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Miniony tydzień w naszej szkole to święto książki - panie bibliotekarki jak co roku
zaproponowały chętnym uczniom i nauczycielom wiele atrakcji do wyboru.
W TYGODNIU DO ZACZYTANIA mieliśmy okazję:
Na scenie Sandra
obejrzeć pouczające przedstawienie przygotowane przez panią Annę Panek (grali w
nim również nasi reporterzy :),
wziąć udział w grupowym, "mrocznym" czytaniu (na sali widowiskowej, w klasach i w
bibliotece),
wylosować wróżbę - wskazówkę na przyszłość,
wykazać się inwencją w konkursach - fotograficznym i plastycznym,
ozdobić nasze klasowe drzwi w diabelsko - czarodziejski sposób :)
Czary - mary
Kwietniowe
nastroje...
Kocur stary
Hokus - pokus
na marokus
abra - kadabra
i makabra
nasza szkoła
nie dla matoła :)
czarujemy Daria

Olek i JulaSandra
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Cześć! Tu Kukuś i Zając :) Dziś proponujemy
Wam zagadki i kawały. Rozerwijcie się z
nami!
ZAGADKI
1.Co to jest: rozbite, ale całe?
2.Jak nazywa się foka bez oka?
3.Co to jest: Yzb, yzb, yzb?
4.Jest na D i żre dużo papieru.
5.Jak nazywa się mucha bez ucha?

psy

net

żart

net

Odp. na ostatniej stronie gazetki

pies

net
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PIŁKA NOŻNA - pasja wielu, która niektórych dziwi, a
wielu zachwyca. Polecam ten sport!

Alibaba

Gała

Fani piłki pamiętajcie!
EURO 2016
Francja
start - 10 VI
finał - 10 VII
Kibicuj
naszym białoczerwonym:
* 12, 16 i 21
czerwca w
meczach
grupowych!

Piłka Nożna
Sport
uwielbiany
przez osoby w
każdym wieku.
Kochamy wielu
sławnych
piłkarzy np.
Lionel Messi,
Cristiano
Ronaldo, Zlatan
Ibrahimowic,
Gareth Bale,
Angel Di
Maria.Wielu
moich
rówieśników
chciałoby

naśladować
wspomnianych
graczy, co
wcale nie dziwi,
bo są oni nie
tylko znani i
bogaci, ale
także zdolni i
utalentowani.
Ich
umiejętności
pragnie
naśladować
niejeden z nas.
Są dla nas
idolami,
wzorami, które
są godne
naśladowania.

Widzimy, że
nawet dzieci z
pierwszych
klas zaczynają
już grać w
piłkę. To
świetna
prognoza na
przyszłość!
Zasady gry:
-na boisku jest
11 graczy
-gol i auty
zalicza się gdy
piłka całym
swoim
obwodem
przekroczy
białą linię

-czerwona
kartka to
„prezent” za
niesportowe
zachowanie lub
brutalny faul.
Rzut karny
odbywa się za
faul w polu
karnym.
Alibaba
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Szczeka, merda, skacze, waruje,
niucha, warczy, skomle... czyli kilka
słów o psiakach i innych pupilach
Moim największym marzeniem jest pies. Chciałabym
dostać go na urodziny. Shih tzu to rasa wywodząca się z
Tybetu. Występuje w kolorach: białym, beżowym, a rzadko
czarnym. Jego uszy są duże i włochate, opadające na boki,
a łapy małe i puszyste. Jego pielęgnacja polega na
codziennym czesaniu włosów i przeczyszczaniu oczu
specjalnym środkiem dla psów. Shih tzu to pies do
towarzystwa, lubi zabawy, spacery i dużo ruchu z udziałem
domowników. Bardzo chciałabym dostać psa, ponieważ to
najlepszy przyjaciel człowieka. Nauczyłby mnie
odpowiedzialności, dlatego, że z psem trzeba wychodzić na
spacery, karmić go, sprzątać po nim oraz spędzać z nim
każdy wolny czas.
Natalia Wyczyńska, klasa VIa
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Zadowolenie czy złość?
Zwierzęce gesty
Kiedy pies merda ogonem
wyraża zadowolenie, u kota
jednak to samo poruszenie
ogonem oznacza złość.
Mowa ciała jest bardzo
ważna w świecie zwierząt,
niekiedy decyduje o życiu lub
śmierci. Ziewający
hipopotam może nam wydać
się śmieszny, ale dla
przebywających w pobliżu
innych samców jego
ziewanie jest sygnałem
ostrzegającym przed
wchodzeniem na cudze
terytorium. Nieposłuchanie
takiego przekazu może się
skończyć walką i
obrażeniami.
# Szprotka
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Biblioteczne
czary...
"Wśród czarownic, duchów, zjaw, wróżek
i całej tej magii”
Do biblioteki i działań w klasach zaprosiły
nas nasze panie bibliotekarki - Elżbieta
Kwasek i Katarzyna Chyła. Poleciły nam nie
tylko książki z czarami w tle, ale także
zachęciły do włączenia się w akcję poprzez
ozdobienie klasy wizerunkami zjaw, duchów i
wiedź. Niektórym z nas tak spodobał się
pomysł, że sami przyszli do szkoły w
przebraniach i pomalowanych twarzach, a
inni ganiali po szkole z miotłą... Czytaliśmy
też o zjawach. Ten dzień był...czarujący!
Czekamy na kolejne pomysły pań
bibliotekarek i polonistek, które pozwolą nam
przenieść się w inny świat.

Biblioteka

Red.

Biblioteka

Klasa 5b

Red.

Czytamy

Daria
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net

Walas

Oldżi

net

Wiosna wokoło!
Spójrz na te zdjęcia i spróbuj rozpoznać gatunki
obecnych tu kwiatów. Odpowiedzi jak zwykle
znajdziecie na ostatniej stronie naszego pisma.
Powodzenia!
Oldżi:)

Oldżi

net

Marta
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WYWIAD Z BURMISTRZEM WYRZYSKA - PANIĄ
BOGUSŁAWĄ JAGODZIŃSKĄ

Albert

Burmistrz
Wywiadowo...
Tym razem
nasz szkolny
redaktor Alibaba wybrał się do
Urzędu
Miejskiego w
Wyrzysku, by
porozmawiać
z włodarzem
naszego
miasta, byłą
dyrektor
naszej szkoły
- Panią
Burmistrz
Bogusławą
Jagodzińską.
Poznajcie
razem z nami
bliżej Panią
Burmistrz polecamy!

Alibaba: Co
skłoniło Panią
żeby ubiegać
się o
stanowiska
Burmistrza
Wyrzyska?
Bogusława
Jagodzińska:
Chciałam
zmian.
Uważałam, że
Wyrzysk może
być ładniejszy,
piękniejszy.
Bardziej
przyjazny
młodym
ludziom,
seniorom i
między innymi
to był powód,
że
zdecydowałam
się, by
startować na
stanowisko
Burmistrz
Wyrzyska.
Poza tym jak
wiesz lubią
działać.
Chciałam, żeby
rozwijała się
kultura

w większym
stopniu niż było
do tej pory,
żeby rozwijał
się sport stąd
też mamy
zmiany jeśli
chodzi o różne
zajęcia
sportowe
organizowane
na obiektach w
gminie.
No i oczywiście
chciałam, żeby
Wyrzysk był
bardziej
przyjazny dla
wypoczynku.
To mnie
skłoniło do
tego, żeby
spróbować
swych sił w
wyborach w
2014 roku.
Alibaba: Jak
wygląda Pani
typowy dzień
pracy?
B.J.:Przychodzę
do pracy
najpóźniej na
godzinę 6:30
(często jestem

Albert

Burmistrz
6:15).
Teoretycznie
mój dzień
kończy się tak
jak praca
urzędu czyli w
poniedziałki o
16:30, a w
pozostałe dni
wtorek-środa
oo15:30 w
czwartek-piątek
o 15:00, ale to
jest tylko
teoretycznie, bo
praktycznie ten
dzień jest
dłuższy.
Popołudniami
kiedy kończy
się praca
typowo biurowa
odbywają się
spotkania z
mieszkańcami
czy
organizacjami i
tak czasami
bywa, że co
godzinę mam
spotkanie z
różnymi ludźmi
którzy działają
w gminie, a
czasami jest

tak, że nie ma
spotkań, tylko
jest praca w
terenie. Cały
dzień więc
wtedy wraz z
pracownikami
urzędu
wyjeżdżamy,
sprawdzamy,
co trzeba by
było zrobić, jak
są wykonane
zdania. Prace
mam bardzo
intensywną, ale
ja to lubię. Lubie
działać podobnie jak ty.
A: Co uważa
Pani za swój
największy
sukces w
pracy?
B.J.: Są małe i
duże sukcesyjednym z
nichjest to, że
widzę, że
mieszkańcom
podobają się
zmiany
dotyczące
wizerunku i
estetyki

miasta.Udało
mi się ożywić
działalność
kulturalną i
sportową. Jest
wielu ludzi,
którzy rozwijają
dyscypliny
sportu [...]
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cd. B.J.:To i tak jest sukcesem, że udaje się rozwijać to życie kulturalne i oświatowe. Zrobiliśmy trzy drogi, które
były ważne dla mieszkańców czyli w Kościerzynie, ul. Ślusarska w Wyrzysku i oczywiście jesteśmy w trakcie
realizacji przedsięwzięcia budowy nowej nawierzchni na ul. Przemysłowej.
A:Jakie są Pani najbardziej ambitne plany związane z naszą gminą?
B.J.:Chciałabym bardzo zrealizować projekt turystyczny zagospodarowania rzeki Łobzonka i tym samym
chciałabym uruchomić -w cudzysłowie ujmując- turystykę kajakową; rzekę mamy piękną i możemy tutaj
ściągnąć mnóstwo turystów; kolejnymi są plany inwestycyjne dotyczące budowy drug w sołectwach, w tym roku
budżetowym czyli w 2016 rozpoczynamy remont Klub Łobzonka w Wyrzysku, klubu seniora; będziemy też
przystępować do remontu basenu, tak że chcemy zbudować bazę sportową i turystyczną. Oczywiście nie
zapominamy też o szkołach -są one moim priorytetem i chciałabym bardzo, żeby były dobrze wyposażone w
pomoce naukowe, no i by uczniom i przedszkolakom żyło się bezpiecznie.
A.: Czy piastując tak ważne stanowisko ma Pani czas dla Rodziny?
B.J.: Rodzina jest dla mnie najważniejsza, czasami poświęcam jej mniej czasu, niż bym chciała, ale ja już mam
dorosłych synów, w związku z tym są bardzo samodzielni, ale każdą ważną wolną chwilę spędzam właśnie z
nimi. Kiedy mam czas poświęcam go na rozmowy, na tworzenie własnych planów związanych z rodziną, z
domem. Uwielbiam spędzać czas w ogrodzie, ale lubię z moimi synami, jaki z mężem rozmawiać; wyjeżdżamy
na krótkie, ale ważne dla nas wycieczki, odwiedzamy rodzinę. Jak ktoś chce to -Albert dobrze wiesz- że znajdzie
czas na wszystko.
A.:Jakie to uczucie pokonać faworyta w wyborach na Burmistrza?
Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem; miłe uczucie. Ale to nie dlatego, że pokonałam faworyta,ale miło ze względu na
to,e tak wiele osób zaufało właśnie mnie i tak wiele osób położyła w 2014 roku na szali swoją decyzję związaną
właśnie z moją osobą. Było to dla mnie i zaskoczenie, i wielka radość, i jednocześnie wielkie zobowiązanie,
odpowiedzialność. Natomiast jeśli chodzi o pokonanie faworyta nie to było moim celem. Moim celem było przede
wszystkim to, żeby zmienić Wyrzysk.
A.: Kim Pani chciała zostać gdy była w naszym wieku?
Zawsze chciałam być nauczycielem, tylko kiedy byłam w twoim wieku chciałam być nauczycielem matematyki;
nawet kiedy skończyłam szkołę podstawową znalazłem się w klasie matematyczno-fizycznej, ale właśnie w
szkole średniej stwierdziłam, że matematyka to nie jest dziedzina, w której chciałabym pracować i wówczas
poszłam na studia polonistyczne. Lubię uczyć młodzież, lubię dzieci lubię mieć wpływ na rozwój duchowy ludzi,
w związku z tym moim marzeniem było (od kiedy pamiętam) zostać nauczycielem. To moje marzenie spełniłam
A.: Jak Pani spędza wolny czas?
Różnie; bardzo lubię czytać i to mi pozostało z czasów mojego dzieciństwa. Dowiadywałam się z różnego
rodzaju literatury poczynając od tej dziecięcej, kończąc na poważnie historycznej, a więc jednym ze sposobów
spędzania wolnego czasu jest czytanie. Drugim sposobem jest praca- jeśli jest sezon wiosenno-letni w ogrodzie,
bo lubię rośliny, przyrodę; trzeci sposób to uprawianie sportu lubię chodzić na kijkach. Dzięki temu też z
przyjemnością zwiedzam tereny naszej gminy, bo chodzę w różnych miejscach. Dzięki temu mam też
możliwość wglądu w to, co należałoby zrobić lub co nie zostało zrobione. Czwartą taką alternatywą jest to co
uwielbiam również - gotować
A.: Jaka jest pani ulubiona książka?
Kiedy byłam w wieku dziesięciu lat moją ulubioną książką była Saga o Muminkach, w szkole średniej
zaczytywałam się w literaturze pozytywistycznej i moją ulubioną wówczas książką był Potop, drugą Ogniem i
mieczem i Pan Wołodyjowski. Kiedy byłam już na studiach zaczytywałam się w literaturze rosyjskiej; moim
ulubionym pisarzem był Gogol. Teraz lubię książki sensacyjne, historyczne i ulubionym moim pisarzem jest Kan
Follet. Książka, którą na mnie wywarła duże wrażenie to Klucz do Rebeki. Ostatnio lubię też czytać literaturę
psychologiczną, medytacyjną i ulubionym moim pisarzem jest Paulo Coelho, a książka, która miała duże
znaczenie w moim życiu (także na dokonanie wyboru czy startować w wyborach do samorządu gminnego) to
Pielgrzym. Jest takie bardzo fajne zdanie w tej książce, które jest takim moim oknem życiowym. Bohater kiedy
podejmuje decyzję, czy chce zmienić swoje życie, to zastanawia się nad tym, czy warto, a jeśli uzyskujemy w
swoich myślach odpowiedź że warto, to decyzja o zmianie dokonuje się, bo jeśli chcesz coś zmienić w życiu,
trzeba po prostu zacząć działać. [...]
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A.: Jakie jest
pani ulubione
danie?
B.J.: Jakie jest
ulubione danie?
Różne są
dania, powiem
tak: moim
ulubionym
daniem jest
potrawka
.Oczywiście
mówimy o
mięsie
kuszącym.
Natomiast
wiem, że
ulubionym
daniem moich
chłopaków jest
niestety albo
"stety" pizza
domowej
roboty, a
mojego męża

ulubionym
co się znajduje,
daniem są z
wiele razy
polędwiczki w
wychodzą one
sosie
po prostu
grzybowym a
smacznie, bo
właściwie w
jak się lubi to,
sosie
co się robi to
kurkowym i
zawsze
lubię dla nich te wychodzi.
potrawy
przyrządzać,
A.: Czego
ponieważ
możemy Pani
widzę, że
życzyć?
sprawiają im i
B.J.: Żeby
mnie wielką
otaczali nas
przyjemność.
sami mądrzy
Natomiast
ludzie.
ulubionym
daniem mojego Alibaba:
taty jest sałatka Dziękuję za
warzywna.
rozmowę.
Lubię też w
kuchni
Bogusława
eksperymentować,Jagodzińska:
czasami robię
Dziękuję!
potrawy z tego,
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KOŃSKI ŚWIAT
Moją pasją są konie - spotykam je dwa razy w
tygodniu w stadninach w Szamocinie oraz u mojego
dziadka w Auguścinie. To zwierzęta niesamowite,
dostojne, tajemnicze i piękne...

Końska
encyklopedia
Bardzo polecam
STAJNIĘ ARGO, sama w niej jeżdżę
1.Maści
koni
od sierpnia poprzedniego roku. Niesamowici
instruktorzy i piękne konie (razem jest ich 8). Znajduje
się ona Lotka
przy ulicy Łąkowej 23 w Szamocinie. Mają też
Kotka
własny sklep jeździecki i stronę internetową.
Kotka Lotka
Z Wikipedii:
Koń domowy (Equus caballus) – ssak
nieparzystokopytny z rodziny koniowatych.
Koń został udomowiony prawdopodobnie na
terenie Kazachstanu około 3,5 tys. lat p.n.e.
Niegdyś najpopularniejsze zwierzę pociągowe,
następnie wyparte przez maszyny np. traktor.
Dziś używany w celach rekreacyjnych i
sportowych, rzadko w rolnictwie jako zwierzę
pociągowe.
Przeciętna długość życia koni wynosi 25-30 lat.

deresz

net

konie

net

konie

net
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na spacerze

Olek

Grażyna Koba „Wiosna”
Obudziłą się wiosna tu i tam,
rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.
Łąki kaczeńcami ozdobiła,
a nad polami się zastanowiła.
Kiedy świat cały malowała skowronka w polu ujrzała.
Piosenkę z nim zanuciła i gniazdo
w trawie uwiła.

wiosenne ptaki

natura...

Olek

Wiosenny spacer...
Rozglądaj się, jak pięknie dookoła - rośliny, zwierzęta,
ciepłe powietrze, uśmiechy... Czuć, że idzie wiosna,
więc wybraliśmy się w plener szukać inspiracji.
Polecamy ruch na świeżym powietrzu!
Red.
Jeże
Te małe stworki już się budzą. Takie słodkie, lecz
uwaga, bo nieraz wyjdą na drogę i przeszkodzą
kierowcą. Więc nie zabijajcie ich i uważajcie! Jedźcie
powoli. Szczególnie przyglądajcie się tym maluteńkim
stworzeniom.
Oczko

Zając

oczko

spacer

Julka

Ogród

Zając
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Wiosna idzie, czas szybciutko leci,
już czekają wszystkie dzieci!
Ale wszystkie dzieciaczki
Wiosenną porą się zachwycają
i na lato czekają.

Wiosna

ogródki

cd. PORADNIKA NA NUDĘ- pograj w karty
- posprzątaj w pokoju
- idź na basen,do kina, na zakupy...
-pisz opowiadanie/wiersz
-porób sobie aerobik
-zrób układ do piosenki
-odrób lekcje, poucz się
-pobaw się sama ze sobą w szkołę:)
- pograj w siatkę
POZDRAWIA
PAN DEMOLKA – od teraz PLEXUS

Olek

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie
równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia
letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli
północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca.
Wszyscy uwielbiamy ten czas, gdy ciepłe podmuchy
wiatru i pierwsze promienie słońca sprawiają, że aż
chce się wyjść na dwór zamiast siedzieć w domu.
Nasza redakcja także wybrała się na spacer, który
pozwolił nam docenić pierwsze uroki wiosny, dostrzec
pierwsze piękne okazy motyli i ptaków oraz
sfotografować urzekające kępy kwiatów.
Odwiedziliśmy ogrody działkowe tuż za naszą szkołą,
które zaskoczyły nas swym pięknem. Okazało się, że
cuda są tuż za rogiem....
Red.

wiosna

Olek

spacer

Daria

Wiosna
Idzie wiosna! Pora wstać!
Już zawitał, słońca blask.
Zostaw kompa! Wskocz na rower!
I poruszaj trochę głowę!
Nie mów nuda! Nie bądź zrzęda …
idź pobiegać! To zachęta
żebyś była piękna, zdrowa.
I już wiosna jest gotowa,
zawsze zdrowa, kolorowa.
Oczko i Szprotka

www.gloswielkopolski.pl
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Przepis na koktajl bananowy
Potrzebne składniki:
1 banan,
Mleko,
Czekolada,
Mikser,
Sposób wykonania:
Banana pokroić w plasterki wrzucić do
miksera zalać szklankom mleka i dodać ok.
pół łyżki czekolady wszystko zmiksować na
gładka masę przelać do szklanki dodatkowo
można ozdobić czekolada i gotowe. Życzę
smacznego!

Policja -

Deser

Net

Szprotka
************************************************
Cześć, dziś my (Zając i Kukuś) pokażemy
wam Coś tęczowego:) Przepisy znajdziecie
w Internecie. Smacznego!

Babeczki

Net

PORADNIK NA NUDĘ (rzeczy które można robić jak
się nudzi...)
- Idź na dwór
- Pobaw się z psem, kotem
- spotkaj się z przyjaciółmi
- popisz na gg, FB lub nk
- Pisz smsy
- Gadaj przez telefon z kolegą/koleżanką
- Pograj w gry, posłuchaj muzyki
- Wejdź na youtube i pooglądaj filmy
- porysuj
- Wymaluj się:)
- poprzebieraj się, stwórz nowe kreacje
- Pooglądaj coś w TV
- Zjedz coś dobrego
- Poczytaj książkę, gazetę, komiks, magazyn, dowcipy
- podpowiadaj na pytania na zapytaj.com.pl lub
www.galeria.glitery.pl

Lody

Net
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PORADNIK GRACZA KOMPUTEROWEGO

Zapraszamy do zagranie w grę Grand Theft Auto V.
Mini-poradnik:
1.Wejdź na stronę http://jarock.pl/gry/grand-theft-autov-informacje/,by sprawdzić wymagania sprzętowe.
2. Jeśli wymagania są dobre, to kup grę na stronie
http://www.mediaexpert.pl/gry-pc/gra-pc-gta-v,id236391, ponieważ jest tam najtaniej.
3.Gdy gra już dojdzie, to ją zainstaluj.
4.Wejdź na stronę
https://pl.socialclub.rockstargames.com/ i się
zarejestruj lub się zaloguj.
5.Wejdź na swój profil i zjedź na dół- po prawej stronie
jest GTA V i wpisz tam kod, który jest z tyłu instrukcji.
6.Po zainstalowaniu gry dostępna jest aktualizacja 8
GB.
7.Graj i się ciesz grą!

GTA
net

net
P&P

gra

net

Foxy & Popek A.
Nasze konta na Social Club
FOXY.PL12
Mixus_Pro

Witajcie!
Polecamy Wam kolejny
zestaw gier - to gry znane i
lubiane. Mam nadzieje, że
polecicie je również
znajomym. Miłych wrażeń!

Minecraft
Minecraft –
niezależna gra
komputerowa z
otwartym
światem
tworzona w
języku Java
pierwotnie przez
Markusa
Perssona.
Następnie
rozwijana przez
firmę, którą
założył za
uzyskane
dochody ze
sprzedaży –
Mojang

AB. Inspiracją
dla autora gry
były gry
Infiniminer,
Dwarf Fortress
oraz Dungeon
Keeper.
Pierwsza
wersja gry
została wydana
17 maja 2009
roku, natomiast
pierwsza wersja
fazy Beta – 20
grudnia 2010
roku. Oficjalna
data premiery to
18 listopada
2011 roku.

6 czerwca 2011
roku na targach
E3 Microsoft
ujawnił, że
Minecraft
zadebiutuje na
platformie Xbox
360 w trybie
wyłączności, co
nastąpiło 9 maja
2012 roku.
Natomiast 16
grudnia 2013
roku została
dodana wersja
na PlayStation
3, PlayStation
Vita i
PlayStation

4.
Zapowiedziano
również wersję
na konsole
Nintendo: Wii U
oraz 3DS,
chociaż nie
podano
przybliżonej
daty premiery
na te konsole.
Popek A. i
Popek D. Polecamy!

www.gloswielkopolski.pl

Głos Wielkopolski | Numer 5 07/2016 | Strona 15

Długa Przerwa

WWW.JUNIORMEDIA.PL

net

cuki

net

Sarna w polu

Net

net

cuki

Nasz
zwierzogród,
czyli to co
kochamy
najbardziej :)

cuki

Jeleń wielkie
rogi ma pomóż
mu raz
czy dwa.
Sarna też zalety
ma przyda się
jej pomoc
twa.
Razem są
weseli bardzo
bo są silni,
zdrowi, bardzo,
bardzo są
weseli może
spotkasz je na
łące o pewnej
porze...
#Cuki
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Quiz kwiatowy (odp.): łubin, nagietek, krokus, wrzosiec,
wiśnia :)

Daria

Wiosną na boisku...

Odpowiedzi do zagadek (strona 2)
1.namiot
2.f.
3.mucha na wstecznym biegu
4.drukarka 5.m.

Żegnaj Daria
Albercie!

Dziennikarki

Daria

