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Szkoła Podstawowa
im.Powstańców
Wielkopolskich w Wyrzysku
ul.Parkowa 8
89-300, Wyrzysk

Numer 2 11/15

W tym numerze - wywiad z muzykiem, niepodległość po
angielsku, rebusy, helikoptery w Osieku...

Jak nie
kochać
jesieni...

Wyrzysk... Małe
miasteczko, kilka
większych osiedli,
jedna podstawówka
i kościół, do tego
jeden większy
sklep, gdzie
spotykają się
niemal wszyscy

mieszkańcy. Wielu
narzeka, że
urodziło się i
mieszka właśnie
tutaj, a jednak...
Małe miejscowości
mają swój urok-z
dala od zgiełku
dużych miast!

Na dodatek
wszystko się tu
zmienia, powstaje
wiele pięknych
miejsc, placów,
skwerów, a
wszystko dzięki
nowej Pani
Burmistrz! Dziękują
młodzi!        Alibaba

.

Redakcja

Redakcja

Jesień to piękny czas - spacerów po parku,długich
wieczorów w domowym zaciszu... To także czas
wytężonej pracy naszej redakcji - pracujemy nad
następnymi tematami i działami - efekty oglądajcie w
kolejnych numerach naszego pisma. 
Zachęcamy Was także do publikowania na łamach
naszej gazety swojej twórczości - temu poświęcona
będzie zawsze ostatnia strona Długiej Przerwy.
Przynoście do redakcji swoje wiersze, opowiadania,
zdjęcia czy rysunki i pochwalcie się talentem!
Odwagi! 

Uwaga!
W tym tygodniu w naszej szkole -
Tydzień Profilaktyki  i Tydzień
Poprawnej Polszczyzny ! Bierzcie udział
w konkursach, quizach i innych
zmaganiach, bo nagrody czekają :)
Powodzenia!

.

Daria

Daria
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Rusz się jesienią!

Człowieku,
rusz się! Nie
rozumiem
zupełnie ludzi,
którzy
godzinami
bezmyślnie
ślęczą przed
ekranem -
komputera,
tabletu,
telewizora...
Owszem - ja
też jestem
normalnym
człowiekiem

- lubię czasami
posurfować po
sieci lub
obejrzeć
śmieszny serial
czy mecz
ulubionej
drużyny, ale...
bez przesady!
Jest tyle
ciekawych
rzeczy do
zrobienia!
Zacznijmy od
wyjścia na
świeże

powietrze - w
weekendy dwie
godziny to
minimum! Nie
siedź
bezsensownie
w domu, tylko
wyjdź na dwór -
tam znajdziesz
wiele okazji do
zabawy! Każdy
zna zabawę w
chowanego,
ciuciubabkę,
podchody czy
berka. To nic

trudnego!
Namów
przyjaciół,
sąsiadów, by
także oni
zaczęli zdrowiej
żyć i myśleć o
sobie. Dzięki
temu spędzicie
więcej czasu w
miłym
towarzystwie, 
a do tego...
będziecie
zdrowsi -
polecam

gorąco!
              
            Kinia  

Park

Polecamy na jesień:
jazdę rowerem po parku lub lesie,
podziwianie pięknych krajobrazów w
biegu lub z kijkami w rękach,
chodzenie, spacerowanie po okolicy,
rolki i wrotki dla wyrzeźbienia sylwetki,
poranną gimnastykę przy uchylonym
oknie,
kostkę czekolady dla polepszenia
humoru w długie, jesienne wieczory :)

                                                      Oczko

Zabawa

Rodzinnie

W naszej
szkole
działają
także kółka
zaintereso-
wań -
przyjdź na
kółko
siatkarskie,
koszykarskie
czy
taneczne i
rozwijaj
swoje
pasje, a
przy tym
dobrze się
baw! 

Net

Net

Net



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 2 11/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Długa Przerwa

Mamy autografy
do rozdania!

Michał Kielak w
wyrzyskiej SP :)

Michał
Kielak to
muzyk,
wspaniały
harmonijkarz

Nasza gwiazda!

Do naszej
szkoły w
ostatnich dniach
października
zawitał znany w
Polsce
harmonijkarz
Michał Kielak,
który niebawem
będzie
muzykował w
Stanach
Zjednoczonych!

pan Michał

Pan Michał
Kielak to już
druga w tym
roku szkolnym
ciekawa osoba
zaproszona do
naszej szkoły.

W Wyrzysku
będą pojawiali
się nowi ciekawi
ludzie-w szkole
ruszył projekt
"Nasi
absolwenci".

 
Czekamy 
na Wasze
propozycje, 
z kim
chcielibyście się
spotkać, kogo
warto zaprosić.
Pamiętajcie
jednak-
absolwent 
to osoba, która
ukończyła
naszą szkołę!

Po koncercie w sali widowiskowej Sandra 
i Albert  zapytali pana Michała o to, jakim był
uczniem, o jego marzenia i przyszłość...

Harmonijka

Red.:Jakim był
Pan uczniem?
M.K.:Średnim,  
leniwym...
Raczej
czwórkowym.
Jako chłopiec
byłem w miarę
grzeczny, ale
lubiłem
łobuzować.
Red.:Jakie Pan
ma wspomnie-
nia ze szkoły?
M.K.:Same
najlepsze!

Red.:Czy
harmonijka jest
Pana
przyjaciółką?
M.K.: Raczej
tak, spędzam z
nią najwięcej
czasu.
Red.:A kiedy
zaczęła się
Pańska
przygoda z
harmonijką?
M.K.:W wieku
15 lat...

Muzyk,
bluesman,
podróżnik,
ojciec,
bydgoszczanin,
dawniej
mieszkaniec
Wyrzyska, a
teraz-nasz gość
i rozmówca.
Posłuchajmy,
co powiedział o
sobie muzyk
Kasy Chorych. Daria

Daria

Internet
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cd. wywiadu z harmonijkarzem:

Red.: Czy słucha Pan na co dzień muzyki?

M.K.: Oczywiście, w szczególności rocka z lat 60 i
70, a moim ulubionym wykonawcą jest gitarzysta -
Jimi Hendrix.

Red.: Czego nie znosi Pan u ludzi?

M.K: Niepunktualności.

Red.: A czy lubi Pan podróżować?

M.K.: Uwielbiam podróże!

Red.: Gdzie obecnie Pan mieszka?

M.K.: W Bydgoszczy.

Red.: Czy ma Pan rodzinę?

M.K.: Tak, mam synka, który skończył 3 i
pół roku.

Red.: Czy gra na harmonijce jest trudna,
czy my też możemy się uczyć gry na tym
instrumencie?

M.K.: Jasne, polecam, gra nie jest trudna.

Red.: Jakim był Pan uczniem?  

M.K.: Średnim, leniwym, czwórkowym... a
chłopcem w miarę grzecznym, choć
lubiłem łobuzować (śmiech).

Red.: A jakie ma Pan wspomnienia ze
Szkoły Podstawowej w Wyrzysku?

M.K.: Najlepsze.

Red.: A z czym kojarzy się Panu Wyrzysk?

M.K.: Z dzieciństwem; bywam tu rzadko. 

Red.: A czego moglibyśmy życzyć Panu na
zakończenie?

M.K.: Zdrowia.

Red.: W takim razie życzymy dużo zdrowia i
dziękujemy bardzo za wywiad.

M.K.: Dziękuję!

*********************************************************
KOCHANI CZYTELNICY!

MAMY DO ROZDANIA SZEŚĆ AUTOGRAFÓW
NASZEGO MUZYKA! JEŚLI KTOŚ JEST NIMI
ZAINTERESOWANY - PROSZĘ O KONTAKT Z
REDAKCJĄ. WYSTARCZY ODPOWIEDZIEĆ TYLKO
NA PROSTE PYTANIE (KTO SŁUCHAŁ MUZYKA
PODCZAS SPOTKANIA W SALI WIDOWISKOWEJ
TEN WIE): 

DOKĄD UDAJE SIĘ NA KONCERT PAN
MICHAŁ W LUTYM?

Oczko & Alibaba
Pan Michał Net
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W dzień
wyjątkowy...

Uwaga!

W środę - 18
listopada - na 4.
lekcji uroczysty

apel z okazji
Święta

Niepodległości. 

Załóżcie tego
dnia strój
galowy!

Pamiętajcie
także, by

przypiąć nasze
szkolne logo.

Nasze barwy

Blumore.pl

Repeat...
Niepodległość
po angielsku

naród – nation

Polska – 
Poland

polski – polish

uroczystość -
celebration

apel – appeal,
parade 

flaga - flag

godło - emblem

biały - white

czerwony - red
listopad –
november

atak - attack

obrona -
defense

Net

Net
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Tydzień Poprawnej Polszczyzny
KONKURSY!

Redakcja w pracy :)

:)

Tydzień Poprawnej
Polszczyzny to świetna
okazja, by pomyśleć, jaki
jest nasz język. Czy dbam o
jego czystość i
poprawność? Czy potrafię
dobrze wyrazić swoje myśli?
Czy szanuję innych mówiąc
do nich i o nich? Te i inne
pytania nasuwają się nie
tylko młodszym, ale i
starszym. Pamiętaj - "nie
taki język straszny" , więc
rozwijaj go i nie śmieć
swojej mowy!

Co na
topie?
* sweter
(nie swetr!),
* włączać ,
(nie
włancza ć!),
* Proszę
pani! (nie
Proszę
panią!),
* jabłko (nie
jabułko!).

Redakcja

REBUSY DO
ROZWIĄZANIA:

1. REBUS:

2. ANAGRAM:
Z
ROZSYPANYCH
LITER
UTWÓRZ
ZWIĄZEK
FRAZEOLO-
GICZNY: 

WZIAZ
PIAGS
ĄONĆ

Daria facebook

Net
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Oldżi radzi...
Garść nowinek ze świata mody :)

Kominy

Rady dla ♀ i ♂

Gdy dzień
będzie na tyle
zimny i
będziesz
musiała/musiał
włożyć kurtkę,
dobierz do tego
świetne
dodatki!
Dla kobiet,
dziewczyn 
polecam
świetne, modne
kominy

dostępne
praktycznie w
każdym
kolorze.

Powyżej to
świetna
stylizacja
zdobiąca nie
tylko kurtkę, ale
i też dbająca o
twoje zdrowie
:D Wszystkie
tzw. „kominy”
dostępne są w
sklepach:
Ornament

Na zdjęciu 
Agnieszka
Więdłocha.

Dla
mężczyzn...
Sportowe buty
będą super
komponować w
jesienną
pogodę z
niemal każdym
strojem.
Ten i podobne
modele są już
dostępne

we wszystkich
sklepach
sportowych
NIKE I
ADIDAS.

Nowe stylizacje
już wkrótce! :3

Oldżi

 

Kochani!
Niby nic, a
jednak...
Wystarczy
mały
element ,
drobnostka
dodana do
Twojego
stroju, byś
poczuł się
modny i na
topie.
Powodzenia!

Olga

http://www.filmweb.pl/person/Agnieszka+Wi?d?ocha-921542
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Nie lada gratka! Przypadkowo w naszej gminie
wylądowało kilka śmigłowców z polskimi
szachownicami. Okoliczni mieszkańcy przyjeżdżali na
miejsce, by podziwiać z bliska piękne, wojskowe
maszyny. Relacja z wydarzenia pojawiła się nawet w TV 

cd. wywiadu:
O: Skąd Panowie jesteście?  
P: Jesteśmy z Powidza, niedaleko
Gniezna.
O: Bardzo dziękuję za poświęcony czas 
i życzę powodzenia.   
P: Dziękuję!

Oczko

Wywiad z pilotem
Oczko: Dzień dobry!                                         Pilot: Witam!
O: Czy mogę zadać Panu kilka pytań           P: Tak, oczywiście.
O: Kilka dni temu wylądowaliście na polach w Bąkowie. Dlaczego akurat tutaj 
i z jakiego powodu?                                        P: Musieliśmy tutaj awaryjnie wylądować,
ponieważ nagłe pogorszenie pogody uniemożliwiło dalszy lot.
O: W drodze dokąd jesteście?                     P: Mieliśmy dotrzeć do Mirosławca.
O: Jak długo zamierzacie tutaj zostać i od czego jest to zależne?    P: Jeśli tylko
pogoda wróci do normy udamy się w dalszą podróż, może to być nawet jutro.
O: Cel waszego lotu zostanie niezmienny, czy wrócicie do bazy?   P: Wszystkie
dalsze ruchy zależą od decyzji dowództwa.
O: Teraz zadam Panu ostatnie pytanie...

Bąkowo

Bąkowo

TVP Info

Teleexpress
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Redakcja

Szkic

 Drodzy czytelnicy! Nasza redakcja nadal się rozwija.
Aktualnie działamy w składzie:
* Oczko                * Pan Demolka        * NiWa          
* Oldżi                  * Foxy                     * Pszczoła
* Alibaba              * Groszek               * Bogusiowa
*  Zając                 * Szprotka             * Kolol    
* Popek A.           * Cu-Kinia
* Kukuś               * Popek B.            
* Milka               * Jagodka       
             
Spóbujcie rozpoznać nas na foto...

Daria

Bogusiowa



Moi mali twórcy Daria


