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Redakcja gazetki "Sensacje i Wariacje" życzy wszystkim Czytelnikom
odlotowych wakacji! Odkrywajcie nowe szlaki, poznawajcie ciekawych ludzi,
relaksujcie się. Ten rok był ciężki, wszyscy zasłużyli na odpoczynek!!!
Rok szkolny kończy się 24
czerwca. W czerwcu więc
czeka nas 15 dni nauki.
W naszej szkole oceny
muszą być wstawione do 8
czerwca. Będziemy mieć
moment wytchnienia, wolny
będzie czwartek i piątek
czyli 16 i 17 czerwca.
Dodatkowo w czerwcu
możesz świętować:
1 czerwca Dzień Bułki
3 czerwca Dzień Dobrej
Oceny
10 czerwca Dzień Jazdy
Nago na Rowerze
19 czerwca Dzień Leniwych
Spacerów
Kalina Siegień 5b

Co przyniesie
nam
czerwiec...

Pewnie wielu z was ma
wielki dylemat: DO KIEDY
MOŻNA ZDOBYWAĆ
(POPRAWIAĆ) OCENY?
Tutaj dowiesz się o tym oraz
o innych rzeczach, na
przykład, ile zostało do
wakacji, jakie dni będą
wolne przed wakacjami.

WAKACJE W INNYCH KLIMATACH

Młodsi mieszkańcy innych
państw wakacje mają innej
długości niż w Polsce.
Najkrótsze wakacje na
świecie mają Niemcy,
Holandia i Szkocja,
wypoczywają oni od szkoły
tylko 6 tygodni, czyli niecałe
półtora miesiąca.
Rekompensuje się im to
kilkoma innymi przerwami w
ciągu roku. Najdłuższą
przerwę letnią na świecie
mają młodzi Turcy,
Ukraińcy i Maltańczycy,
trwa ona trzy

Wakacje! Kto je wymyślił?

tygodnie dłużej niż w
Polsce i ma 13 tygodni,
czyli aż 3 miesiące!
Wakacje w Finlandii trwają
od rozpoczęcia czerwca do
początku sierpnia, czyli
dosyć dużo. A wy jakiej
długości chcielibyście mieć
wakacje?
Życzę wam miłego,
ciekawego i dobrze
wykorzystanego
wypoczynku.
Gustaw Damrat 6a
.

.

Thomas Cook to człowiek,
któremu zawdzięczamy
wakacje. W 1841 r.
zorganizował wycieczkę dla
grupy aż 570 osób, która
trwała niemal 60 dni! Był to
precedens na skalę świata,
dzięki któremu Thomasa
Cooka uważa się nie tylko
za pomysłodawcę
dwumiesięcznej przerwy od
szkoły, ale też
utworzenia pierwszego
biura podróży!
Matylda Remesz 6a

Thomas Cook

.

Głos Wielkopolski | Numer 55 06/2022 | Strona 2

www.gloswielkopolski.pl

Sensacje i
Wariacje

www.juniormedia.pl

Pisarka ta wymyśliła i
napisała ,,Muminki’’.
Są to białe trolle z
dużymi nosami,
mieszkające w uroczej
dolinie koło
rzeki. Zresztą nie będę
wam dalej
"spojlerował", sami
przeczytajcie, szczerze
polecam! Podobno w
Finlandii mieszka też
św. Mikołaj. Niedaleko
miasta Rovaniemi ma
dom, fabrykę
prezentów i pocztę, do
której przychodzą

FINLANDIA, KRAJ ŚW. MIKOŁAJA,
MUMINKÓW I SAUNY

Gdybym płynął przez
Bałtyk cały
czas prosto i trochę w
prawo, dotarłbym do
Finlandii, kraju
świętego Mikołaja,
Muminków i sauny.
Ciekawostka: Finlandia
od pięciu lat w
rankingu
najszczęśliwszych
krajów świata
zajmowała pierwsze
miejsce. Dzieje się tak
dlatego, że Finowie
mają bliski kontakt z
naturą i umieją cieszyć
się z małych rzeczy
np. siedzenia na
ławeczce obok jeziora
lub wieczoru
spędzonego w
saunie. A propos
sauny, jest to

dosyć małe
pomieszczenie z
gorącym piecem w
środku i ławeczką,
witkami, czyli
gałązkami brzozy lub
wierzby, którymi
smaga się po
rozgrzanych plecach.
Na piec kładzie się
kamienie, które się
rozgrzewają.
Następnie polewa się
je wodą, co powoduje
powstanie olbrzymiej
ilości pary. Miski służą
do polewania się
wodą, gdy jest za
gorąco. Z Finlandii
pochodziła
także Tove Jansson.

Trolle, skrzaty z Finlandii

.

sauna

.

listy od dzieci z całego
świata. Przez jego
podwórze przebiega
też linia koła
podbiegunowego!
Finlandia to naprawdę
niesamowity kraj i
opowiedziałem wam
tylko o tyciusieńkim
ułamku
ciekawych rzeczy,
które można tam
zobaczyć, poczuć,
posmakować i
przeczytać.
Gustaw Damrat 6a

.

.

FIŃSKIE PRZYSMAKI czyli PIEROGI KARELSKIE
Pierogi karelskie to fińska potrawa mączna. Ma kształt płaskiego,
otwartego pieroga składającego się z dwóch warstw. Dół przygotowuje się
z mąki żytniej lub pszennej, a wierzch z pruee ziemniaczanego lub ryżu.
Piecze się je przez od 15 do 20 minut. Podawane są na ciepło, często z
*munavoi - smarowidłem wykonanym z jajek i masła.
Wspomniane munavoi (masło jajeczne) to fińskie i estońskie smarowidło
na kanapki i pierogi karelskie. Jest to pasta z masła i drobno posiekanego
jajka na twardo z dodatkiem soli.
Smacznego!
Basia Wojciechowska 5b

CYKL MŁODE BUNTOWNICZKI
RUTH HARKNESS
MIŁOŚNICZKA PAND

Dawno temu ludzie pracujący w ogrodach zoologicznych nie wiedzieli za
bardzo jak zajmować się egzotycznymi zwierzętami. Nie zdarzało się,
aby egzotyczne zwierzęta przeżywały podróż do Ameryki. Odwiedzający
przywykli do wypchanych watą zwierząt. I kiedy mąż Ruth postanowił
sprowadzić pandę z Chin, zapowiadała się nie lada sensacja.
Niestety po kilku miesiącach zmarł w Chinach. Ruth była wtedy
projektantką mody i nie miała za dużej wiedzy o Chinach, ale tęskniła za
mężem i lubiła przygody, więc pewnego dnia powiedziała:

-Muszę dokończyć dzieło Billa, pojadę do Chin i sprowadzę żywą
pandę.
Gdy dotarła do Chin, za dnia przedzierała się przez gęstwinę dżungli.
Wędrowała z biegiem rzek, zdobywała góry, by dojść do starożytnych
klasztorów, a gdy zapadała noc, siadała do ogniska. Pewnej nocy
usłyszała jakiś szum, wstała i ruszyła za hałasem. Zauważyła, że w
dziupli starego drzewa siedzi maleńka panda. Objęła ją, nie wiedziała co
robić. Nakarmiła mlekiem, a po powrocie do miasta kupiła skórzaną kurtkę,
by pandzie nie było zimno. Nadała jej imię Su Lin i przywiozła ją z
Chin wprost do zoo w Chicago. Dziesiątki tysięcy ludzi podziwiało uroczą
pandę Su Lin i przekonało się, że nawet dzikie zwierzęta zasługują na
miłość i opiekę.
Opracowała: Basia Wojciechowska z 5b
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Mama uczy synka
liczyć, zadaje pytania:
– Ile nóg ma pies?
– Cztery.
– A ile ma uszu?
– Dwoje!
– A oczu?
– Mamo, czy ty nigdy
nie widziałaś psa?!

PAMIĘTAJMY O POZNAŃSKIM CZERWCU!

Niebawem rocznica
Poznańskiego
Czerwca 56 roku. W
Poznaniu przy ulicy
Młyńskiej znajduje się
Pomnik Dzieci
Czerwca 1956 roku.
Pomnik przedstawia
dwóch chłopców, w
częściowym
umundurowaniu, z
karabinem i w
hełmach i z białoczerwoną opaską.
Upamiętnia wiele
dzieci, które
uczestniczyły

w walkach Powstania
Poznańskiego. Warto
wspomnieć, że bardzo
rozpoznawalny jest
tam Romek
Strzałkowski
zamordowany w
czasie starć. Chłopiec
uczęszczał wtedy do 7
klasy i nie dane mu
było rozpocząć już
wakacji...
Protest robotników
Poznania był jednym z
ważniejszych buntów
wolnościowych i w
Europie Środkowej

lat pięćdziesiątych
XX wieku. Nie można
o tym zapomnieć.
Wojtek Sałata 6a

– Mówię ci, to było
niesamowite! Jadę na
słoniu, patrzę do tyłu, a
tu lew, patrzę obok, a
tam dwa tygrysy!
– O matko! I co
zrobiłeś?!
– Nic, karuzela się
zatrzymała i
zszedłem…
Wyszukał: Wojtek S.

Czym różni się szkoła ukraińska od polskiej? Ucząc się w Ukrainie,
wstawałam zawsze o 7.00, bo szkoła zaczynała się o 8:30, każdego
dnia. Nie było czegoś takiego, że lekcje były od 9:00 lub 10:45, zawsze
tylko od 8:30. Do szkoły przychodziłam zawsze wcześniej, bo za
nieuzasadnione spóźnienia mogłam dostać uwagę. Na przerwach
zawsze byliśmy w szkole, bo nie wolno nam wychodzić na podwórko. Nie
siedzieliśmy w jednej klasie, na każdą lekcję chodziliśmy do innej sali.
Często chodziliśmy do stołówki, tam były obiady, jak w polskiej szkole, i
sklepik szkolny sprzedający galaretki, ciasteczka, bułki. Nie mieliśmy
własnych szafek jak w polskiej szkole, była tylko wspólna szatnia dla
wszystkich klas całej szkoły. Lekcje kończyły się często o godzinie
15:00. Szkoła polska i ukraińska różni się od siebie, ale każda ma
zarówno plusy, jak i minusy:)
Ania z 6a

.

.

.

.

KAŻDY MA SWÓJ CZAS NA ZIEMI
ZASKAKUJĄCE "NAJ"
Na pewno
zastanawialiście się
jakie zwierzę żyje
najkrócej, a jakie
najdłużej. Dziś
odpowiem na to
pytanie.
Meduza to
bezkręgowiec, co
oznacza, że nie ma
kręgosłupa. Meduza
jest drapieżna żywi się
głównie rybami
i planktonem, ale
przejdźmy do rzeczy:

najdłużej żyjące
zwierzę na ziemi to
Meduza
Nieśmiertelna. Żyje
wiecznie, tak
wiecznieeeee. Dzieje
się tak dzięki
transformacji czyli na
nasz język cofa sobie
życie.
Za to najkrócej żyjące
zwierzę to Jętka
Jednodniowa i jak
sama nazwa
wskazuje, żyje jeden

dzień. Jest owadem
podobnym do motyla.
Dorosłe osobniki nie
żywią się niczym, a
larwy jedzą glony.
Ciekawostka–jeśli
zachoruje lub nie ma
dostępu do jedzenia,
to nie może się
zregenerować i umrze.
Opracowała:
Basia Wojciechowska
5b
meduza nieśmiertelna

.
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- Jasiu kim jest twój
ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.

KATAR, KRAJ, W KTÓRYM BENZYNA
JEST TAŃSZA NIŻ WODA...
Urodzić się Katarczykiem to jak trafić
szóstkę w totka. Najpierw lokalne
plemiona bogaciły się na poławianiu
pereł, później odkryto tu jedne z
najbogatszych złóż ropy naftowej, a
potem gazu, na świecie.

To w zaledwie
kilkadziesiąt lat
doprowadziło do
niesamowitej
metamorfozy tego
kraju. Rybackie osady
i namioty Beduinów
zamieniły się na
luksusowe wille,
wielbłądy zastąpiły
limuzyny i samoloty.
Dziś liczba milionerów
na metr kwadratowy
jest tu największa na
świecie, a benzyna
tańsza niż woda.
W tym właśnie kraju
jesienią tego roku
odbędą się
Mistrzostwa Świata w
Piłce Nożnej.

Pani od języka
polskiego pyta Jasia:
Jasiu, jaka jest liczba
mnoga od rzeczownika
niedziela?
Jasiu odpowiada:
WAKACJE, proszę
pani.

Będzie to pierwszy
turniej mistrzostw
świata, który odbędzie
się na Bliskim
Wschodzie i pierwszy
w kraju islamskim. To
również pierwszy
mundial, który zostanie
rozegrany jesienią.
Polska ma w swojej
grupie: Argentynę,
Arabię Saudyjską i
Meksyk. Trzymamy
kciuki za naszych
reprezentantów.

Jasiu pyta pani, jaka
mysz ma dwie nogi.
Pani mówi: "Żadna".
Jaś na to: "Myszka
Miki". I pyta znów:
"Jaka kaczka ma dwie
nogi?". Pani mówi,że
Kaczor Donald. A Jaś:
Każda!

Wojtek Sałata 6a

Katar i jego sztuczne wyspy

HUMBAKI
I ICH RÓŻOWE MLEKO

Pozdrowienia od
humbaka:)

.

Jak pewnie wiecie albo
i nie, humbaki to
największe ssaki
świata. Ale czy
myśleliście, jakiego
koloru jest ich mleko?
Jak wiemy ssaki to
zwierzęta, które ssą
mleko matki, gdy są
małe, stąd nazwa
ssaki. Czy wiecie, że
humbaki mają różowe
mleko i nie ma ono
smaku
truskawki?:) Humbaki
żywią się planktonem,
dziennie zjadają go
kilka ton.

Są olbrzymie, mają ok.
30m długości czyli tyle
ile razem dwa
autobusy.Na zdjęciach
często można dostrzec
małe kulki na ich ciele,
są to skorupiaki zwane
pęklami. Humbaki, jak
żółwie, jaszczurki i
węże, nie mają zębów,
mają jednak fiszbiny
czyli płytki rogowe
podobne do szczotki.
CIEKAWOSTKAdziobaki to też ssaki,
jednak znoszą jaja.
Basia Wojciechowska

.

STOPKA REDAKCYJNA

Gazetkę tworzą:
Matylda Remesz 6a,
Julia Oltmann 6a,
Wojtek Sałata 6a,
Basia Wojciechowska
5b, Gustaw Damrat z
6a, Kalina Siegień z
5b.

Chcesz dołączyć?
Skontaktuj się z
opiekunem, p.
Magdaleną Kaczmarek

