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62-052, Komorniki

Numer 22 04/14

Nasze dwie szkolne grupy
teatralne 12 kwietnia
wzięły udział w
Przeglądzie Teatralnym
Szkół Podstawowych
Gminy Komorniki, który
odbył się w Domu Kultury
„Koźlak” w Chomęcicach.
Zespół pod kierunkiem
pani Eweliny Krzysztoń
zaprezentował spektakl pt.
„Andersen na wesoło”, a
grupa pod kierunkiem

pani Diany Gołacińskiej
przedstawiła sztukę pt.
„Królewna Śnieżka”.
Organizatorzy ogłosili
plebiscyt na najlepszego
aktora i aktorkę przeglądu.
Wśród zauważonych
artystów znaleźli się
również uczniowie naszej
szkoły. Jagoda Chwirot  i
Jakub Żytliński zdobyli
wyróżnienie

        MŁODZI AKTORZY
               NA SCENĘ!

                   TEATR TO TEŻ ZABAWA!

.

„Gdziekolwiek na Ziemi
mieszkają ludzie, rodzi się
tam niepowtarzalny Duch
Teatru.” 
– pisze w orędziu na
Międzynarodowy Dzień
Teatru Brett Bailey,
południowoafrykański
pisarz, reżyser i
performer. 27 marca po
raz 53. obchodzono
Międzynarodowy Dzień
Teatru.

Nasza szkoła świętowała
ten dzień 11 kwietnia.
Uczniowie przebierali się
za bohaterów baśniowych,
mitologicznych, literackich
i filmowych. W szkole
pojawili się między innymi:
Calineczka, dziewczynka
z zapałkami, wróżki,
boginie i bogowie. Nie tylko
uczniowie brali udział w
zabawie, ponieważ

grono pedagogiczne
również postanowiło
włączyć się do teatralnego
przedsięwzięcia.Wśród
nauczycieli znaleźć
można było między innymi
pirata, Czerwonego
Kapturka, królową,
Meduzę, Hestię, kota w
butach, Świniopasa.
Wszyscy doskonale się
bawili. 

                        TEATRALNA WIOSNA

DZIEŃ TEATRU



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 22 05/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNA PRZERWIE II

MYŚLI I SŁOWA

1. Co tu robisz w tej
mgle?
Czekasz na mnie aż w
końcu spotkamy się.

Ref. Tylko ty i ja 
cała mgła,
toczy się wokół nas.
Mija jak szybki wiatr.

2. Róże są takie
czerwone jak ty.
Gdy widzisz mnie,
uśmiechasz się.

Ref. Tylko ty i ja 
cała mgła,
toczy się wokół nas.
Mija jak szybki wiatr.

1. Wiosna przychodzi,
chociaż ma krótkie
nogi.
Pierwszy raz jest
wiosny czas.

Ref. Mija rok za rokiem
wiosna idzie wielkim
krokiem.

2. Ptaszki śpiewają,
kwiaty rozkwitają. 
Już pierwszy znak
wiosny, ten dzień jest
bardzo radosny.

Ref. Mija rok za rokiem
wiosna idzie wielkim
krokiem.

Siedzisz tu samotnie
tak jak niczym wiejący
wiatr.
Czekam na marzenia
swe, ale wątpię, na
pewno nie uda się.
I przez kilka lat
czekałam na tę chwilę
aż w końcu powiesz
tak.

Ref. Wokół słońca
blask 
ty i ja
siedzimy wśród
pięknych gwiazd.

.

       TWÓRCZOŚĆ KAMILI NAROŻNEJ
                   UCZENNICY KLASY VI A

                          CZY WIESZ, ŻE...

1.  Kameleony nie
zmieniają koloru, aby
dostosować się do
otoczenia ! Pokazują
przez to swój nastój.
2.  Niedźwiedzie
polarne nie są białe! Ich
skóra jest czarna, ale
puste w środku włosy
nadają jej białą barwę.

3.  Czerwień nie
powoduje u byków
agresji ! Po prostu gdy
zwierzęciu macha się
przed oczyma jakąś
płachtą, to się
denerwuje.
*działać jak płachta na
byka 
wyjątkowo kogoś
drażnić,denerwować,
złościć

4.  Spragniony wielbłąd
potrafi wypić 100 litrów
wody w niecałe 13
minut.
5. W grobowcu
Tutenchamona
znaleziono ponad 5000
przedmiotów, w tym 6
rydwanów i 40 par
sandałów.
Stanisław Fiedler,
klasa IV D.

         Dawno, dawno
temu, w pewnej krainie
żyły sobie dziwne
stworki podobne do
ludzi, ale jednak inne.
Miały one długie,
spiczaste nosy.
Nazywały się
Pakasakaluki. 
       Co toku moczyły
nogi w dziwnej
miksturze o nazwie
ksiaksinksiu. Miało to
poprawiać krążenie  i
pomóc przetrwać
chłody. Nadeszła
jednak zła i sroga zima.
Wiele istot traciło dom.
Niestety
Pakasakalukom w
styczniu zabrakło też
jedzenia, więc wybrani
wyruszyli w wyprawę
do miasta oddalonego
o 200 mil. 
Musieli jednak
zostawić na jakiś czas
rodzinę i majątek bez
opieki.

Gdy dotarli do miasta,
to załatwili sprawunki z
wielką ochotą.
Pakasakaluki musiały
sprzedać osły, na
których przybyły.
Wracały więc na
piechotę. Gdy dotarły
do wioski, to szaman
odmówił
pakasakalukińską
modlitwę dziękczynną
za udaną wyprawę.   
    Następnie wszyscy
świętowali szczęśliwy
powrót  
swoich rodaków. 

   Stanisław Fiedler

Historia została
stworzona na
podstawie rysunków
pana Grzegorza Ptaka:
http://www.ptak.art.pl/

.

.

.

                       OTO MOJA BAŚŃ

wiosenna miłość

torreador

Czarodziejska
mikstura

Wyprawa

Szaman
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     WIZYTA W ZESPOLE KONNYM POLICJI

.

.

.

16 kwietnia odbyliśmy
wycieczkę do
Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu.
Tam zostaliśmy
zapoznani z historią
budynku, obejrzeliśmy
salę konferencyjną,
stanowisko
dowodzenia i
kierowania w sztabie
policji, gdzie jest
zlokalizowany
monitoring Komendy i
mnóstwo innych
urządzeń łączności.
Największe emocje
wśród wzbudziła
jednak wśród nas
wizyta w Zespole
Konnym Wydziału
Zabezpieczenia Miasta
Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu,
który ma swoją
siedzibę w Kiekrzu.  
Dzięki uprzejmości
Komendy
Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu z bliska
mogliśmy zobaczyć,
jak pracują
funkcjonariusze
Zespołu Konnego w
Kiekrzu. 

Zespół ten istnieje od
2000 roku.  Obecnie
tworzy go dwunastu
policjantów, z których
każdy ma pod opieką
swego wierzchowca.
Od kilku już lat
poznaniacy noszą
miano najlepszych w
kraju w tej dziedzinie.
Policja konna w
Kiekrzu odgrywała
ogromną rolę podczas
rozgrywek piłkarskich
na Euro 2012. Policyjne
konie patrolują ulice,
zabezpieczają mecze
piłkarskie i imprezy
masowe. Te
najbardziej
doświadczone biorą
udział w tłumieniu
agresywnych
manifestacji.
Przewodnik grupy
opowiedział
o zasadach
funkcjonowania
zespołu,
przybliżył podstawowe
informacje dotyczące
pielęgnacji koni , ras
koni, budowy siodła i
wyjaśnił skąd
pochodzą imiona koni

znajdujących się w
boksach. Następnie
przyszedł czas na
zwiedzenie całego
obiektu. Obejrzeliśmy
wybiegi, stajnie i
miejsce ćwiczeń koni. 
Przede wszystkim
mieliśmy możliwość
obejrzenia pokazu
szkolenia koni. Można
było zobaczyć jak
przebiegają ćwiczenia
z końmi przy udziale
wystrzałów petard, w
trakcie zadymienia czy
 z krzyczącym
tłumem.Przygotowano
również pokaz
obrazujący sposób
pokonywania przez
jeźdźców płonących
przeszkód. 
Formowanie szyków i
jakość wykonywanych
ćwiczeń znalazły duże
uznanie w naszych
oczach.
Na koniec spotkania 
mogliśmy zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.

Klasa IV D i VA

8 kwietnia 2014r. na
terenie Ośrodka
Śremski Sport został
rozegrany finał
województwa
wielkopolskiego XIV
Turnieju Piłki Nożnej „Z
podwórka na stadion o
Puchar Tymbarku”, w
którym wzięła udział
reprezentacja

dziewcząt z naszej
szkoły. Awans do finału
wywalczyło 25
zespołów dziewcząt,
które zostały
podzielone na
grupy.Niestety 
w finale dziewczęta
przegrały jedną bramką
z reprezentacją UKS

UKS Biskupianka Stara
Krobia 5:6. Wszystkie
zawodniczki wykazały
się ogromnym
zaangażowaniem 
i wolą walki.Nasza
bramkarka Faustyna
Stark została
wybrana najlepszym
bramkarzem finału. 

W finale
ogólnopolskim w
Warszawie (na
Stadionie
Narodowym), na
początku maja, zagra
nasza uczennica
Marysia Jakubowska
z kl. 5d.
Agnieszka Kuster
 

.

        SP KOMORNIKI - WICEMISTRZ U-12 WOJEWÓDZKIEJ ELIMINACJI TURNIEJU                     
                       Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Zespół Konny Policji

klasa IV D i VA

zabawa

.
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CHODZĄCY IDEAŁ
PRZYSZŁOŚCI

WIOSENNE BABECZKI

Ostatnio zainspirowały
mnie ciekawe zajęcia
dodatkowe. Od razu
narodził się w mojej
głowie nowy temat na
artykuł. Pomyślałam,
że może on Was
zaciekawić i
przeczytacie go w
całości. 
Z a c z y n a j ą c...
Każdy kiedyś myślał o
swojej przyszłości i
gdybym zapytała kto
nie, na pewno by
ucichło. Otóż
większość wyobraża
sobie przyszłość w ten
sposób, że będzie
miało własny dom,
własną rodzinę i
własne życie. Pisząc
''własne życie'' mam
na myśli niezależność
od innych.Ale czy
mając dom, rodzinę i
pracę jesteśmy
niezależni od ludzi?
Czasem myślimy, że
gdy opuścimy swoje
rodzinne lokum,
staniemy się bardziej
dorośli. Jednak takie
rozumowanie jest
błędne, ponieważ
nigdy nie będziemy
niezależni od innych.
Wiele osób stawia
sobie różne cele w
życiu, np.: ja chcę mieć
kasztanowe włosy,
mieszkać w pięknej
willi z widokiem na
morze oraz malować
swoje usta na bordowy
kolor. Oprócz tych,
mam oczywiście
więcej marzeń, które
przy odrobinie
szczęścia pragnę
spełnić. 

Dlatego przygotowałam
dzisiaj dla Was mój
''Chodzący Ideał
Przyszłości'', czyli w
skrócie jak chcę, aby
potoczyło się moje
życie?
Wygląd zewnętrzny:
bordowe usta,
kasztanowe włosy,
szczupła, wysoka
sylwetka,
oczy pomalowane
eyelinerem i tuszem do
rzęs,
długie paznokcie
pomalowane na liliowy
róż.
Praca:
lekarz-ortopeda.
śpiewaczka operowa.
Miejsce
zamieszkania:
polskie- Kraków,
Poznań,
zagraniczne- Londyn,
Norwegia.
Dom:
białe meble,
drewniana podłoga,
duże okno
z powiewającąfiranką,
jasna toaletka, a na
niej białe doniczki 
z kosmetykami, 
kuchnia połączona 
z salonem.

Wy także możecie
zrobić sobie swój
chodzący ideał
przyszłości. Jak
miałoby wyglądać
Wasze życie?

Julia Peksa, kl. VI d

. stokrotki

                                       KĄCIK ROZMAITOŚCI

Składniki:
2 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do
pieczenia
0,5 szklanki cukru
2 łyżeczki cukru
waniliowego
2 łyżki gorzkiego kakao
1 jajko
0,5 szklanki oleju
1 szklanka mleka
skórka pomarańczowa
(lub aromat
pomarańczowy)
mleczna czekolada

Suche składniki
mieszamy razem w
misce. Jajko, olej i
mleko dodajemy do
masy i  dokładnie
mieszamy. Dodajemy 
skórkę.Nastawiamy
piekarnik na
temperaturę 180 stopni.
Metalową formę do
muffinek wykładamy
papierowymi
papilotkami.
Wypełniamy foremki

ciastem do wysokości
około 1 cm od brzegu,
zostawiając miejsce
babeczkom, żeby
wyrosły.
Wstawiamy do
nagrzanego piekarnika,
pieczemy około 25
min.
Czas, kiedy babeczki
są w piecu, można
wykorzystać na
zrobienie ozdób z
masy cukrowej i
kremu.
Gotowe babeczki warto
wyciągnąć z formy i
obrócić „do góry
nogami” lub poukładać
na kratce, żeby
ostygły.
Przestudzone babeczki
dekorujemy kremem i
ozdobami z masy
cukrowej.

Smacznego!

Hanna Jaczun
Martyna Peksa

.

Julia Peksa babeczki

.
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