
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 58
im.J. Kukuczki
ul.Ławica 3
60-186, Poznań

Numer 1 11/21



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 01/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plCo u nas słychać



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 01/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Co u nas słychać

                                   
                        Rolki szybkie - 
          czy to tylko pasja, czy też poświęcenie?

Jazda na rolkach to znakomity sposób na świetną
rozrywkę i relaks dla każdego, niezależnie od wieku.
Daje ona możliwość zrzucenia zbędnych kalorii,
poprawę kondycji, a ruch na świeżym powietrzu
pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Dodam,
że ciągu godziny intensywnej jazdy spalamy ok. 800
kalorii to jest tyle samo co spalamy podczas dwóch
godzin aerobiku.
 Nazywam się Dominika. Na rolkach jeżdżę od 5 roku
życia. Kiedy miałam 7 lat zaczęłam startować w
zawodach.

     Od 3 lat intensywnie trenuje jazdę na rolkach
szybkich w klubie- obecnie w Roll4Life Krzysztofa
Plicha.

     Regularnie 2razy w tygodniu trenuje rolki szybkie 
raz w tygodniu łyżwy oraz basen, treningi
wytrzymałościowe i rower.

     Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Trenuję cały
rok kiedy pada to na sali nawet w wakacje . To moja
pasja.  Sport wymaga ode mnie wiele poświęcenia ,
ale nie poddaję się i staram dać z siebie wszystko.
Chociaż nie zawsze jest łatwo tylko jeśli chcesz być
dobrym zawodnikiem to nie możesz odpuścić.

      A najważniejszym sprawdzianem są zawody.
Mimo sporej konkurencji  jest ogromna satysfakcja
kiedy jesteś na mecie i masz świadomość, że dałaś z
siebie wszystko i że warto było zacisnąć zęby i
zrezygnować z wielu innych  czasami nawet
przyjemniejszych rzeczy.

  R olki to także sprzęt i bezpieczeństwo.Dzięki
mojemu serwisantowi, którym jest mój tata, dbający o
mój sprzęt, ja mogę bezpiecznie jeździć i startować
szczególnie podczas zawodów .
W tym sporcie jak i w wielu innych, ryzyko kontuzji
występuje, ale trzeba się zabezpieczać zakładając
kask i ochraniacze żeby zminimalizować
prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji poprzez
upadek. KASK TO PODSTAWA I NIEZBĘDNA
KONIECZNOŚĆ DLA WSZYSTKICH –
SZCZEGÓLNIE DZIECI !

Obecnie jestem na obozie łyżwiarskim w Tomaszowie
Mazowieckim i Trenuje jazdę na łyżwach szybkich z
dziewczynami z Akademii Sportowego Rozwoju
Natalii Czerwonki. To moje pierwsze kroki na
panczenach.

Może w kolejnym artykule napiszę wam krótką relację
z mojego pobytu i opowiem trochę o łyżwach
szybkich?

Pozdrawiam
Dominika
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                                 Dzień dyni
Na świecie Święto Dyni (National Pumpkin Day) jest obchodzone 26 października. Z tej okazji odbywa

 się wiele festiwali np. Dolnośląski Festiwal Dyni we Wrocławiu. W ten dzień wiele osób rzeźbi

 w dyniach i wykonuje jesienne ozdoby. Popularnym zwyczajem jest także przyrządzanie potraw 

z dodatkiem dyni.

CIEKAWOSTKI O DYNI:

Istnieje około 800 rodzajów dyni, w tym 200 jadalnych.

 W Ameryce południowej dynie uprawiano już ok. 3000 lat p.n.e.

 Dynia może mieć także właściwości zdrowotne

Jest jednym z symboli jesieni i Halloween.

Rekordową dynię pod względem wagi (1054 kg) wyhodowano w 2014 roku, w Szwajcarii.

dynia dyniapixabay pixabay
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                        Z psiej perspektywy
                                                                     BLANKA GOMÓŁKA 

Pamiętam to ! 

Byłem szczeniakiem o to wtedy Estera się mną
opiekowała. 

Jak się to zaczęło? Już Ci mówię. Zaczęło się to
trzynaście lat temu. Mieszkałem w hodowli
Bernardynów. Opiekowała się nami  Pani Estera miała
61 albo 68 lat. Na pierwszy rzut oka zwykła miła Pani,
ale w Esterze było coś wyjątkowego. Jak koło niej się
przechodziło albo słyszało się jej głos to zapominało 
się o największych smutkach. Była dla mnie jak
mama, bo moja prawdziwa umarła po porodzie.

 Była dla mnie całym światem i ja dla niej chyba też.

W czasie gdy wyprowadzałem moją Panią na spacer usłyszałem wołanie człowieka. Kobieta już niestety nie
dosłyszy. Za wszelką cenę próbowałem Esterze to powiedzieć, ale ona mnie nie rozumiała.
Towarzyszyły  mi niezmierzone ilości emocji. Stwierdziłem, że nie ma czasu do stracenia .
 Kazałem jej zostać, zerwałem się bez zawahania i pobiegłem w stronę  miejsca, z którego dochodziło
wołanie.Kiedy biegłem czułem jakby, sekundy dłużyły się minutami a minuty godzinami . 

Właśnie w tym momencie poczułem, że moje łapy
same się zatrzymały. Byłem w rozterce z jednej strony
rodzina z drugiej instynkt bezinteresownej pomocy.
Nie wiedziałem gdzie iść. Pomyślałem, że mądrze
byłoby pomóc i wrócić do Pani . To był mój plan.

Kiedy dobiegłem na miejsce okazało się, że tym
człowiekiem w  ,, potrzebie “ był Pan Albert nasz
dostawca karmy . Zaklinowała mu się noga pomiędzy
kamieniem a wystającym korzeniem dębu .
Pomogłem mu się wydostać i już zamierzałem wracać
do Estery, kiedy usłyszałem: ,, Ja cię znam Relest ’’ . 
Pomachałem przyjaźnie ogonem polizałem go po
dłoni i zaraz potem obróciłem się na pięcie i
pogalopowałem do Pani Estery . 

Pies

Pies

Blanka Gomółka

Blanka Gomółka
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Gdy  tam dobiegłem -  jej już nie było. 

W pierwszej chwili mnie zamurowało. Chwila nieuwagi i człowiek się gubi . Ludzie mówią, że oni mają ciężko a
psy !? Bez przerwy musimy wszystkiego pilnować miski, człowieka , domu i tej parówki w lodówce której wcale
nie zjadłem.
Nie zamierzałem się poddawać i ruszyłem na poszukiwania. Pomyślałem sobie, że ona zrobi tak jak ją
wytresowałem , czyli też mnie szuka.. 
Z bezradności pobiegłem przed siebie.

W pewnym momencie zorientowałam się, że  jestem za daleko. Więc pobiegłem z powrotem do naszego
dostawcy. Galopowałem z całych sił. Pan Albert po skończonej kanapce właśnie zbierał się do
drogi.Tłumaczyłem mu wszystko bardzo szczegółowo a on mówił żebym wreszcie wsiadł do auta. Pojechaliśmy
pod dom Estery tam zauważyliśmy srebrne auto z napisem Policja.

Gdy weszliśmy do domu, przywitało nas dwóch funkcjonariuszy i zapłakana Pani Estera .
Kiedy mnie zobaczyła oniemiała z zachwytu. Zacząłem jej tłumaczyć jak musiałem pomóc niezbędnej osobie w
moim życiu bo bez niej padł bym z głodu i żeby na następny raz czekała na mnie  tam gdzie ja zostawiam.
Przytuliła mnie mocno, a ja ją  po lizałem po policzku .

Po chwili funkcjonariusze pojechali  a ja z rozmowy Alberta i Estery wywnioskowałem że Pani  zadzwoniła po
policję żeby mnie po szukali . Zaraz po tym Albert wytłumaczył jej jak go znalazłem i że nadawałbym się na
ratownika . Jak dla mnie zabrzmiało to ciekawie i dalej wsłuchałem się w rozmowę. Miesiąc później
wylądowałem na szkoleniu na psiego górskiego ratownika .
  cdn ….

Pies

policja

pixabay

pixabay
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Zupa z pieczonej dyni z kokosem

Składniki
●  Jedna mała dynia Hokkaido (ok. 600 g
●  200 ml mleka kokosowego
●  jedna kostka warzywna lub rosołowa
●  sól/pieprz do smaku
●  odrobina przyprawy curry

Przygotowanie
1. Rozgrzać piekarnik do 200 C.
2. Dynie pokroić w paski ok. 2 x 5 cm i usunąć pestki wraz z miękkim miąszem (zostawić skórkę), lekko

posolić i skropić oliwą z oliwek.
3. Rozłożyć dynie na blaszce lub w naczyniu żaroodpornym i wstawić do rozgrzanego piekarnika (max. 20

min.).
4. Zagotować 1 l wody wraz z kostką rosołową/warzywną.
5. Gdy dynia w piekarniku będzie już miękka (max 20 min.) wyjąć ją i lekko przestudzić, a potem obrać ze

skórki.
6. Pokroić na 2-3 centymetrowe kawałki, i wrzucić do zagotowanego warzywnego rosołu.
7. Gotować przez 15 min. (do miękkości), a potem zmiksować Blenderem.
8. Odlać do miseczki dwie łyżki (chochle) gorącej zupy, i wymieszać z mlekiem kokosowym
9. Zupę zdjąć z gazu i dolać do niej powoli mleko kokosowe.

10. Doprawić pieprzem/solą i curry.
11. Podawać z ryżem jaśminowym w oddzielnej miseczce i posypać płatkami prażonych migdałów
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                               11 LISTOPADA

         27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie

ojcowie niepodległosci

      

      W tym roku obchodzimy 103 rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 26 grudnia 1918 
do Poznania przyjechał wielki orędownik, mistrz
pianina i kompozycji Ignacy Jan Paderewski.
Gorące powitanie jakie poznaniacy zgotowali
wielkiemu pianiście przerodziły się w
manifestacje niepodległości i ostatecznie w
wybuch powstanie, dzięki któremu
Wielkopolska stała się częścią odrodzonej
Polski.

          

            Jak co roku 11 listopada świętujemy wspólnie
odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym dniu
każda klasa w trakcie lekcji ogląda filmy poświęcone
temu świętu, rozwiązuje zadania i quizy. Na lekcjach
bibliotecznych szczególną uwagę poświęcono ojcom
niepodległości. Wspólnie czytaliśmy ich biografie oraz
oglądaliśmy krótkie filmy przygotowane w ramach
programu Niepodległa,  przez Muzeum
Niepodległości w Warszawie i NCKultury poświęcone:
Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu,
Ignacemu Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi,
Wojciechowi Korfantemu i Ignacemu Daszyńskiemu.

pixabay
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