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   Dnia 1 września 2014 roku w SP nr 58 w
Poznaniu odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego. 
   Dźwięk pierwszego dzwonka uroczyście
zaczął apel rozpoczynający rok szkolny
2014/2015. Na apelu prowadzący
opowiadali nam jak będzie w tym roku
szkolnym, i że życzą nam wielu wrażeń.
W międzyczasie powitaliśmy również
pierwszoklasistów. 
   Znaliśmy również naszych nauczycieli i
wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale
mieliśmy nadzieję, że będzie fajnie.   
                                   Nina Wrona 6b
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              Uroczyste otwarcie 
        nowej sali komputerowej

16 października w naszej szkole odbyło się uroczyste
otwarcie nowej sali komputerowej z dotykowymi
samsungami.Wszystkie dzieci były ubrane na galowo
i przyszło dużo ważnych gości.Na sali gimnastycznej
odbyły się podziękowania i uroczyste przecięcie
wstęgi.Po apelu na sali gimnastycznej wybrani
uczniowie uczyli gości kodować na naszych nowych
samsungach.Było na prawdę fajnie.

EP

EP

Naszą prawdziwą maskotką podczas otwarcia sali
komputerowej była Nina z klasy VIb, która jako
 pomarańczowy kotek,  krążyła po sali, przemykając
się wśród gości. Wyglądała i zachwywywała się jak
prawdziwy kot, choć wyglądała nietypowo. Była po
prostu kotkiem" skratchowym", którego znają
wszystkie dzieci w szkole, a szczególnie  biorące
udział w programie"Mistrzowie Kodowania.".

Jędrzej  Fischer VI B

Nina

EP

EPN
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   Święto Nas Wszystkich!!!

EP

EP

EP

                    Naszej Pani dziś składamy

                          słoneczne życzenia:
                zdrowia, szczęścia i radości
                      i marzeń spełnienia.
                      Aby zawsze było słońce
                 i uśmiech na twarzy,
                aby wszystko się spełniło
                          o czym Pani marzy.

    Święto Edukacji Narodowej nazywane
inaczej Dniem Nauczyciela towarzyszy
nam od dawna.
      To dzień, w którym wręczamy kwiaty
nauczycielom na dowód wdzięczności.
 Najczęściej wtedy odbywają się
przedstawienia uczniów.
       W naszej szkole święto jest dopięte
na ostatni guzik: pomysłowy scenariusz
wymyślony przez naszych wspaniałych
uczniów, 
zabawne wypowiedzi dzieci, a
aktorzy doskonale znają scenariusz.
 Jest zawsze ciekawie i pouczająco. 
         Podczas wystąpień często śmiejemy
się do rozpuku i podziwiamy
występujących. 
To po prostu trzeba zobaczyć!!! 
       To dzień, który jest tylko raz do roku,
więc wszyscy starają się, aby był
niezapomniany. 
Uczniowie wkładają w jego
przygotowanie dużo serca i niewątpliwie
jest to jeden z ulubionych dni w roku
szkolnym. 

EP

EP

EP



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 5 11/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKukuczkowe Pogaduszki

Pasowanie na ucznia i dobra
zabawa!

EP

EP

EP

Dziś post na temat tegorocznego ślubowania klas I.
W tym roku do ślubowania przystępowały trzy klasy
pierwsze, o prócz ich pań wychowawczyń
uroczystość prowadziły trzy uczennice klasy szóstej:
Julka Pukowicz
Julka Witt
Monika Janicka (ja)
 Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w
której rodzice dzieci brali udział w różnych
konkurencjach takich jak:
- Robienie sałatek owocowych
- Pisanie usprawiedliwień
- Szycie stroju szkolnego
- Ćwiczenie kondycji

Po zakończeniu części artystycznej była krótka
przerwa na przebranie się w stroje galowe i zjedzenie
kilku słodyczy.
Następnie rozpoczęła się część oficjalna na której
uczniowie ślubowali i zostali pasowani na pierwszaka
przez panią dyrektor.
Na znak że są uczniami naszej szkoły dostali krawaty
z logiem naszej szkoły.
Uroczystość zakończyła się a na buziach
pierwszaków wszystkich widniała duma, że są
uczniami naszej szkoły.
Monika Janicka VIb

EP EP

EP

EP

EP
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         Tak obchodziliśmy 
     Dzień Niepodległości

  W piątek, 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole
Narodowe Święto Niepodległości. 
   Na trzeciej lekcji wszystkie klasy zebrały się w sali
gimnastycznej. Ubrani odświętnie z przypiętymi do
piersi kotylionami odśpiewaliśmy hymn. 
 Uczniowie klas 4 - 6 oraz 3 c przedstawili scenkę
historyczną dotyczącą tego ważnego dla Polski
święta. Przypomnieliśmy wszystkim wydarzenia z
Wrześni, kiedy to uczniowie odmówili  Zdaliśmy sobie
sprawę, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom. 
  Na zakończenie Pani Natalia Andrzejewska zabrała
głos i zadawała pytania dzieciom z klas 1 - 3 na temat
odzyskania przez nasze państwo niepodległości.
  Często nie zdajemy sobie sprawy, że słowa "Roty"
tak wiele znaczą

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

                                           M. Konopnicka

EP

EP

EP
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       Każda dynia dziś      
szczęśliwa.....Dzień Dyni

EP

EP

            W piątek, 24 października odbyło się coroczne
święto dyni w naszej szkole. Z tej okazji wszyscy, na
trzeciej lekcji zebraliśmy się w naszej sali
gimnastycznej, aby to uczcić. Naszą szkolną
uroczystość poprowadziły panie od języka
angielskiego oraz samorząd uczniowski.
            Większość uczniów z naszej szkoły przebrała
się w halloweenowe stroje. Te osoby, które chciały,
brały udział w specjalnym pokazie mody. Wiedźmy,
koty, czarownice i duchy prezentowały się na wybiegu.
Wybieg był zrobiony m.in. z dyń, które przygotowały
klasy piąte. W tym czasie jury (Panie: Małgorzata
Kryś, Katarzyna Rogozińska, Anna Szyfter oraz
Czarek Wystup) oceniało stroje i dynie. Wygrały trzy
dynie, choć wszystkie były ładne i wyjątkowe. Jeśli
chodzi o stroje, to wygraliśmy wszyscy, bo każda
klasa bardzo dobrze się przygotowała i nie
sprawiedliwy byłby inny werdykt.

        Aby było weselej wszyscy śpiewaliśmy piosenki
po angielsku. W dodatku każda klasa przygotowała
pyszne smakołyki, którymi dzieliliśmy się z innymi
uczniami. Na stołach brakowało miejsca, a potrawy
były jedne na drugich. Jedzenie przygotowane przez
uczniów również zostało ocenione przez jury, a wynik
konkursu był takie sam jak z dyniami.
        Myślę, że uroczystość była bardzo udana,
ponieważ wszyscy świetnie się bawili i panowała
przyjemna atmosfera. Mam nadzieję, że częściej
będziemy organizować i uczestniczyć w takich
wydarzeniach.
                                        Antek Smolski, kl. VIa  

PE

EP
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W końcu w poniedziałek (29.09) nastąpiło ogłoszenie
wyników.
A oto nowy skład samorządu:
Karol Nowaczyk i Ola Sęk- przewodniczący
Julia Pukowicz,
 Konrad Kaniecki, 
Nina Wrona,
 Marysia Borucka,
Wojciech Frydrychowski, 
Joanna Stopa,
Olaf Gwiazdowski,
 Cezary Wystup,
Albert Kistkowski,
 Zosia Poślednik

              
             Mamy nowy   
          Samorząd
Uczniowski

EP

EP

    We wrześniu odbyły się wybory do naszego
samorządu uczniowskiego.
  W czwartek (18.09) był dzień kampanii. Wszyscy
startujący reklamowali się na różne sposoby.
  Natomiast w piątek nastąpiła tzw. "cisza wyborcza". 
  Potem był poniedziałek (22.09). W ten dzień nastąpiło
głosowanie. Wszyscy w szkole oddali wtedy głosy. 
  Po głosowaniu cały tydzień był wielkim oczekiwaniem
na wyniki.
                                               Julia Pukowicz 6b

     Tak jak co roku we wrześniu wszyscy chętni
uczniowie z rodzinami przychodzili do szkoły po
lekcjach, by sprzątać boisko, na którym spędzamy
przerwy.Wszyscy przynieśli ze sobą narzędzia do
pielęgnowania ogrodu np.: grabie, sekatory, łopaty,
łopatki i taczki. Rodzice, dziadkowie, babcie, wujkowie,
ciocie i oczywiście dzieci ciężko pracowali. Na
szczęście w stołówce jedzenia było tak dużo, że nikt
nie był głodny. Wręcz przeciwnie - wszyscy byli
objedzeni. Pod koniec spotkania pogoda się
pogorszyła - z zachmurzonego nieba zaczęły spadać
krople deszczu. 

       
          Sprzątamy świat

EP

EP

EP

EP
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Ogród Botaniczny
Główne wejście do Ogrodu znajduje się przy ulicy
Dąbrowskiego.Jest to teren naukowy i edukacyjny
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 będąca jednocześnie publicznym parkiem. Powstał w
latach 1922–1925 z dzięki pomysłowi  profesora
Uniwersytetu Poznańskeigo Rudolfa Boettnera.
Znajduje się tam 2500 gatunków roślin z całego świata.
Na terenie ogrodu botanicznego znajduje się pawilon ,
w którym są różne ciekawe wystawy(ostatnio o
Argentynie) oraz niewielka kafejka. Moją ulubioną
częścią tego parku jest alpinarium, gdzie znajdują się
rośliny górskie i małe góry. Niedawno kółko
przyrodnicze odwiedziło to wspaniałe miejsce. Można
do niego przychodzić od maja do końca
października.Wstęp jest bezpłatny.
Jędrzej Fischer VI b

       Miłośnicy roślin w    
       Ogrodzie Botanicznym!

EP

EP

EP

Opis ciekawej rośliny:
Podczas sobotniej wizyty kółka przyrodniczego w
Botaniku zobaczyliśmy wiele roślin. Szczególnie
spodobała się nam Magnolia tripetala, czyli Magnolia
parasolowata. Ma ona wyjątkowo duże liście (nawet do
60 cm długości). Osadzone są parasolowato na
wierzchołkach pędów, stąd nazwa "parasolowata". Jej
kwiaty( o średnicy do 25 cm) mają biały, lub kremowy
kolor i wyrastają z różowoczerwonych „jajowatych”
owoców na wierzchołkach pędów . Drzewo Pochodzi z
południowo-wschodnich rejonów Ameryki Północnej.
Dorasta w swoich naturalnych warunkach do
wysokości 12 m, w Polsce do około 8 m.
Julia Spaczyńska 6b

EP

EP

EP
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        My jesteśmy straszne zmory,
        Bardzo groźne z nas upiory,.
       Jeśli nie chcesz się nas bać,
        Musisz nam cukierka dać
                                       Sonia Wysocka

    Dzień Dyni

        Potwory, duchy i zjawy
        w tym dniu wychodzą bez obawy,
       Straszą niewinnych ludzi, 
       i żaden z nich się nie trudzi.
       Ludzie się przebierają
       i duchy odstraszają
  I tak wszyscy ludzie:chudzi, grubi, bruneci i blondyni
       obchodzą w ten sposób Dzień Dyni.
                                               Hania Chłodnicka

  

       Radosna twórczość     
        ławickich uczniów

Dynia

Rosła sobie dynia,
czerwona jak mak.
Przyleciał do niej szpak,
 i powiedział tak-

Dynio moja droga,
chciałbym dziś cię jeść.
Głodny jestem bardzo,
to będzie twój kres.

Dynia zapłakana,
bardzo lamentuje.
Co ja teraz zrobię,
jak się z tym poczuję.

Wtedy druga dynia 
powiedziała tak:
"Rosła sobie tak,
czerwona jak mak...

Adrian Delikta Vb

EP EP
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       Kibicujemy  Lechowi

EP

grafika
EP

EP

W piątek 7 listopada nasza szkoła wyszła na mecz
Lecha Poznań z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Spotkanie było interesujące. Ale rezultat skończył się
wynikiem 1:1. Goście strzelili nam w 90 minucie.

Uczniowie, którzy poszli na mecz świetnie się bawili.
Nie było tak zwanego kotła, więc my kibicowaliśmy z
całych sił. Spotkanie było fajne, ale nie spodobał nam
się sędzia. Podejmował decyzje, które były złe dla
naszego Lecha.
Podbeskidzie ciągle atakowało naszą bramkę, lecz
Gostomski zawsze wyłapywał ich piłki, poza jedną.
Lech jak otrzymywał piłkę to od razu ruszał w kontr
atak. Mecz zapowiadał się interesująco i tak było. Lech
zasmucił się stratą bramki w 90 minucie. Lecz to nie
była wina bramkarza, ale obrońcy. Wołąkiewiczowi nie
udał się wślizg, zawodnik gości łatwo go miną i strzelił
 gola.

                                                 Alan Nowak
                                                      kl.Vc

EP

grafika
EP

EP
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       Redaktorzy polecają

 „Sklepik Okamgnienie” to bardzo ciekawa książka.
Głównymi bohaterami są dzieci: Finley i Aiby. Finley
nie lubił szkoły i b ardzo dużo wagarował i za karę
musiał zostać listonoszem. Pewnego dnia dostarczył
list do bardzo dziwnej rodziny, w której mieszkała
dziewczynka Aiby. Okazało się że tata Aiby jest
właścicielem Sklepiku Okamgnienie, z którego Aiby
pożycza magiczne przedmioty np. pelerynę niewidkę,
tajemnicze klucze, list w butelce. Dzięki tym
przedmiotom dzieci miały wiele ciekawych
przygód,czasami nawet niebezpiecznych.

  Zachęcam was do przeczytania tej książki, bo jest
naprawdę ciekawa. 
                                   Ida Wiatr
                                        IV a

Czym jest mądrość, sprawiedliwość, miłość?Czego
potrzebujemy, aby być szczęśliwi?Czym jest władza,
a czym wolność i jaką cenę za nie płacimy?
Jeśli często zastanawiasz się nad tymi pytaniami to
koniecznie przeczytaj książkę Michaela Piquemala
„Bajki filozoficzne”!
 Jest to zbiór przypowieści, mądrości, bajek i historii z
całego świata. Każdy tekst zawiera krótki, przewrotny
komentarz, który często podważa sens powieści.
Książka zachęca do myślenia i porusza tematy, które
umykają w codziennej gonitwie.
„Myśl, bo kiedy myślisz, jesteś.Myśl samodzielnie, a
zawsze będziesz sobą. Bądź sobą, bo jeśli z tego
zrezygnujesz, to kto będzie tobą zamiast ciebie?” -
M.Piquemal
Julia Spaczyńska 6b

EP EP
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Jeden na 5 tysięcy północno atlantyckich homarów
rodzi się w kolorze niebieskim.

Papuga może zachorować psychicznie, jeśli będzie
się długo nudzić.

Serce krewetki znajduje się w jej głowie, a dokładniej
w głowotułowiu.

Naukowcy zbadali, że uczenie się innego języka,
poza ojczystym, znacznie poprawia nasze procesy
poznawcze. Dodatkowo znajomość języków
obcych może uchronić nas przed zanikiem pamięci
na starość. http://www.euro.edu.pl/jezyki_obce

http://grywamy.com/jak-zmienialy-sie-loga-

http://dinoanimals.pl/zwierzeta/papugi-psittacidae/

Potrzeba 11 sekund, żeby zainteresować się
książką po obejrzeniu okładki lub pozostać na
nieznanej stronie internetowej.

Przeciętne dziecko, do momentu pójścia do
podstawówki, rozpoznaje 200 logo znanych marek.

                       
                        Ciekawostki

internet

internet

internet


