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       Być jak Arcimboldo

Indeks do gimnazjum 
mają w kieszeni!

      Stopka redakcyjna

lekcja muzealna

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW
TUŻ TUŻ...

          

PRZED SPRAWDZIANEM
KLAS SZÓSTYCH PO
NAUKĘ  DO MUZEUM
NARODOWEGO W
POZNANIU

O lekcji muzealnej 
„Opis obrazu”

Redagowanie opisu obrazu
pod kierunkiem historyka
sztuki w sprzyjającej
skupieniu atmosferze
muzealnej sali to świetny
sposób ćwiczenia tej formy
wypowiedzi. Uczniowie
klasy VI a uczestniczyli w
warsztatach pisarskich,
podczas których

przypomnieli sobie zasady
obowiązujące w opisie
dzieła sztuki, utrwalili
terminy artystyczne,
powtórzyli wiadomości o
kompozycji obrazu.
Uczniowie zostali
podzieleni na grupy. Każda
opisywała wyznaczone
dzieło sztuki. Później, nie
znając tytułu obrazu, dzięki
opisowi przeciwnej
drużyny, grupa musiała w
zbiorach muzeum odnaleźć
odpowiednie malowidło.
Opisywanymi dziełami były
płótna Henryka
Stażewskiego („Martwa
natura z dzbanem)

i Jerzego Nowosielskiego
(„Kompozycja błękitna”).
Dzieła  znajdują się w
Galerii
Sztuki Współczesnej
Muzeum Narodowego w
Poznaniu.
Uczniowie z wielką
satysfakcją odnaleźli
opisywane obrazy.

Mamy nadzieję, że
warsztaty okażą się dobrą
rozgrzewką przed
sprawdzianem klas
szóstych.
Elżbieta Gęsior,
Ewelina Krzysztoń

.

.

Zapraszamy na wystawę
(na hol przy portierni) prac
uczniów klasy VI a
inspirowaną dziełami
malarza Giuseppe
Arcimboldo. Z owoców i
warzyw szóstoklasiści
stworzyli twarze postaci.

            Ewelina Krzysztoń

M. Fabiańska, J. Farmali, 
S. Fiedler, H. Jaczun, 
J. Konieczek, M. Peksa,
J. Pluskota, G. Rosa, 
S. Schewe, D. Sobieralska,
K. Sobieralski, K. Stark,
I. Szydłowski, J. Woźniak,
A. Wróblewska,
M. Wróblewska.
Opiekun: E. Krzysztoń

6 marca br. uczniowie klas
VI naszej szkoły wzięli
udział w Konkursie Języka
Angielskiego dla Szkół
Podstawowych
organizowanym przez
Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Luboniu

we współpracy z
Wydziałem Anglistyki im.
Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Jan Majchrzak,
zajmując I miejsce i
Martyna Kościelska,
zajmując III miejsce w
konkursie, wywalczyli
indeks do klasy I
dwujęzycznej tamtejszego
gimnazjum.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

wyk.: M. Drzewińska

Stopka redakcyjna
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Kolejni uczniowie
naszej szkoły zwiedzili
siedzibę Wielkopolskiej
Telewizji Kablowej.
Klasę VI A
przeprowadzono przez
labirynt korytarzy i
zakamarki WTK.
Odwiedziliśmy
charakteryzatornię,
studio nagrań, green
room, pokój Lech TV i
wiele innych
niedostępnych na co
dzień pomieszczeń
telewizji.

10 lutego 2015 r.
najmłodsi uczniowie
naszej szkoły po raz
kolejny odwiedzili
mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w
Lisówkach. Dzieci
przygotowały dla
przyjaciół z Lisówek
wesoły program
artystyczny. Olga
Kowalkowska
zaprezentowała piękne
utwory na flecie
poprzecznym. Dużo
radości dostarczyli
seniorom aktorzy z
kółka teatralnego
,,Gwiazdy”.

Ogromne brawa od
starszych otrzymali
dwaj chłopcy z klasy
III, za wspaniałe
wykonanie piosenki
,,Dziewczyny, które
mam na myśli”. Po
zakończonych
występach, dzieci
obdarowały seniorów
laurkami i słodkimi
upominkami. Laurki z
życzeniami
przygotowali
członkowie szkolnego
koła religijnego
,,Barka”. 

Podczas rozdawania
upominków, dzieci
miały okazję
porozmawiania ze
starszymi
ludźmi. Uczniowie nasi
odebrali wiele ciepłych
słów i podziękowań od
mieszkańców DPS.
Spotkanie łączące
pokolenia dostarczyło
dużo radości dzieciom i
seniorom.

 Dorota Błaszczyk,
Iwona Jankowiak,
Małgorzata Woźniak

.

.

.

.

.

LUBIMY WTK        SPRAWIAMY RADOŚĆ SENIOROM Z LISÓWEK

Muzyka łączy pokolenia

"Dziewczyny, które mam na myśli" w wykonaniu chłopców z klasy III

Julia Jezierska

Dziewczyny z VI a: Martyna, Ula, Zuzia, Julka, Olga, Martyna

Urszula Frankowska, Jakub Toporski
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ROZMOWA Z PISARZEM ŁUKASZEM WIERZBICKIM 

Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile miał Pan lat, gdy
zaczął pisać?
Gdy byłem dzieckiem,
kochałem książki i
wymyślałem różne
historyjki.  Tworzyłem
książeczki w
zeszytach w kratkę,
taka dziecięca pasja,
zabawa. Pierwsza
moja książka taka
poważna, która została
wydana, to „Afryka
Kazika”. Ukazała się
ona siedem lat temu,
czyli gdy miałem
trzydzieści trzy lata.
Jaką swoją książkę
lubi Pan najbardziej?
Słyszałem już kilka
razy to pytanie. 
Zawsze mam duży
kłopot z
odpowiedzeniem na
nie. To tak jak z
dziećmi. Kocham je
wszystkie, kibicuję
wszystkim i wszystkim
staram się pomóc.
Wszystkie mnie
fascynują, Pewnie
najwięcej czasu
poświęcam teraz
najnowszej książce,
czyli „Machiną przez
Chiny”.  Najmłodszemu
dziecku zawsze się
bardziej pomaga, żeby
sobie poradziło. .
Czy pisze Pan
aktualnie jakąś
książkę? Jeśli tak, to
jaki jest jej tytuł?
Mam wielkie marzenie,
żeby powstała nowa
książka. Może jeszcze
w tym roku... Będzie to
książka opowiadająca
mity słowiańskie dla
dzieci.Pracuję już nad
nią  od dwóch lat,
trudny jest to temat,
więc jeszcze trochę 

czasu potrzebuję.
Mam w głowie tytuł
„Drzewo: mity
słowiańskie i inne
opowieści”.  Być może
taki tytuł zostanie, po
prostu „Drzewo”,  a
dlaczego, to się
wyjaśni, kiedy książka
będzie gotowa.
Ile czasu poświęca
Pan dziennie na
pisanie książek?
Trudno będzie
odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ jest
bardzo różnie. Tego
czasu na pisanie mam
bardzo mało, bo dużo
jeżdżę na spotkania. W
domu bawię się,
opiekuję się moimi
małymi dziećmi. Mam
dwóch synków, z nimi
spędzam wiele czasu i
dopiero późnym
wieczorem mogę zająć
się na spokojnie
pisaniem.  Bywa  też i
tak, że piszę
przypadkiem, na
przykład coś mi
przyjdzie do głowy, gdy
jadę samochodem albo
gdy stoję w sklepie w
kolejce do kasy.
Pracuję bardzo
nieregularnie, czasem
uda się poświęcić cały
dzień i piszę na
przykład pięć godzin, a
czasem jest tak, że są
takie wyrwane pół
godzinki, godzinka.
Czy kiedy był Pan w
naszym wieku (ok.11
lat)lubił Pan czytać?
Bardzo, aż za bardzo.
Wieczorami mama
przychodziła do
mojego pokoju i
mówiła, że już pora
spać.Ja jednak  nie
mogłem się 

powstrzymać. 
Sięgałem jeszcze
gdzieś po latarkę i pod
kołdrą (tak, żeby nie 
było widać) czytałem.
Musiałem przeżyć
jeszcze jedną
przygodę. Książki
zawsze były moją
wielką miłością.
Czy chciałby Pan, aby
powstała ekranizacja
Pańskiej książki?
Bardzo bym chciał,
sam nie potrafię
nakręcić filmu.
Gdybym potrafił,
pewnie od razu bym
się za to zabrał, ale być
może moje książki
trafią w ręce kogoś, kto
będzie wiedział, jak się
zabrać za nakręcenie
filmu. Myślę, a nawet
jestem przekonany, że
niektóre te historie, to
gotowe scenariusze do
filmów animowanych
czy fabularnych.
Myślę, że należy się
film bohaterom moich
książek.
Co Pana natchnęło do
napisania pierwszej
książki?
„Afryka Kazika”
powstała, gdy zdałem
sobie sprawę, jak
ważną historię
opowiedział mi
dziadek. Historię o
podróżniku, który
pokazał, że nie trzeba
być bogatym ani
sławnym, żeby
spełniać swoje
marzenia i na przykład
wyruszyć na koniec
świata. Po prostu wziął
rower i wyjechał. . I gdy
zdałem sobie
sprawę,jaka to piękna i
ważna  historia,
postanowiłem

opowiedzieć ją 
dzieciom, najlepiej jak
będę potrafił. 
Usiadłem i zacząłem
pracę nad książką.
To były wszystkie
przygotowane
pytania. Czy chciałby
Pan jeszcze coś
powiedzieć?
Chciałbym pozdrowić,
podziękować za
zaproszenie. To były
dwa barwne, pełne
emocji również dla
mnie spotkania.
Dziękuję Pani z
biblioteki za
zaproszenie.
Zapraszam do
biblioteki, bo tutaj
czeka na was cała
gromada kolorowych
przyjaciół. Książki już
wołają „Hej, weźcie
mnie do domu i
poczytajcie”.
Zachęcam do czytania
też moich książek,
mam nadzieję, że miło
spędzicie czas z moimi
bohaterami.
Dziękuję bardzo za
wywiad.
Ja też dziękuję Janku,
pozdrawiam cię i życzę
sukcesów w twojej
pracy reporterskiej.
Rozmawiał
Jan Woźniak, V d

spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

.

.

.

fot. Jan Woźniak

fot. Jan Woźniak

fot. Jan Woźniak

fot. Jan Woźniak
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Z WIZYTĄ U PANI PIELĘGNIARKI

.

Od jak dawna jest
Pani pielęgniarką w
naszej szkole?

W szkole w
Komornikach
rozpoczęłam pracę 15
lat temu.

Jakie są najczęstsze
choroby wśród
uczniów?
Sukcesywnie wzrasta
liczba uczniów z wadą
wzroku, z wadą
postawy, z nadwagą i
otyłością. Pojawiają się
u dzieci choroby serca,
nadciśnienie itp.

Jak poradzić sobie z
krwawiącym nosem?
Jeżeli leci krew z nosa,
to każdy uczeń może
pomóc swojemu
koledze czy

koleżance. Osoba
powinna usiąść. Nigdy
nie odchylamy głowy
do tyłu. Pochylamy
głowę do przodu.
Każemy ucisnąć
miękkie części nosa
(skrzydełka).
Oddychać należy
wtedy ustami i
przykładamy dwa
zimne kompresy.

Czy wszawica w
szkole już minęła?
Nie do końca.
Otrzymałam informację
od rodzica, że jego
dziecko ma wszy.
Przejrzałam głowy
dzieci i okazało się, że
to nie był jedyny
przypadek. Problem
wszawicy

zażegnamy w
momencie, kiedy
rodzice przynajmniej
raz w tygodniu będą
sprawdzać głowy
swoich dzieci.

Czy więcej pacjentów
ma Pani z klas I-III czy
IV-VI?
Różnie bywa. Zależy
od dnia.

Dziękuję za wywiad.
Dziękuję.

Wywiad z panią
Jolantą Matusik
przeprowadził 
Kamil Kronkowski 
z klasy IIIa

.

                                      CO NIECO O ZDROWIU

Katarzyna Trafas
Wizyta u Pani pielęgniarki


