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        Wirus nie odpuszcza...

   REKINY SAMORZĄDNOŚCI
          JUŻ WYBRANE!!

      Wydaje Ci się, że wiesz 
wszystko o kotach? Sprawdź!

WIOSNA! CZY TO JUŻ?

Zima ciągnęła
się niemiłosiernie, ale
wielkimi krokami zbliża się
WIOSNA! 
Czy wiesz, że w pierwszy
dzień wiosny osoba
przebywająca na Biegunie
Północnym ujrzy słońce na
horyzoncie, które będzie
zwiastunem 6 miesięcy dni
wypełnionych naturalnym
światłem. Osoba
znajdująca się na Biegunie

Południowym ujrzy słońce,
które zasygnalizuje
początek ciemności
trwającej pół
roku. Pierwszy dzień
wiosny na półkuli
południowej jest
jednocześnie pierwszym
dniem jesieni na półkuli
północnej.
Pierwszymi wiosennymi
kwiatami są zazwyczaj bzy,
irysy, tulipany, żonkile i
mlecze.
Na półkuli południowej
wiosna trwa od sierpnia do
listopada.

Dzieci rzeczywiście rosną
szybciej podczas wiosny
niż w innych porach
roku.

Mam nadzieję, że
zainteresowały
was ciekawostki o tej
radosnej porze i
zadziwiłam was oraz
waszych bliskich. 
Do zobaczenia!
             Matylda Remesz

Uroki wiosny

.

Sensacja! Tego jeszcze nie
było! Niemal wszyscy
uczniowie tęsknią za
szkołą. Da się nawet
usłyszeć, że nie mogą się
doczekać powrotu:) Na
razie musimy jednak jakoś
dać sobie radę. Nasza
gazetka w formie
elektronicznej też będzie
atrakcyjna. Sprawdźcie! 

.

Naszą nową szefową
Samorządu Uczniowskiego
została... Nadia
Szymandera!!! A jej
prawymi rękami (bo aż
trzema) są: Matylda
Remesz, Igor Sobota oraz
Mateusz Łączka. Do
zespołu, z pełnymi głowami
pomysłów, dołączyły
również Paulina Teszner i

Victoria Ostojska. Mózgiem
caaaaaałej operacji będzie
Amelia Jarzyna, która
podzieli się swoim
wieloletnim
doświadczeniem z
młodszym pokoleniem. Czy
nowe władze urozmaicą
nasze szkolne życie? Na to
liczymy. 

AJM

Czy wiedziałeś o tym?
1.Pewnie cię to zdziwi, ale
koty nie mają obojczyka!
2.Koty śpią 70% swojego
życia.
3.Kot był burmistrzem na
Alasce przez 15 lat.
4. Koty nie czują słodkiego
smaku.
               Matylda Remesz

    Tęskniliście za nami? My za Wami bardzo.   
      Mimo trudnej sytuacji, postanowiliśmy       
        wydawać nasze pisemko. Czytajcie!

fot.pixbay

.

Basia Wojciechowska
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I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ
SUPERBOHATEREM!
TAJNA MISJA O
NAZWIE
KONTRATAK...

Od jakiegoś czasu
harcuje sobie po
naszym kraju
nieprzyjaciel, którym
jest KORONEK.
Koronek jest z pozoru
bardzo przyjacielski,
chętnie chce się
przyjaźnić z nowo
poznanymi kolegami.
Niestety, jest on
bardzo wścibski,
przedostaje się do
naszych domów i
mieszkań naszych
bliskich. Jego główną
wadą jest to, że trudno
się jego pozbyć. Czy
możemy coś zrobić,
żeby Koronek nas nie
dorwał?! Otóż tak! Z
pomocą przychodzą
do nas trzy grupy

superbohaterów:
MASECZKOWCY,
BAKTERIOBÓJCY i
MYDLAKI! Każda z
nich ma swoje
niesamowite atrybuty,
które ty też możesz
mieć! Maseczkowcy
posiadają swoje
piękne, błyszczące
maseczki, które mają
wiele kolorów, więc
wyglądają jak tęcza.
Ty też noś maseczki,
bądź niczym
Maseczkowiec!
Bakteriobójcy to jedni
z największych
wrogów Koronka,
zwalczają go ...
uwaga… żelem
antybakteryjnym!
Również go używaj,
wtedy na pewno
ograniczysz spotkanie
z Koronkiem. A
Mydlaki? Koronek ich
nienawidzi, bo
powstrzymują
największe jego
wybryki.

Możesz również im
pomóc i myć często
ręce mydłem. To ich
tajna broń! Choć teraz
już nie taka tajna…
miejmy jednak
nadzieję, że Koronek i
jego kumple się nie
dowiedzą. Pomóżmy
super bohaterom i nie
dajmy się Koronkowi!
Pamiętajcie o super
tajnych radach!

tajna agentka:
Amelia Jarzyna

     Mażoretki czyli dziewczyny 
         z magiczną pałeczką

Wiesz, co to Mażoretki? Może myślisz, że to jakieś drażetki albo ludzie,
którzy bujają w obłokach:)) Nie, może cię zaskoczę, ale to taniec z
pałeczką. Ten wyraz pochodzi od francuskiego słowa majorette.
  Od dwóch lat uczęszczam na zajęcia mażoretek w naszej szkole. Naszym
pierwszym strojem były truskawki. Pewnie myślicie, że to dziwne, ale tak,
mieliśmy stroje w kolorystyce truskawek. Nasze góry od sukienek miały
kolor czerwony, a dół był w kolorze zielonym. Dlatego nazwałyśmy je
truskawkami.
  Nasz trud został ostatnio nagrodzony. Pod koniec sierpnia występowałam
w paradzie z okazji 140-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu. Parada
przeszła od okolic Zoo, a skończyła przy Okrąglaku. Tłumy poznaniaków
podziwiały nasz taniec. To było wielkie przeżycie.
  
Chcesz dołączyć do naszej zgranej ekipki? Spotkania są w
poniedziałki i środy o 16.30. Zapraszamy.

                                                                             Naprawdę polecam:
                                                                             Kasia Okupniak 6b

AAAAAAAA.....
CZARNY KOT!!!
RATUNKU!!!

Prawie każdy człowiek
na całym świecie
wierzy w przesądy.
Któż bowiem nie
chwytał się za guzik,
przechodząc obok
kominiarza? Albo nie
odczuwał niepokoju,
gdy drogę przebiegł
mu czarny kot? W tym
artykule przedstawię
wam kilka przesądów,
w które wierzą ludzie z
innych krajów. 
Na przykład w Turcji
uważają, iż nie należy
przeskakiwać przez
małe dziecko, bo
spadnie na nie klątwa,
która spowoduje, że
nie urośnie. 
W Kanadzie
natomiast istnieje

przesąd, że kobieta w
ciąży, która odczuwa
apetyt na rybę i jej nie
je, urodzi dziecko z
głową ryby. W
Wielkiej Brytanii
kobiety trzymały w
kieszeniach żołędzie
by zapewnić sobie
młody wygląd. 
W Japonii
nieszczęśliwą liczbą
jest 4, ponieważ
wymowa jest zbliżona
do słowa śmierć
,,Shi".  Tak bardzo
boją się tej liczby, że
w niektórych
budynkach nie ma
pięter ani mieszkań o
numerach z czwórką.
Nie ma więc pokoju
numer 4,14,24,34 itd.
Dla Greka najbardziej
pechowym dniem jest
wtorek. W tym kraju
też dużo się pluje:)
Grek, gdy usłyszy, że
komuś przytrafiło się
coś złego, pluje

za siebie trzy razy, by
zło nie przyszło do
niego. 
W Rosji nie można
oddawać i pożyczać
pieniędzy wieczorem.
Nie można również
gwizdać w
mieszkaniu, bo
gwizdanie wróży, że
zabraknie pieniędzy w
domu. 
Wierzycie w
przesądy? Nawet jeśli
nie, to na pewno są
sympatycznymi
zwyczajami, które
wywołują uśmiech na
twarzy.   
Oktawian Kryszak
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Wirus panuje, nie rozstajemy się z maseczkami i nie spotykamy się
zbyt często z znajomymi. Ale w tych niepewnych czasach trzeba coś
poczytać! Więc przeprowadziłam wywiad z ”Ranko ukulele”. To
dziewczyna, która pięknie śpiewa i gra na ukulele. A może gra również
na innych instrumentach? Przekonajmy się:-)

-Droga Ranko. Jestem redaktorką w gazetce szkolnej i wiem, że spotkać
się nie możemy, ale zechciałaś udzielić mi wywiadu przez pocztę
elektroniczną.
-Jasne, bardzo mi miło.
-Kiedy zaczęłaś grać na ukulele?
-Około 6 lat temu.Skąd pomysł na wrzucanie filmów na YouTube?
Mieszkałam za granicą i założyłam kanał na YouTube, żeby móc
pokazywać znajomym z Polski moje postępy w nauce gry na ukulele.
-Czy śpiewałaś kiedyś piosenki w innych językach niż polski, a jeśli tak, to
w jakich?
-Tak, śpiewam piosenki po angielsku, japońsku i khmersku (khmerski-
urzędowy język Kambodży).
- Czy teksty tworzysz sama czy z kimś?
- Wszystkie teksty tworzę sama. Czasem, gdy utknę na jakimś rymie,
to pytam znajomych o poradę :-)
- Czy masz zamiar zagrać kiedyś koncert?
-Już grywam koncerty :) W ostatnim miesiącu grałam w Poznaniu,
Warszawie, Gdańsku i na pewno jeszcze zagram nie raz.
- Czy grasz na innych instrumentach, a jeśli tak, to na jakich?
- Odrobinkę na gitarze.
- Czy granie na ukulele jest trudne?
- Nie, jest bardzo proste :-) Ale jak z każdą umiejętnością, trzeba
włożyć w to pracę i regularnie ćwiczyć.
- Czy uczyłaś się grać na ukulele sama?
- Tak, uczyłam się z filmików na YouTube i poradników w Internecie.
- Skąd bierzesz inspiracje do swoich piosenek?

- Z codzienności :-) Czasem usłyszę jakieś zdanie, które mi się
spodoba i od razu przychodzi mi do głowy napisanie o tym piosenki.
- Dzieciaki kochają zwierzęta. Czy Ty masz jakieś zwierzę?
- Niestety, nie mam żadnego.
- Bardzo dziękuję Ci za wywiad.
- Pozdrawiam!

Jak widzicie, jej historia jest bardzo ciekawa. Jeśli chcecie zobaczyć Kanał
Ranko Ukulele, wystarczy, że wpiszecie jej pseudonim w YouTube i
wyskoczą wam jej piosenki. Ja je bardzo lubię i często nucę. Do
zobaczenia!

Matylda Remesz

.

                                        NIEZWYKŁA RANKO UKULELE
                                         WYWIAD MATYLDY REMESZ

.

UKULELE...

Cóż to? To instrument podobny do małej gitary. Zwykle ma cztery
struny. Nazwa ukulele wywodzi się z języka hawajskiego. To połączenie
słów uka czyli pchła i lele, co znaczy skakać. Skacząca pchła odnosi się
zapewne do szybkich ruchów palców grającego. Może spróbujesz?
Artystka z naszego wywiadu nauczyła się na nim grać, oglądając filmiki na
You Tube. Może to właśnie pasja dla Ciebie na jesienne wieczory.

fot.
Patronite.pl

fot.profil Ranko Ukulele
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H JAK HARCERKA!

Hej, w tym roku zaczęłam uczęszczać na zbiórki harcerskie. To jest bardzo
fajna sprawa. Harcerstwo jest dla wytrwałych i dla odważnych. Mam
nadzieję, że taka jestem. Jeszcze nie byłam  na żadnym obozie ani 
biwaku, ale już przeżyłam pierwsze rajdy rowerowe. Czy dam radę spać w
namiocie z mrówkami? Czy nie przestraszę się nocnych podchodów? Czy
na pewno nie zje mnie niedźwiedź? I nie spadnie mi pająk na głowę? Mam
ochotę się sprawdzić, a  to umożliwia mi harcerstwo.  Na zbiórkach są
świetne zabawy dla małych i dużych. Niektóre naprawdę Was zaskoczą.
Spotkania nie odbywają się niestety nie w naszej szkole, tylko w SP 89 w
Poznaniu. Bardzo zachęcam!

Laura Grenda

STOPKA REDAKCYJNA:
W redakcji gazetki "Sensacje i Wariacje" w tym roku pracują:
Amelia Jarzyna 8b, Oktawian Kryszak 8b, Kasia Okupniak 6b, Laura
Grenda 6b, Krystian Kobrzeniecki 6b, Szymon Marosz 6b, Matylda Remesz
5a, Julka Oltman 5a, Karol Kamza 5a, Wojtek Sałata 5a, Gabrysia Illman
6b, Konstancja Stachowiak 6b, Anastazja Jabłońska 4b
Opiekun: Magdalena Kaczmarek 
Chcesz dołączyć? Skontaktuj się z nami. 

                    CHCESZ ZAISTNIEĆ NA ŁAMACH 
                            NASZEGO PISEMKA?
                   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Rada Młodzieżowych
Jeżyków, mimo
trudności związanych z
pandemią, radzi sobie
doskonale. 26
września zaprosiła
społeczność Jeżyc na
festyn. Pogoda
niestety zrobiła
psikusa i z placu
Asnyka musieliśmy
przenieść się do sali
gimnastycznej naszej
szkoły.  Wszystkie
atrakcje przygotowały
dzieciaki z rady, z
niektórych trzeba było
zrezygnować ze
względu na pandemię,
ale uśmiechnięte
twarze gości
świadczyły, że było
miło:) Na sztalugach
powstały prawdziwe

dzieła sztuki, na
twarzach i rękach
zagościły piękne
malowidła, było trochę
podskoków, zabawy  z
harcerzami i
fotobudka. Aby
rozgrzać umysł,
czekało koło fortuny z
pytaniami na temat
Jeżyc. No i pokaz
mistrzyni hula hop. 
Jesienią odbyły się
niezwykłe warsztaty,
na których można było
nauczyć się tworzyć
ekoświeczki i zawijki
do kanapek.
Niebawem kolejne
propozycje. 
Bądźcie czujni! Jeże
nie śpią!

.

KTO Z NAS NIE KOCHA PAND...

CZY WIECIE, ŻE panda wielka to drapieżny ssak pochodzi z rodziny
niedźwiedziowatych, a konkretniej jest nazywana niedźwiedziem
bambusowym? 
Pandy zazwyczaj zamieszkują właśnie tereny lasów bambusowych.
Bambus nie jest jednym pożywieniem pandy. Zjada ona także inne
rośliny trawiaste, ryby, gryzonie i owoce. Panda wielka osiąga nawet 60-90
cm wzrostu. Na wolności żyje ona 20 lat. Ciało pandy wielkiej jest w
większości białe, tylko przednie i tylne łapy są czarne, a także uszy. Panda
wygląda na niezdarną, ale to nieprawda, świetnie się porusza. Panda raczej
jest samotnikiem, ale łączy się w pary w okresie głodowym. 
W końcu trzeba kiedyś założyć rodzinę:)

                                                               Kasia Okupniak, Laura Grenda

            JEŻE Z RADY MŁODZIEŻOWYCH JEŻYKÓW
                    NIE ZAPADAJĄ W SEN ZIMOWY

UŚMIECHNIJ SIĘ!
Nauczyciel napisał
na tablicy wzór
chemiczny i otworzył
dziennik:
- Małgosiu, co to za
wzór?
- To jest... No, mam to
na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to
szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas
siarkowy...

Nauczycielka pyta się
dzieci, jakie zwierzęta
mają w domu.

Uczniowie kolejno
odpowiadają:
- Ja mam psa...
- Ja kota...
- U nas są rybki w
akwarium...
Wreszcie zgłasza się
Kazio:
- A my mamy kurczaka
w zamrażarce...

- Jak nazywa się
człowiek, który ciągle
gada i gada, chociaż
nikt go nie słucha?
- Nauczyciel!

.


	Mażoretki czyli dziewczyny           z magiczną pałeczką
	AAAAAAAA.....
	CZARNY KOT!!!
	RATUNKU!!!
	NIEZWYKŁA RANKO UKULELE                                          WYWIAD MATYLDY REMESZ
	JEŻE Z RADY MŁODZIEŻOWYCH JEŻYKÓW                     NIE ZAPADAJĄ W SEN ZIMOWY
	H JAK HARCERKA!
	CHCESZ ZAISTNIEĆ NA ŁAMACH                              NASZEGO PISEMKA?                    ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!



