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    Życzenia
Wielkanocne   
    
     Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu oraz
radości płynącej z faktu Zmartwychwstania
Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób.
 
    Zdrowych, miłych, spokojnych świąt
Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości,
wesołego nastroju, oraz najwspanialszych
rodzinnych spotkań, wśród rodziny i najbliższych
przyjaciół życzy cała redakcja.
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11 i 12 grudnia 2014 roku w SP58 odbyło się przedstawienie „Smok Wawelski”
połączone z „Muzyką Moją Pasją”. Spektakl został podzielony na dwie części – w
czwartek występowały klasy A, a w piątek B. Przed seansem sprzedawane były
pierniczki zrobione przez uczniów, a uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na
remont szkolnego placu zabaw.
Ja uczestniczyłam w piątkowym przedstawieniu i postanowiłam je opisać. Spektakl
rozpoczął się o godzinie 18. Zgasło światło i wybiły trzy gongi – oczywisty znak dla
każdego, iż seans właśnie się rozpoczyna. Najpierw głos zabrały Pani Dyrektor Anna
Szyfter, Pani Wicedyrektor Ewa Prajwowska oraz Przewodnicząca Samorządu
Szkolnego – Pani Marzena Józefiak. 
Przedstawienie odbywało się w języku angielskim, lecz dzięki wspaniałej grze aktorów i
trafionym kostiumom każdy widz zrozumiał jego sens. W rolę groźnego potwora
straszącego na Wawelu wcielił się Wiktor Wysocki (6b), a jego pogromcą, czyli
skromnym szewczykiem była Julia Pukowicz(6b). 
Przesłanie występu mówiło, że nie wszystkiemu można zaradzić siłą – czasami
wystarczy mieć pomysł i trochę sprytu.
Drugim elementem spektaklu była „Muzyka Moja Pasja” – koncert, podczas którego nasi
uczniowie demonstrowali swoje umiejętności taneczne, wokalne, a także w grze na
pianinie, skrzypcach oraz 
bębnach. Całe widowisko poprowadzili Ola Sęk i Karol Nowaczyk. Wszyscy występujący
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia
świąteczne i tym miłym akcentem zakończyło się przedstawienie.
 
                                                                                                                   Julia Spaczyńska
6b 
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            KONCERT  BOŻONARODZENIOWY

mjep mj



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 4 04/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kukuczkowe Pogaduszki

To był niezwykle wyjątkowy dzień. W
naszych domach
pachniało już świętami, a w szkole
przygotowywa-
liśmy się, aż zasiądziemy razem wspólnie z
kolegami i nauczycielami do wigilijnego
stołu.
Do szkoły przyszliśmy odświętnie ubrani, by
jak najpiękniej spędzić ten dzień. Przed
jasełkami ustawiliśmy stoły i przystrajaliśmy
je jak najładniej.
W trakcie jasełek radośnie śpiewaliśmy
kolędy oraz klasa IV c zaprezentowała
fantastyczne przedstawienie, gdzie wystąpili
Maryja, Józef i Jezus,
ale zawitali do nich nie pasterze, lecz różne
postacie z bajek i baśni.
Po jasełkach poszliśmy do naszych
ozdobionych 
stołów  oraz dzieliliśmy się opłatkiem
składając sobie serdeczne życzenia. Po
ukończeniu życzeń wszyscy dostaliśmy
wspaniałe prezenty i  zasiedliśmy do
wspólnej Wigilii, podczas
której panowała miła atmosfera.

Wojtek Guranowski kl.Vc
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                         Filmowo witamy Wiosnę

20 marca w naszej szkole obchodziliśmy
dzień wiosny.
Przebraliśmy się za sławne osoby lub
postaci z bajek. Odbyła się też gala
oskarowa, na której oceniane były filmy,
wykonane przez  uczniów naszej szkoły.
 Nagrody wręczono w wielu kategoriach,
takich jak najlepszy aktor, pierwszoplanowy,
drugoplanowy, najlepsza aktorka, najlepsza
muzyka scenariusz, efekty specjalne.
Filmy oceniało juri: Bob Budowniczy, Katy
Pery, Merlin Monroe,Taylor Swift i Ariana
Grande. Wszystkie prezentacje  były
naprawdę ciekawe i opowiadały pewną
historię z życia Wiosny, ale ''Złote Zające"
dostały tylko te najlepsi.

Mikołajki kojarzą się większości ludzi ze
słodyczami i drobnymi upominkami. Ale nam,
uczniom Szkoły Podstawowej nr 58 w
Poznaniu kojarzą się z zabawami na
wychowaniu fizycznym, przebieraniem za
Mikołaje i małymi torebkami z czekoladkami
od nauczycieli. 3,4 i 5 grudnia świętowaliśmy
w naszej szkole Mikołajki na sportowo. Pani
Dagmara i pani Marzena przygotowały
szereg zimowych zabaw np.:
ciągnięcie sanek, noszenie worka i
zakładanie mikołajowych czapek na słupki.
  Łucja Płachecka Vc

                             Mikołajki na sportowo
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           NASZE POETYCKIE ZMAGANIA W RAMACH
                              TYGODNIA POEZJI

                   B
       Czy to b, czy to okulary zobaczy to
nawet dziadek stary, to jest b - literka b,
na którą te wyrazy zaczynają się.
       Brzuchomówny Bartek objada się
bananami, nie pogardzi borówkami. Na
kolację je bakłażan
  i w panierce je zasmaża.
      Bum cyk cyk, Bum cyk cyk już
poznałeś literkę B.

                   P       
     Zapraszamy do Poznania! Może
dzisiaj nas odwiedzisz? Tutaj wiele do
zwiedzenia. Nudzić się
nie będziesz. Tutaj na ryneczku o
dwunastej koziołki wychodzą. Na
wieżyczce się trykają i wszystkich
zachwycają.
     Do muzeum zapraszamy, bo historię
poznasz 
 jak to piękne miasto powstało, które
wszyscy kochają!

                   A      
     A jak arbuz to rzecz pewna, a jej dziurka
jest przewiewna. Awokado też na A, bardzo
skórkę ma.
     A jest bardzo owocowe, a czasami
kolorowe.
     A jak ananas jest słodziutki i można go
schrupać 
w dwie minutki.

Oliwia Ł. , Marysia B. , Nadia L. , Kamila L.

MJMJ MJMJ
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Wielka Mgławica w Orionie

                      O mgławicy  
    Wielka Mgławica w Orionie to piękny obiekt, który
istnieje już ponad 3 miliony lat.
        
      Pierwszym potwierdzonym odkrywcą jest
Christiaan Huygens.
                                                 
       Samą mgławicę można zobaczyć nawet bez
pomocy przyrządów optycznych. Najlepiej wybrać się
na obserwację w zimę, w miejsce, w którym nie
świecą się latarnie i nie widać Księżyca. Wtedy mamy
świetne warunki do obserwacji. Kiedy wybraliśmy już
dobre miejsce, należy przez około 15 minut popatrzeć
na niebo. Później możemy zobaczyć już jedną z
najpiękniejszych mgławic oraz Galaktykę Andromedy,
sąsiadującą z naszą galaktyką.  
     Według mnie, każdy powinien ją zobaczyć.
   

     

               Historia odkryć   
      
       Włoski astronom Galileo Gailei zobaczył w 1610
r. skupisko gwiazd, które znajdowało się w mgławicy,
ale nie zobaczył Oriona z powodu swojego słabego
teleskopu.
       Udało się to natomiast  Nicolas'owi-Claude de
Peiresc pod koniec 1610 r.
       Jednak wyniki jego obserwacji zaginęły, dlatego
można powiedzieć, że odkrywcą jest Christiaan
Huygens, holenderski matematyk i astronom.  
       Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał piękne
zdjęcia Mgławicy Oriona.
        
  

  

        

Halloween mj

http://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz

kjhkh mj

http://www.swiatobrazu.pl/wielka-mglawica-w-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Galileusz
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 Redaktorzy polecają
"Szósta Klepka" to bardzo ciekawa książka
opowiadająca o przygodach piętnastoletniej
Cesi. Książka zaczyna się w Poznaniu na
znanej dzielnicy Jeżyce na ulicy
Słowackiego. Bohaterka chodzi do klasy
pierwszej liceum. Jej wychowawcą jest pan
Dmuchawiec.

Zachęcam wszystkich do przeczytania
książki
"Dom Tajemnic" autorstwa C. Columbius'a i
N. Vizziniego.
Jest to dwu-tomowa powieść o trojgu
rodzeństwa, które przeprowadza się wraz z
rodzicami do domu zakupionego za bardzo
okazyjną cenę. Jednak okazuje się on
nawiedzony...i wkrótce dzieci przenoszą się
przypadkowo do świata książek Kristoff'a -
pierwotnego właściciela rezydencji.
A wszystko za sprawą pewnej wiedźmy.......

Jeśli chcielibyście poznać dalsze losy
bohaterów to koniecznie przeczytajcie DOM
TAJEMNIC  !

Julia Spaczyńska 6b
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