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       L-1 Nasz Laureat
         Marcin Gólski

      Wywiad 
  z przewodniczącym i
wiceprzewodniczącą
Samorządu Szkolnego

Redaktor: - Na czym polega Wasza praca?
Przewodniczący: - No cóż , generalnie mamy bardzo
dużo pracy. organizujemy różne, ciekawe akcje.
R: - Czym aktualnie się zajmujecie?
Wiceprzewodnicząca: - Obecnie pracujemy nad
projektem „Czas na zdrowie”, w którym promujemy
zdrowy tryb życia i właściwe odżywianie.
R: - Ciekawe… Jakie akcje dotąd zorganizowaliście?
P: - Dyskoteki z DJ’em, Dzień Swetra, zbiórki na Dom
Dziecka, na schronisko dla zwierząt. Wymyśliliśmy, że
w czasie przerw organizujemy zabawy i gry na
dworze. Okazało się, że nasi koledzy i koleżanki
chętnie korzystają ze sprzętu, jaki im proponujemy.
R: - Co planujecie zmienić w szkole?
WP: - Uczniowie proponują: wydłużenie przerw…
P: - …założenie szkolnej floty powietrznej, koło
miłośników gier komputerowych oraz lekcje, podczas
których uczniowie uczą nauczycieli np. craftingu
(miłośnicy Minecrafta wiedzą , o co chodzi J) itp.
R: - Dziękuję za rozmowę. Życzę miłego dnia.
WP: - Dziękuję.

VIa

  "To będzie premier
  z Poznania!"-
                    -  takimi słowami wicewojewoda
przywitał naszego ucznia na scenie.
Dnia 25 marca na Sali Centrum Kongresowo -
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu
Marcin Gólski odebrał  nagrody i gratulacje z rąk
wicewojewody Przemysława Paci oraz
wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Walkowiak.
Marcin Gólski jest jedynym w Wielkopolsce laureatem
we wszystkich trzech wojewódzkich konkursach
przedmiotowych: języka polskiego, matematyki i
przyrody.
 

 Gratulujemy sukcesu!!!

Redakcja
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Tydzień Poezji to niesamowity czas dla uczniów
naszej szkoły.
W ciągu czterech szkolnych dni nie mamy lekcji, ale
za to zajmujemy się wieloma ciekawymi rzeczami
związanymi z wierszami i poezją. Mianowicie
określamy tematykę wiersza, interpretujemy go oraz
tworzymy sami nowe utwory.
W piątek (na koniec tygodnia) jest podsumowanie.
Wtedy wszystkie klasy prezentują wybrane przez
siebie wiersze w ciekawy sposób na przykład poprzez 
mimikę czy śmieszne przedstawienie.
Jako, że w tym roku szkolnym Tydzień Poezji miał
tematykę magiczną, było jeszcze zabawniej, gdyż
każda klasa musiała zaprezentować MAGICZNY
wiersz, na przykład klasa 6b przygotowała wiersz o
Harrym Potterze. :)
Niestety po tygodniu znów musieliśmy wrócić do nauki
:( :)
Julia Maryasz kl. VIa

EP

EP

EP

                   Tydzień Poezji
               Magia świata i języka

EP

EP

EP
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Podczas Tygodnia Poezji nasi uczniowie stworzyli szereg ciekawych wierszy.
Wytypowanie najlepszych z nich było bardzo trudne, lecz nam się to udało. Oto parę
najciekawszych:

Dlaczego woda jest zimna, a każda foka jest inna?
Po co są oczy żabie, choć każda tapla się w stawie?
Po co Grenlandia i Arktyka, jak zimny klimat nas nie
dotyka?
Dlaczego ptaki latają, jak ludzie na nogach się
poruszają?
         Autorzy - Michalina Wytrzyszczak,
      Julia Maryasz i Anna Mielcarek z kl. 6a

Potworek mały stworek
ukryty ma gdzieś worek
i zabrał mi wisiorek,
choć dzisiaj nie jest wtorek.
                  Autor - Tosia Banaszak z kl. 3c

Minionek
Mój minionek zwie się Bolek
                          i ma worek deskorolek,
i mocno na nich jeździć chciał, 
lecz krótkie nogi miał, 
więc założył buty duże
i od razu był na górze.
Szybko zjechał na pazurki
i nie widział już tej  górki.
                  Autor - nieznany

      

              "Pan Pudlak"
Żył sobie kiedyś stary Pan Pudlak.
Siwe miał włosy, błękitne oczy
oraz zakrętkę na czubku głowy.
Szerokie usta, nosek wąziutki,
zarost na głowie miał bardzo krótki.
W "Fabryczce Mleczka" ciężko pracuje,
mleko dla szkoły nam produkuje.
Jest też agentem pierwszego sortu,
poskromił wiele maślanych łotrów.
A gdy wyciągnie swój wielki młot
setka potworów poleci w kąt.
Sympatyczny jest to człowieczek,
dla mnie najlepszy karton na świecie.
               Autorzy - Maciej Iwaszkiewicz,                        
      Marcin Gólski i Jan Krenz z kl.6a

                "Pani Wiosna"
Pani wiosna zawsze śmieszna
i zawsze bardzo pocieszna.
Oj nie bardzo umie wręcz skakać,
lecz umie świetnie latać.
W ogóle się nie przejmuję, 
że czasem się nie rymuje,
ale jest wesoła,
bawi dzieci dookoła.
Kiedy słonko ciepło świeci,
przyszłą wiosna mówią dzieci.
       Autor - Michalina  Kotyk z kl. 3c

      
             Radosna twórczość ławickich uczniów
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 Walentynkowe szaleństwo

W naszej szkole walentynki odbyły się 20 lutego po
feriach zimowych. Było bardzo wesoło , wszyscy
chodzili uśmiechnięci ... czekając na wieczorną
dyskotekę. Każdy wrzucał walentynki, które
wieczorem były przekazywane danej osobie. W całej
szkole włączona była muzyka, a także była
przystrojona sercami. 

Jak podobały się walentynki w SP nr 58 w Poznaniu? 

Każdy uczeń miał inne zdanie choć w jednym
wszyscy byli zgodni : Dyskoteka była świetna!
Przeważeniem jednak są uczniowie , którym całe
walentynki bardzo się podobały. mamy nadzieję , że za
rok bedzie tak wspaniale jak w tym,  a każdemu
czytelnikowi życzymy znalezienia swojej walenetynki. 
                                        Ania Mielcarek 6a

P EP
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                  Witamy wiosnę po japońsku

W poniedziałek (10.03 b.r.)  w naszej szkole
obchodzony był Dzień Kobiet.
Najpierw na apelu dwóch chłopców z Samorządu
Uczniowskiego naszej szkoły złożyło nam nietypowe
życzenia.  Mianowicie zaśpiewali "Odę do Radości" z
przekształconymi słowami na życzenia z okazji
naszego święta :). Następnie wręczyli po kwiatku
każdej nauczycielce a inni uczniowie zaczęli dawać
"to, co mieli" dla wybranej dziewczyny (np. kwiatka,
czekoladkę). Potem rozeszliśmy się do klas, gdzie
chłopacy przygotowali "program artystyczny". Na
przykład chłopacy z 6b zamówili pizze i odtańczyli
śmieszną choreografię a z 6a- zrobili ala "Milion w
minute" i inne interesujące zadania.
Myślę, że większości dziewczyn (kobiet) podobał sie
ten dzień, gdyz był naprawdę ciekawie
przeprowadzony :D
Julia z kl. VIa

 

  Pierwszy dzień wiosny kojarzy się uczniom z
samowolnym opuszczaniem szkoły, ale nie u nas.
Moc atrakcji i nietypowe stroje. Zagościła do nas
atmosfera "kraju kwitnącej wiśni".
   Na mapach świata można sprawdzić, że państwo to
położone jest na wyspach, daleko od naszych granic. 
  Wszyscy przygotowywaliśmy się do tego dnia.
Obowiązywał nas odpowiedni strój- japoński. Było
kolorowo i nietypowo. Zawitali do nas też niesamowici
goście, który przybliżyli nam bogatą  kulturę i tradycje
tego wspaniałego kraju.
Ten dzień można zaliczyć do wyjątkowo udanych.
                                     Julia z kl. VIa

                       Dzień Kobiet w Naszej Szkole

EP
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EP
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blog

                         Mamy "epickiego" bloga

Kilka osób z naszej szkoły, czyli: redaktor naczelny-
Julia Maryasz i reszta: Marcin Gólski, Jan Krenz, Anna
Mielcarek, Lena Witkowska, Michalina Wytrzyszczak
(z klasy 6A), Daria Ciborska i Patrycja Płotkowiak (z
klasy 6B) oraz  Julia Łukowicz i Monika Janiecka (z
klasy 5B), prowadzą szkolnego bloga, na którym
mamy już dwie odznaki Szkoła z Klasą 2.0! J
Opisujemy tam na bieżąco wydarzenia ze szkoły oraz
nasze sukcesy w tworzeniu online np. plakatów
(http://edu.glogster.com/), komiksów, gier
(https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx)
itp, ale również święta oraz ciekawostki. Są tam też
artykuły na temat naszych projektów!
Oto link: http://blogiceo.nq.pl/kukuczka58/
Jest co czytać- Zaglądajcie a będziecie na bieżąco!
Dorota Schoen i Julia Maryasz kl.6a

W tym dniu objadamy się faworkami, które również są
nazywane chruścikami i pączkami nadzianymi
owocową marmoladą, czekoladą lub jeszcze czymś
innym Dawniej podczas tego dnia także jedzono
pączki ale nadziane słoniną, boczkiem lub mięsem,
które następnie popijano obficie wódką. Staropolskie
przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków
nasmażyła. Według jednego z przesądów jeśli w tłusty
czwartek nie zje się ani jednego pączka nie będzie
nam się wiodło w dalszym życiu. Szacuje się, że tylko
w ten dzień Polacy zjadają około 100 milionów
pączków, czyli średnio 2,5 pączka na jednego Polaka.

aa

                         Tłusty czwartek

www.blogiceo.nq/kukuczka58/

http://biala24.pl/?id=Informacje&x=12874

http://edu.glogster.com/
https://www.zondle.com/publicPages/welcome.aspx
http://blogiceo.nq.pl/kukuczka58/
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  Polacy rocznie zużywają 290mln baterii
jednorazowych. Niestety szybko się zużywają i trafiają
do kosza w domach. Zawierają szkodliwe substancje
toksyczne lub żrące wchodzące w skład bakterii, które
stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Są to
tzw. metale ciężkie m.in. ołów (pierwiastek trujący i
praktycznie niezniszczalny. Ma negatywny wpływ na
organizmy żywe, procesy roślin i procesy zachodzące
w środowisku wodnym. Jest szczególnie
niebezpieczny dla dzieci i młodzieży), zagrożeniu dla
środowiska. 
  Traktując wszystkie odpady jako bardzo groźne
uchronimy siebie i naturę od ich szkodliwego wpływu.

Na szczęście nasza szkoła zdaje sobie sprawę z
zagrożenia i włączyła się do akcji „Zbieraj z klasą”
organizowaną przez Remondis Electrorecycling Sp. z
o.o. Niedość, że mamy aż trzy punkty do zbiórki
(hol,1 piętro,2 piętro),to szkoła może wygrać jakąś
ciekawą nagrodę, więc wrzucajcie swe zużyte baterie
do wyznaczonych kartonów, a z pewnością świat
będzie czystszy. 
  Zachęćcie też swoich przyjaciół i powiedźcie jak
ważna jest zbiórka baterii. Szczegóły
akcji: www.zbierajzklasa.pl
    Opracowano na podstawie - http://www.ogniwa-
paliwowe.info/baterie.php
                                  Antek Smolski, kl.VaAS

        Ekologiczna szkoła

AS

http://www.zbierajzklasa.pl/
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Jak redaktor
Gólski o nauce
mówił

 
Jednym z ciekawszych kanałów na Youtube jest
SciFun. Jak sama nazwa wskazuje (ang. Nauka
zabawa) autor przeprowadza różne ciekawe
eksperymenty, dokładając do nich nutę zabawy.
Przedstawia też różne informacje o kosmosie w
cyklu „Astro SciFun”. Gorąco polecam!
    

Kolejnym ciekawym kanałem na Youtube jest „5
sposobów na…”. 5 osób, czasami też z jednym
gościem specjalnym, przedstawia… no, cóż 5
sposobów na jakąś sprawę, np. imprezę, tłusty
czwartek itd. Jest to bardzo ciekawy kanał,
zachęcam do oglądania!

Ta seria jest przeznaczona dla hardkorów-
prawdziwych fanów
i miłośników nauki. Nie będę tu wyjaśniał dlaczego
pada deszcz- to chyba wszyscy wiedzą- tylko
zgłębiał najgłębsze sekrety naszej planety,
wszechświata i zasad tym wszystkim rządzących.
Jesteście ciekawi? Zapraszam na pierwszy artykuł,
który będzie
o… grawitacji.
Rozczarowani? Spodziewaliście się wykładu o teorii
strun? Spokojnie, niedługo o niej napiszę, ale
grawitacja jest prawdziwym fenomenem. Do dzisiaj
dokładnie nie wiemy dlaczego w ogóle istnieje.
Czym jest- chyba każdy wie. Doświadczamy jej
każdego dnia (nawet na stacji kosmicznej, ale
baaardzo słabej). Siła ciążenia ma nieograniczony
„zasięg”, jednak w miarę odległości- maleje. Drugą
rzeczą określającą jej siłę jest MASA obiektu (a nie
jego ciężar!). Czyli duża masa+ mała odległość=
= silne oddziaływanie

Co do tej masy- mrówka gdyby skoczyła z
wieżowca- nic by sobie nie zrobiła (pomijając
rzucanie przez wiatr, zderzenie 
z ptakiem itp.), ponieważ jest lekka i grawitacja
ziemska nie wpływa na nią tak bardzo jak na nas.

A teraz ciekawe zjawiska wynikające z grawitacji.
Voyager 1, najszybciej poruszający się obiekt
skonstruowany przez człowieka do rozpędzenia się
wykorzystał „kopniak” grawitacyjny spowodowany
ułożeniem Jowisza i Saturna

            Co ciekawego 
            na Youtube !

źródło:https://www.youtube.com/user/5SposobowNa

YT 5 sposobów na...
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                SOCHI

Niedawno zakończyły się zimowe igrzyska
olimpijskie w Sochi (czyt. Soczi). 
  Polska reprezentacja zdobyła 6 medali, w tym 4
złote, 1 srebrny i 1 brązowy! To więcej złotych niż
we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich
do tej pory!! (od pierwszych igrzysk do igrzysk w
Vancouver – zdobyliśmy 3 złote) Kamil Stoch
zdobył ich aż 2, a słynny Adam Małysz nie zdobył
nigdy ani jednego!        
  Pozostałe zdobyła Justyna Kowalczyk (jeden, ze
złamaną stopą!) oraz (wielka niespodzianka) nasz
panczenista (jazda na 1500m na łyżwach) Zbigniew
Bródka wygrał z Holendrem Koen’em Verweij’em o
0,003 sekundy!!! 
  Srebrny medal zdobyły panczenistki Katarzyna
Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Luiza
Złotowska i Katarzyna Woźniak (zastąpiła w finale
Natalię Czerwonkę), a brązowy medal również
zdobyli panczeniści Zbigniew Bródka, Konrad
Niedźwiedzki i Jan Szymański w biegu
drużynowym .

Jurek Sobkowski i Maciej Iwaszkiewicz

soczi

sochi

sochi

.

redakcja

http://rookiestar.pl/podsumowanie-olimpiady

redakcja

.
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Wiele z Was, dziewczyny nosi bransoletki. Pewnie
próbowałyście zrobić swoją biżuterię, lecz nie
zawsze Wam się to udawało. Znamy bardzo łatwy
sposób na jej wykonanie. Do tego potrzebna
jest mulina, na której robicie malutkie
supełki. Spróbujcie same!
      Daria Hałas i Dorota Schoen kl. 6a

Claire’s
Co to dokładnie jest? Jest to sklep z różnymi
akcesoriami i dodatkami dla nastolatek. Możecie
tam kupić bransoletki, okulary, kokardki, kolczyki, i
wiele, wiele innych! Najbliżej naszej szkoły jest w
King Cross Marcelin na ulicy Bukowskiej. Sklep
znajduje się niedaleko CCC, więc jest jak na
wyciągnięcie ręki. Prowadzą go bardzo miłe panie.
Gorąco polecamy!
Daria Hałas, Anna Czerwińska,  Dorota Schoen

Dużo dziewczyn czesze się w kitkę lub w
warkocza, a może warto uczesać się w coś innego
? Na przykład w  " kokardkę " ? Pewnie nie znacie
tego sposobu. Powyżej instrukcja. Spróbuj sama :) 

Daria Hałas i Dorota Schoen kl. 6a

   
             Dziewczyny się znają, więc polecają

http://aprilen.blogspot.com/2012_08_01_archive.htmlhttp://aprilen.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

www.bransoletki-z-muliny214.blog.onet.pl

http://ifryzjerzy.pl/fryzury/diy-fryzury-wlosy/jak-
zrobic-kokarde-z-wlosow-974

.
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                       (Męnzgi póngt widzeńia)
                   Ci lepsi polecają to najlepsze!

Myślicie, że co? Że nie faceci nie umieją robić muzyki,
a już w ogóle się na niej nie znają? Niż bardziej
mylnego! Oto polecam Wam niesamowity zespół
popowy: One Republic! Grupa pochodzi z USA
i wydała już dwie płyty: "Native" i "Waking Up".
Obie są pełne pięknych melodii oraz treści (warto się
wsłuchać). Ich najpopularniejsze utwory to (z
albumu "Native"): "Counting Stars" i "If I Lose
Myself", natomiast z "Waking Up": "All The Right
Moves" oraz "Secrets". Jeszcze raz gorąco
polecam WSZYSTKIM! Ja też!

Gra FIFA 14 jest sportową symulacją rozgrywek piłki
nożnej. Głównym celem gry jest prowadzenie swojego
zespołu do zwycięstw w różnych pucharach oraz lidze.
Ma ona wiele trybów gry typu: Ultimate Team, sezony
czy kariera zawodnika lub menadżera. W trybie
Ultimate Team buduje się własny zespół, kupując
graczy za zarobione wirtualne pieniądze. Natomiast
tryb zawodnika polega na stworzeniu swojego
wirtualnego gracza i prowadzeniu go przez różne etapy
swojej kariery. Polecam ją i zachęcam do kupna,
ponieważ gra zapewnia wiele emocji i trochę
przypomina nam świat piłki nożnej tylko, że w „realu”.
                                             Antoni Smolski, kl. Va

Ja napiszę o grze komputerowej. War Thunder to gra
MMO (Massively multiplayer online game –
wieloosobowa gra) polegająca na lataniu samolotem i
niszczeniu innych graczy i/lub celów naziemnych.
Można grać wieloma samolotami z różnych krajów:
USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR, Niemiec i Japonii. W
przyszłości planowanie jest otwarcie bety War Thunder
Ground Forces, w której można grać czołgami, i
dodanie jej do War Thunder.
          Maciej Iwaszkiewicz 6a
Ja napiszę o grze komputerowej. War Thunder to gra
MMO (Massively multiplayer online game –
wieloosobowa gra) polegająca na lataniu samolotem i
niszczeniu innych graczy i/lub celów naziemnych.
Można grać wieloma samolotami z różnych krajów:
USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR, Niemiec i Japonii. W
przyszłości planowanie jest otwarcie bety War Thunder
Ground Forces, w której można grać czołgami, i
dodanie jej do War Thunder.
          Maciej Iwaszkiewicz 6a

,

http://www.meristation.com/pc/noticias/fifa-14-
descarga-hoy-la-demo-en-pc-y-en-xbox-
360/58/1898461

http://ggk.gildia.pl/art/blog/pojedynek-w-
przestworzach-world-of-warplanes-kontra-war-
thunder/

MeriStation PC
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       Redaktorzy polecają

Klub Siostrzyczek
Ta książka posiada dwa tomy: Prawo Serii oraz
Zasada Trzech. W każdej części książkę prowadzi
Stieve Reel, jedna z trzech córek słynnej aktorki
oraz bezrobotnego aktora. Ma dwie siostry:
starszą- Alex i młodszą- Joe.
Pewnego dnia dziewczynki postanawiają założyć
„Klub Siostrzyczek”, w którym bawią się w
najróżniejsze zabawy. Stieve prowadzi książkę… a
co robią jej siostry? Alex opisuje gry, w które bawią
się dziewczyny i jest prezesem „Klubu
Siostrzyczek”, zaś Joe uwielbia robić prace
domowe i sama je sobie zadaje. Czasami w tej
lekturze pojawia się „psychozabawa”, czyli quizy
na różne tematy.
Serdecznie zapraszam do przeczytania. 
Daria Hałas klasa 6a :)

Sherlock
Pewnie każdy zna książkę Arthura
Conana Doyla. Sławny detektyw,
rozwiązujący każdą możliwą zagadkę.
Cóż… Ta historia odbyła się dawno
temu… Czas na teraźniejszego
Sherlocka!!! W każdą niedzielę o 21:10
leci najnowszy serial opowiadający o tej
wybitnej postaci. Tutaj nasz bohater
zajmuje się historiami kryminalnymi. W
aktualnym Londynie zmierzył się razem z
swoim przyjacielem Johnem Wastonem z
wieloma zagadkami. Gorąco polecamy!
Anna Czerwińska klasa 6a
Marcin Gólski  klasa 6a

Sherlock Holmesnever-without-books.blogspot.com
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Najcieplejszym rokiem na świecie był rok 1998.
Oko strusia jest większe niż jego mózg!

Według przepisów na piłeczce golfowej musi być
dokładnie 336 dołeczków.

źródło: http://tegoniewiesz.pl

Pocierając skórką od banana miejsce ugryzienia przez
komara można zastopować swędzenie.

              Ciekawostki

Grafika Google

         Ale śmieszne!

Przychodzi zezowata pani do zezowatego lekarza
lekarz mówi:
- Pojedynczo proszę!
- Ja do tego pod oknem!

Do domu wchodzi akwizytor z odkurzaczem,
rozsypuje śmieci na dywanie i mówi:
- Zjem każdy proch, którego nie da rady wessać ten
odkurzacz De Lux 1000!!!
- W takim razie życzę smacznego! Od wczoraj nie ma
prądu...

Idzie turysta i widzi jak baca drzewo rąbie aż wióry
lecą. Pyta z podziwem:
- Baco, gdzie nauczyliście się tak pięknie drzewo
rąbać?
- A na Saharze
- Na Saharze???? Przecież to jest pustynia?????!!!!
- Teraz tak.

Sztab chińskiej armii:
- Będziecie atakować tyły wroga małymi grupkami, po
2-3 miliony.       
                                       źródło:http://humor.nf.pl
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