i I.6 wzięły udział w
projekcie „KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH wśród młodzieży w Poznaniu”.
Celem projektu było rozbudzenie postawy tolerancji,
empatii i szacunku, przybliżenie zagadnień
związanych ze starością i niepełnosprawnością oraz
zachęcenie do działania na rzecz osób
potrzebujących naszego wsparcia.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w trzech
warsztatach (zdalnych), które były przeprowadzane
przez wychowawców na podstawie zapewnionych
przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji
Obywatelskie CREO materiałów edukacyjnych, w
tym profesjonalnych filmów oraz prezentacji.

Problematyka zajęć:
*    osoby starsze,
*    osoby z niepełnosprawnościami,
* aktywność społeczna i zawodowa osób z
niepełnosprawnościami ukazana z ich osobistej
perspektywy.

Zadaniem uczniów było zorganizowanie na terenie
szkoły kampanii społecznej własnego pomysłu na
temat osób starszych lub z niepełnosprawnościami .
Miała ona na celu promowanie takich wartości,
jak wzajemny szacunek i akceptacja.

 Panie:
Monika Matuszewska koordynatorka projektu, 

Krystyna Wilkus, 
Klaudia Augustyniak.

Oto niektóre hasła stworzone przez młodzież w
ramach kampanii:

Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być
traktowany

Każdy inny- wszyscy równi

Różnorodność jest piękna

Pokonaj bariery w swojej głowie

Widzę Czuję Pomogę!

Senioralnie- niebanalnie

Widzę Jestem Pomogę!

Lubię ludzi, chcę pomagać

Każdy z nas może być w potrzebie
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Spoglądasz na mnie, 
szukając Gwiazdy Betlejemskiej. 

Patrzysz z uśmiechem na twarzy, gdy prószy 
za mną śnieg. Widzisz jak jestem zamarznięte, 
jak lecą w moją stronę błyszczące śnieżynki. 
Jestem przystrojone w naklejki lub wieńce. 

Chcę stworzyć świąteczny klimat w ten trudny 
dla wszystkich czas. 

Życzę Wam wesołych świąt!

Wasze Okno
                                                      /Emilia Jóźwiak/

Moja ulubiona Rodzinko!
Cieszę się, że znów wyciągniecie mnie z szafy,

wyprasujecie i delikatnie ułożycie na stole.
To mój ulubiony czas w roku.
Cieszę się, że Was zobaczę.

Mam nadzieję, że Piotrek nie wyleje na mnie
barszczu.

Czekam na Was kochani.
Razem stworzymy  superklimat.

   Wasz Obrus

                                              /Justyna Jankowiak/

**************************************************

Życzę na dni świąteczne opadających 
płatków białych,

aby upiększyć ten okres wspaniały,
by dzieci ulepiły dające radość puszyste bałwany,

by lampki choinkowe w bieli błyszczały,
a z opadów gwiazdka najjaśniejsza się wynurzała.

Śnieg w święta to rzecz niesłychana.
Niech lekki wiatr unosi sanie gwiazdora,

żeby wszystkich uszczęśliwiła prezentów pora.
Każde intencje zostaną spełnione,

w tych życzeniach ujawnione.
  

 
 Pogoda 

                                       /Jakub Bujnowski/

*******************************************************

Drogi Czytelniku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
uczniowie naszej szkoły napisali nietypowe
życzenia.
Przeczytaj na czym polegało zadanie:
Napisz życzenia świąteczne z perspektywy
otaczających Cię przedmiotów (np. stołu, fotela,
garnka, telefonu, choinki i in.), z perspektywy
domowego zwierzaka lub przedstawiciela jakiegoś
ginącego gatunku (ponoć zwierzęta mówią w wigilię
ludzkim głosem) albo z perspektywy planety, rzeki,
lasu, miasta, domu... Możesz też wymyślić jeszcze
inną perspektywę. 
Życzenia mają być skierowane do człowieka. Np.
łyżka mogłaby życzyć "... abyś wyruszył z nią na
ocean smaków i obdzielił bliskich barszczem,
grzybową, rybną..." a piekarnik chciałby "...przypiec
nóżki kurczakom i wygiąć ogon karpiowi..." Jeśli nie
czujesz się dobrze w tym poetyckim zadaniu,
zaprojektuj kartkę świąteczną pod hasłem "Święta na
wynos". 
Życzę wesołej, twórczej zabawy! 

                                     p. Elżbieta Miłowska 
                              nauczycielka języka polskiego
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Droga Przyszła Właścicielko!

Jestem Twoim świątecznym prezentem. Twoja
mama schowała mnie na razie na dnie szuflady, byś
mnie przedwcześnie nie znalazła. Wkrótce
zobaczysz mnie opakowaną w kolorowy papier,
leżącą pod pachnącą zieloną choinką. Gdy jeszcze
leżałam na półce w księgarni, Twoja mama
podeszła, wzięła mnie do ręki i powiedziała,
uśmiechając się do Twojego taty, że ucieszysz się z
takiego prezentu. Też mam taką nadzieję.

Z okazji zbliżających się Świąt chciałabym Ci życzyć,
byś czytając mnie strona po stronie i oglądając
ilustracje oraz zdjęcia, uśmiechała się często tak, jak
Twoja mama chwilę przed tym, zanim mnie kupiła.
Życzę Ci, by przygody i podróże moich bohaterów
zachęciły Cię do odbywania w przyszłości
podobnych podróży  i przeżywania wielu przygód.
Mówi się, że czas Świąt Bożego Narodzenia jest
czasem magicznym – niech czytanie słów, które są
we mnie zapisane przeniesie Cię w magiczny świat
wspaniałych wydarzeń, o których napisał autor.
Jesteś jeszcze młodą osobą, która powoli wkracza w
dorosłe życie. Życie, które jest najpiękniejszą
przygodą, a ja bardzo pragnę pomóc Ci w
odkrywaniu jego tajemnic. Zachęcam do lektury i już
nie mogę doczekać się naszego pierwszego
spotkania.

  Twój (już niedługo) Świąteczny Prezent

                                        /Wiktoria Gomulska/

Post scriptum: 
Swoją pracę poświęciłam jednej z książek Alfreda
Szklarskiego o Przygodach Tomka Wilmowskiego.
W gimnazjum przeczytałam kilka z nich. Najbardziej
podobały mi się: „Tomek w krainie kangurów” i
"Tomek na wojennej ścieżce”. Dzisiaj niewiele już
pamiętam z fabuły, ale przed kilku laty bardzo mi się
podobały. „Tomka w krainie kangurów” dostałam
jako prezent imieninowy od jednej z przyjaciółek i
pomyślałam, że wykorzystam to wydarzenie w
zadanej przez Panią pracy.

************************************************
Ale fajnie, idą święta!

Wreszcie będę wyciągnięta. Rodzinnie mnie
ubieracie, lampki i bombki wieszacie a dzięki mnie

świąteczny nastrój macie!

Choinka
                                               /Martyna Jaworska/

Wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
abyś zawsze pamiętał o oszczędzaniu wody
 i o ograniczeniu zużycia plastiku. Nie marnuj

żywności, a szczególnie tej świątecznej! 
Gdy już zrobi się ciepło, z samochodu przesiądź się

 na rower. Jeśli będziesz dbał o mnie, to ja będę dbać
o Ciebie a święta będą zawsze zdrowe I radosne. 

 
Twoja Planeta Ziemia

                                              /Katarzyna Zgoła/

*******************************************************

Życzę Ci, abyś poczuła się jak na błękitnej
chmurce, lekkiej jak puch sypiący się na zewnątrz,
żebyś poczuła tę świąteczną i rodzinną atmosferę,
spędzając wygodnie na mnie czas. Chciałabym 
towarzyszyć Ci do następnych pięknych świąt. 
Pragnę, aby korzystano ze mnie tak chętnie, jak

z pysznych potraw wigilijnych.
Wesołych Świąt 

życzy 

Kanapa w salonie

                                         /Oliwia Jankowiak/

*******************************************************

Od twojego hobby Cosplay’u 
Droga Julio!

 Obyś w końcu nas ubrała, 
żebyś zbyt dużo na nas pieniędzy nie wydawała, 
aby rodzina nie wyśmiewała oraz abyś na pocztę

polską się nie denerwowała. 
Aby Aliexpress nie zamulał. 

Żebyś zawsze w nas wchodziła 
I żeby dziura się nie robiła. 

Cosplay
Twoja pasja I hobby 

                       
                                                /Julia Borzych/

*********************************************************

W tym roku chciałabym, żebyście kupili
mnie w doniczce. Po świętach będziecie mogli

posadzić  mnie w ogrodzie!
 

 Choinka
  

                                 /Anna Grajzer/
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Moja Droga Rodzinko! 

Niech moje pocałunki ogrzewają wasze serca
a moja sierść niech ogrzewa wasze dłonie.
Niech nasza zabawa nigdy się nie kończy.

Niech nasze spacery będą długie i pełne przygód.
Niech o moje porozrzucane zabawki nikt się nie

potyka
a wasze pogryzione kapcie niech wam długo służą.

Wasz Piesek 

                                       /Roksana Rogowska/

********************************************************

Choć na stole tylko stoję,
To ten wieczór Ci nastroję.

Gdy świąteczną zagram pieśń,
Dam Ci znać, że czas już jeść.

To przez słowa tej piosenki
Składam Ci życzenia swe,

Więc niech wszystkie spełnią się

  Twoje Radio

                          /Weronika Stefańska/

********************************************************

Kochany Człowieku!
Z okazji świąt życzę Ci dużo radości, 

mało smutku. Żebyś mi dawał soczystych kości bez
liku, tysiące patyków i sporo miłości oraz pieszczot.

Kochaj i opiekuj się mną tak samo jak zawsze,
Wesołych świąt

Abi

Chcę ogrzać moim ciepłem Twój dom.
Chcę, aby mój blask rozświetlił mrok.

Aby moje płomienie rozgrzały Twoje serce.
Chcę wyczarować świąteczny nastrój,

Aby świętowanie przy mnie 
Stało się wyjątkowe i ciepłe.

Kominek

                                               /Paulina Sobańska/

*********************************************************

Moja Pani,
chciałabym życzyć Ci nowej, pięknej podłogi, 

bo obecną pomyliłam z placem zabaw, 
za co bardzo przepraszam. 

Moim marzeniem jest, żebyś się częściej uśmiechała i
dawała częściej komendy "Mija, chodź się przytul", Bo

bardzo lubię, gdy mnie przytulasz. 
Życzę Ci również nowej smyczy (dopóki nie nauczę

się chodzić przy nodze), 
bo wiem, że od tej bolą Cię ręce. 

No i oczywiście większego auta,
 żebyś mogła zabierać mnie wszędzie ze sobą, 

bo bardzo za tobą tęsknię, 
gdy zostawiasz mnie w domu.

Twoja Sunia Mija

                                                       /Nicole Marek/

*********************************************************

Życzę Ci, człowieku mój,
byś w tym roku trochę schudł.

Spróbuj mleka odrobinkę, 
byś miau uśmiechniętą minkę.
Abyś domek miau zadbany, 

a w nim odrobinę karmy.
Dużo myszek pod choinką i miseczki z wołowinką.

Wolnych rączek do drapania i roboty odkładania.
Niech się spełnią twe miauczenia, 

Kotek śle ci te życzenia
                                          
                                                   /Julia Cenkier/
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Czuję się potrzebny, gdy cudowni ludzie krzątają się
wokół mnie. Cieszę się, że mogę służyć Wam
pomocą. Uwielbiam moment, gdy gromadzicie się
wszyscy dookoła mnie i dzielicie wzajemnie
opłatkiem. To niezastąpione uczucie widzieć w
Waszych oczach miłość płynącą z Waszych dobrych
serc. Zarówno dla Was, jak i dla mnie jest to nie tylko
wspólne spożywanie posiłków, ale również
serdeczność, domowy klimat, uśmiech, tradycje i
szczere opowieści.

Życzę Tobie - kochany Denisie, udanych świąt
pełnych kolęd, pomyślności i uśmiechu.

Przesyłam pozdrowienia dla Ciebie, całej rodziny i
Twojego ukochanego psiaka - Bąbla.

Do zobaczenia!

Twój  najdroższy przyjaciel- Stół od zadań
specjalnych!

                                       /Denis Gilla/

Kochana Rodzinko,

życzę Wam, abym w te święta dał Wam jeszcze
więcej miłości.

Żebym mógł spać z Wami w jednym łóżku i żebyście
pogłaskali mnie za uszkiem, tak jak lubię.

Aby mój Pan nie chorował już i nie trafiał do szpitala.
Bardzo wtedy za nim tęsknię.

Chciałbym, żebyście się więcej uśmiechali, więc
pozwolę Wam ubrać mnie w ten okropnie ciepły strój
Mikołaja.

Niech ten karp, pływający w wannie będzie jeszcze
lepszy niż w zeszłym roku, żebym mógł się
oblizywać i kawałek ukraść ze stołu.

Wasz kochany Kot Tygrys

*******************************************

Stroiki w wykonaniu uczennic kl. 4 AT
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Moda czasów pandemii

Pandemia  pokazała nam, że nie zawsze będziemy
mieć dostęp do fryzjera. A więc zastanówmy się, co
będzie modne w przyszłym roku.

Przede wszystkim, modne będą naturalne włosy. Na
pewno nie będą królować ostre cięcia, czy intensywne
kolory. Na głowach będziemy często widzieć włosy
rozpuszczone, zarówno proste, jak i falowane. Można
je nosić zaczesane do tyłu lub z przedziałkiem na
boku.

Osoby, które wolą włosy spięte, też znajdą coś dla
siebie. Modne będą koki, kucyki i warkocze.

Do wykonania tych fryzur nie potrzeba specjalnych
umiejętności ani dużego budżetu. Wystarczą chęci,
gumka do włosów, żel, lakier, szczotka lub lokówka w
zależności od tego, jaką fryzurę chcemy wykonać. 

                       red. Karolina Bogusławska

Stroiki- klasa 4 AT
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