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Detektyw 

Piórko            

zanotował 
 

  

 We wrześniu integrowały 

się klasy czwarte i siódme. 

 Sprzątaliśmy świat, czyli 

najbliższe okolice „34”. 

 Dziewczynki i dziewczyny 

pamiętały o Dniu 

Chłopaka. 

 Przećwiczyliśmy kolejny 

próbny alarm. 

 Uczniowie mają swoje 

szafki. Ciekawe, co w nich 

będą trzymać? 

 

 

 

   

Wszyscy jesteśmy doradcami… - rozmowa z panią Wiesławą 
Grzegorzewicz, doradcą zawodowym w naszej szkole.  
„Szkolniaczek”: Doradztwo zawodowe to przedmiot, który pojawił 
się już w ubiegłym roku szkolnym. Czy spełnia swoje zadania? 
 
Wiesława Grzegorzewicz: Doradztwo zawodowe to praca 
z uczniem, rozwijająca jego świadomość o nim samym, 
przygotowująca do świadomych przyszłych wyborów edukacyjnych 
i zawodowych.  Zajęcia są tak realizowane, by młodzież dostrzegła 
własny potencjał, który drzemie w każdej dziewczynie i w każdym 
chłopaku, by wykorzystała go maksymalnie na miarę własnych 
możliwości. I przede wszystkim by młodzi ludzie nie zmarnowali tych 
szans, które po drodze w różnych okolicznościach, w różnych 
szkołach, w styczności z rozmaitymi ludźmi stają na ich drodze. A czy 
spełnia swoje zadanie? Czas pokaże. Na efekty jak zawsze w edukacji 
należy poczekać. Zwłaszcza po pierwszych dwóch latach. Jestem 
pewna, że pojawią się modyfikacje, refleksje ze  strony samych 
doradców, ale i nauczycieli, wychowawców pedagogów i rodziców. 
Wszyscy jesteśmy doradcami, nie tylko doradca i wychowawca, ale 
również rodzice i nauczyciele wszystkich przedmiotów. Doradca, 
czyli każdy z nas, wspiera ucznia w jego myśleniu o swojej przyszłości 
zawodowej, współuczestniczy w procesie podejmowania decyzji, 
wskazuje mu różne możliwości, pomaga podwyższyć zaniżony 
poziom samooceny, odnaleźć cel w życiu. Warto, aby uczeń 
pomyślał, żeby nie tylko mieć dom, samochód i jacht, ale też żeby 
być oraz być dla innych. Szkoła powinna nauczyć ucznia uczyć się. 
W ten sposób  pojmowane i realizowane DORADZTWO spełni swoje 
zadanie. 
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 „Szk.”: Czy przeciętny 13-latek już wie, co chce 
robić w dorosłym życiu? Kim chce być? 
 
W. G.: Trzynastolatek zastanawia się nad tym, co 
dalej, zaczyna planować. Wyczuwa, wie już 
z jakich przedmiotów jest dobry, z których 
przedmiotów nauka przychodzi mu z łatwością,  
a z których trudniej…   Ale czy to wystarczy? 
Z pewnością nie. Na pewno jest tu potrzebne 
wsparcie rodziców, to oni znają swoje dzieci 
najlepiej. A co ze świadomością samych uczniów?  
Co z podejmowaniem decyzji? To są 
najtrudniejsze sprawy. Młodzież w tym wieku nie 
podejmie samodzielnie decyzji, tak ważnych jak 
wybór przyszłej szkoły, wybór tego, kim chce być. 
Te wybory to ciągły proces podlegający 
nieustannym zmianom. Dlatego należy 
wykorzystać ten czas, tzn. 7 i 8 klasę na to, by 
młodzi ludzie bardziej świadomie spojrzeli na 
swoje przyszłe wybory, by zakiełkowała w nich 
refleksja o nich samych, by zaczęli poznawać 
siebie samych. Klasa 7 to taki przedstart. 
Uczniowie powinni być świadomi, że przyszłość, 
edukację trzeba planować, ale przede wszystkim 
liczy się CEL, jaki chce się osiągnąć (chcę zostać 
programistą, chcę być architektem itp. .  Najlepiej 
zaczynać od małych,  krótkoterminowych celów  
(z kilkudniowym czy tygodniowym 
wyprzedzeniem), typu: w tym tygodniu zaliczę 
wszystkie kartkówki i odpowiedzi na poziomie 
oceny dobrej. Może to być poprawa 
sprawdzianów, lepsze wyniki z języka 
angielskiego, zwiększona pomoc w obowiązkach 
domowych, częstsze niż dotychczas (np. co drugi 

dzień) liczenie zadań z matematyki czy nauka gry 
na gitarze. Następnie wyznaczać należy sobie 
cele średnio i długoterminowe, w ten sposób 
ułoży się nam jasno określony PLAN DZIAŁANIA 
na np. cały miesiąc lub dwa miesiące, 
a w konsekwencji na całe pierwsze półrocze, rok 
szkolny, zakończenie z satysfakcjonującym 
wynikiem szkoły podstawowej. Potem wybór 
kolejnego etapu edukacyjnego: czy ma być to 
szkoła branżowa, technikum czy szkoła średnia?  
Ale żeby to wszystko łącznie się zadziało, warto 
od czasu do czasu zadawać sobie samemu 
pytania: CZEGO CHCĘ? JAK TO ZDOBĘDĘ?  
Należy też sobie zdać sprawę z tego, że jeśli 
jednak COŚ  pójdzie nie tak, TO NIE KONIEC 
ŚWIATA. No i przy całym planowaniu i stawianiu 
celów warto mieć plan B, a nawet plan C, gdyż 
życie szybko się zmienia i przy dzisiejszym tempie, 
plany  często się weryfikuje i nie zawsze warto 
trzymać się kurczowo wymyślonej drogi. 
Bądźmy wewnętrznie zmotywowani, 
a osiągniemy wyznaczony CEL. 
 
„Szk.”: Kim chcieliby być w przyszłości nasi 
uczniowie? 
 
W. G.: Różnie to bywa, uczniowie mają swoje 
plany. Tak jak wspomniałam wcześniej , to trudne 
decyzje. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, kim 
chcieliby być w przyszłości. Raczej wiedzą, co 
chcieliby robić… A to nie to samo. Wykonywać 
jakąś czynność, pracę nie zawsze oznacza 
posiadać wiedzę na temat określonego zawodu 
lub mieć świadomość tego, kim chcę być?  
Jedni chcą być informatykami, bo  po prostu mają 
predyspozycje, lubią, rozumieją, dobrze im idzie 
z matematyką. Inni chcieliby zostać architektami, 
projektantami wnętrz, inżynierami.  Bywa, że 
myślą o zawodach medycznych. Wielu interesuje 
sport, muzyka czy gra na instrumentach, taniec, 
fotografia... robotyka. Dziś młodzież myśli 
o zarabianiu pieniędzy i o zawodach z tym 
związanych.  W kwestii wyboru zawodu bardziej 
śmiałe wydają się dziewczyny. Chłopcy są raczej 
skryci.  
 
„Szk.”: Co doradca zawodowy lubi najbardziej 
w swoim przedmiocie? 
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W. G.: W przedmiocie, a raczej w tym, czym się 
zajmuję, najbardziej lubię kontakt z młodym 
człowiekiem. Myślę, że jest on inny, że może być 
inny niż pozostałych nauczycieli przedmiotowych. 
Nie jest nastawiony na uzyskanie ocen, jest 
pozbawiony napięć i presji. Z drugiej strony 
młodzież, by osiągnąć wyniki, musi się 
zaangażować, powalczyć ze swoim lenistwem. To 
początek  powolnych zmian, jakie w ich życiu się 
zaczynają. Jest to tym bardziej dla nich trudne, 
ponieważ niełatwo się pogodzić z tym, że trzeba  
będzie porzucić czas beztroski. Doradztwo  
zaczyna im to uświadamiać, choć jak twierdzą, 
mają dopiero 13 czy 14 lat… Prawda. Mogę, 
wszyscy możemy się tylko starać, by nasi 
uczniowie przeszli przez ten czas w miarę 
łagodnie, a czy się uda…?  
„Szk.”: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
satysfakcji w tych niełatwych zmaganiach. 

 
 

LITERACKI NOBEL DLA OLGI 

TOKARCZUK  

Olga Tokarczuk to tegoroczna 

zwyciężczyni literackiej Nagrody Nobla. Autorka 

ma 57 lat, urodziła się  29 stycznia 1962 roku 

w Sulechowie. Jest wybitną polską pisarką, 

eseistką, poetką i autorką scenariuszy. 

Olga Tokarczuk otrzymała Nobla za 2018 r. za 

„narracyjną wyobraźnię, która 

z encyklopedyczną pasją ujawnia przekraczanie 

granic jako formę życia”. Komitet Noblowski 

docenił polską pisarkę za umiejętność spojrzenia 

na rzeczywistość z szerszej perspektywy, „z lotu 

ptaka”. Za połączenie sprytu i dowcipu. 

Olga Tokarczuk jest też laureatką Nagrody 

Bookera, najbardziej prestiżowej nagrody 

literackiej w Wielkiej Brytanii, przyznawanej za 

najlepszą powieść angielskojęzyczną z ostatniego 

roku 2018 za powieść „Bieguni” oraz dwukrotną 

laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: 

„Bieguni” i „Księgi Jakubowe”. 

 
                                                                                                                                      

Adrian Myśliński, 5 a 

 

 

 

Portrety naszych belfrów 
 

Pani Anna Jedlińska Tomczak jest bardzo 
miła i opiekuńcza. Prowadzi jedne z ciekawszych 
zajęć w szkole - kółko nowoczesnych gier 
planszowych. Nauczyła mnie grać w bardzo 
ciekawą grę zwaną „Takenoko”. Jest bardzo dobrą 
wychowawczynią.  

Marcel Wacławek, 7 b 
 

Moja wychowawczyni, pani Karolina 
Piszczek, jest bardzo miła i zawsze uśmiechnięta. 
Ma pogodną twarz. Uczy biologii i bardzo dobrze 
tłumaczy. Na lekcji wychowawczej organizuje 
wiele zabaw, które pozwalają nam się lepiej 
poznać. Pani Piszczek jest bardzo aktywna, 
organizuje wiele akcji w naszej szkole. Prowadzi 
w szkole wolontariat.  

Andrzej Formanowicz, 5 a 
 

Kto jest naszą szkolną Myszką? Każdy 

https://www.polityka.pl/tematy/olga-tokarczuk
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czwartoklasista już o tym wie, to nikt inny, to pani 

Jadwiga Gąska. Zawsze poważna i uczesana, 

elegancko ubrana. Starsza babka, ale ... 

nowoczesne trendy zna. Od pierwszych lekcji 

wpaja nam, jak się serwuje bezpiecznie po necie: 

„Wtedy nikt nie zaszkodzi wam!”  Jest pomocna 

i uczynna, więc nikt nie dziwi się, gdy usłyszy 

słowa te: "Proszę pani, dolina, komputer mi się 

zacina”. Bo kto by wiedział, co to są za bajery: 

Baltie, Scratch, Word, Wordpad, Paint, Excel, 

GIMP i inne ... gdyby z nami pani Gąska nie 

przekroczyła tej tajemniczej sfery. Informatyka to 

piękna sprawa, nie tylko uczy, ale to też wspaniała 

jest zabawa. Przyszłość nasza wtedy nie będzie 

szara, a praca ciekawa  i wspaniała. 

Pani Jadwigo, życzę miłych i pogodnych dni 

w naszej szkole, by nauczanie sprawiało radość 

i satysfakcję. 

Adrian Myśliński, 5 a 

 
Pani Gabriela Wołosz uczy w naszej szkole 

plastyki. Nie lubi pisać na tablicy, a za to pokazuje 

nam slajdy z ciekawymi zdjęciami. Pani Gabriela ma 

sposób na uczniów. Używa stopera. Wszyscy wiedzą, 

że gdy pani wyciąga stoper, mają być cicho. Stoper 

odlicza sekundy, a ile sekund, tyle zadań domowych. 

Julia Marek, 5A 

 

 
 

 

 

 

Uczy w naszej szkole już bardzo wiele lat, 

a nazywa się Rafał Kaczmarek. Jest przystojny jak 

król Kazimierz Wielki i ma wąsa jak Stefan Batory. 

Jest zawsze uśmiechnięty i zły humor na jego 

twarzy nigdy nie gości. Na wojnę nie ma co go 

wysyłać, bo jest typem człowieka życzliwego 

i dobrodusznego, więc i tak by ją przegrał. Wiek 

i doświadczenie sprzyjają jego dobrej pamięci, bo 

historię ma w małym palcu. Codziennie przybiega 

do szkoły, by nas uczyć i przekazywać jak 

najwięcej wiedzy. Kto nie lubi historii z tym 

panem? Każdy cieszy się, gdy ten przedmiot 

pojawia się w planie. Życzę panu Rafałowi jeszcze 

wielu lat pracy w tej szkole.  

Adrian Myśliński, 5 a 

 

Pani Aleksandra Wojdanowicz uczy 
w naszej szkole wychowania fizycznego. Ma 
ciemne, kręcone włosy, które wiąże w kucyk lub 
warkoczyk. Jest wysoka, szczupła 
i wysportowana. Ubiera się głównie w sportowe 
ubrania, ponieważ pokazuje nam, jak wykonywać 
poszczególne ćwiczenia. Gdy ktoś nie słucha 
poleceń, pani zaczyna mówić do nas po 
angielsku. Lubimy zajęcia z panią Aleksandrą, 
ponieważ dobrze tłumaczy i jest cierpliwa. 

Maria Sroczyńska, 6 d 

 

 

Krótka rozmowa z Panem Adamem 

Szewczyczakiem 

 
 

Jak Pan się czuje w naszej szkole? Czy podoba się 
Panu „34”? 
 
Dobrze, również dzięki pomocy przyjaznego 
grona pedagogicznego i uczniów, których tutaj 
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spotkałem. Co prawda nie poznałem jeszcze całej 
szkoły, ale mam nadzieję, że wkrótce nadrobię 
zaległości. 
 
Matematyka to Pana pasja od dzieciństwa? 
 
Tak, już od szkoły podstawowej. Zainteresowanie 
matematyką przyczyniło się do moich 
późniejszych decyzji: wyboru klasy 
matematyczno-informatycznej w liceum czy 
kierunku studiów, aż po wybór zawodu. 
 
Co jeszcze Pana interesuje? 
Zdecydowanie dobra muzyka, zwłaszcza na żywo, 
więc koncerty i festiwale oraz dobry film. Wolny 
czas chętnie spędzamy z żoną i synem na grach 
planszowych. Ponadto lubię podróżować po 
Polsce, poznawać historię i ciekawe miejsca 
naszego kraju. 
 
Czy brał Pan udział w konkursach i olimpiadach? 
 
Oczywiście, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. 
Niektóre z nich jeszcze są organizowane, np. 
Międzynarodowy Konkurs Kangur 
Matematyczny, Alfik Matematyczny czy 
Wojewódzki Konkurs Matematyczny. Przy tej 
okazji zachęcam wszystkich uczniów do udziału w 
konkursach matematycznych organizowanych na 
terenie szkoły – dla sprawdzenia i rozwijania 
swoich umiejętności i zdolności 
matematycznych. 
 
 

 
 

 

 

… i panią Aleksandrą Mruk 
 

Jak Pani się czuje w naszej szkole? 
 
Dobrze. Grono pedagogiczne jest bardzo 
sympatyczne i pomocne, a uczniowie mili. 
 
Jaki przedmiot w szkole lubiła Pani najbardziej? 
Czy była to geografia? 
 
Jestem rocznikiem, który uczęszczał jeszcze do 
gimnazjum. Swoją przygodę z geografią 
rozpoczęłam właśnie na tym etapie szkolnictwa, 
a kontynuowałam w szkole średniej. 
W pierwszych latach nauki bardzo lubiłam 
matematykę. Jednak gdy geografia pojawiła się w 
klasie pierwszej gimnazjum, od razu przypadła mi 
do gustu. Najbardziej lubiłam tematy związane 
z geografią społeczno-ekonomiczną. 
 
Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką? 
 
Jako mała dziewczynka pragnęłam zostać właśnie 
nauczycielką. Z biegiem lat jednak to marzenie 
zanikało, aż do momentu, w którym 
powiedziałam sobie, że nie chcę zostać 
nauczycielką. Ten zawód moim zdaniem zabiera 
trochę czas dla rodziny, którą chciałam założyć 
w przyszłości. Ale życie jest takie przewrotne, że 
na studiach poprzeplatało moje drogi właśnie 
z profesją nauczyciela. 
Jakie jest Pani hobby? 
 
Moim głównym hobby są podróże. Bardzo lubię 
poznawać nasz kraj, choć dalsze zakątki Europy są 
też urocze. Moim ostatnim turystycznym 
osiągnięciem jest zdobycie Śnieżki po raz czwarty 
oraz Ostrzycy – powulkanicznego szczytu na 
Pogórzu Kaczawskim. 
Wszystkim belfrom naszej szkoły, a także 
pracownikom administracji i obsługi z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej życzymy dużo zdrowia, 
cierpliwości i wytrwałości w pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz satysfakcji z tego szlachetnego 
trudu. 
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Co w „34” piszczy? 

 Na wycieczce integracyjnej razem z naszą 
wychowawczynią poszliśmy do Parku Cytadela. 
Było bardzo ciekawie. Uczniowie grali 
w planszówki oraz rozmawiali. Ktoś czytał 
książkę, ktoś opowiadał żarty, ogółem panowała 
wesoła atmosfera. Pod koniec chłopcy oraz 
dziewczęta bawili się w grę, którą nazwałem 
„wyścigi niedoszłych ofiar kanibali”. Polega ona 
na tym, że związuje się dwie grupy osób, a one się 
ścigają. W większości wypadków owe „niedoszłe 
ofiary” się wywracały. Mnie osobiście podobała 
się wycieczka.  

Marcel Wacławek, 7 b 
 

Uzależnieni od profilaktyki 
 

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła 
przystąpiła do realizacji projektu „Poznań stawia 
na profilaktykę”. Całość projektu koordynują 
panie pedagog Iwona Witkoś i Anita Rudna. 

 

 

9 września odbyło się spotkanie 
profilaktyczne z funkcjonariuszami Policji i Straży 
Miejskiej podczas, którego uczniowie klas VIII 
zdobyli informację na temat szkodliwości 
substancji psychoaktywnych oraz prawnych, 

zdrowotnych i społecznych konsekwencji ich 
zażywania. 

Uczniowie wzięli  udział  w spektaklu teatralnym 
w Teatrze Muzycznym. 

 

 

 

Światowy sprawdzian z tabliczki 

mnożenia 
 

 
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział 

w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja 
ta jest okazją dla uczniów do nadrobienia 
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. 
Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – 
pokazując swoją świetną znajomość trudnych 
przypadków mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” 
sprawdzana jest w niecodzienny sposób – 
podczas krótkich egzaminów z tabliczki 
mnożenia. W tym roku w klasach 4-8 
przeprowadzono takie krótkie egzaminy 
w trakcie lekcji matematyki. W tym miejscu 
chcielibyśmy wyróżnić uczniów, którzy walczyli 
nie tylko z zadaniami, ale i czasem. Najszybciej 
egzamin zdali następujący uczniowie: 

na poziomie klas czwartych – Aleksander 
Kwiatkowski (kl. 4b) 

na poziomie klas piątych – Zofia Krysiak (kl. 5c) 

na poziomie klas szóstych – Filip Poznański 
(kl. 6a) 

na poziomie klas siódmych – Filip Nowacki (kl. 7c) 

na poziomie klas ósmych – Hubert Fąfara (kl. 8a) 



 

7 

 

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy 
bezbłędnie poradzili sobie ze wszystkimi 
zadaniami. 

Ponadto wiele emocji wywołały egzaminy 
przeprowadzane przez Patrole Egzaminacyjne na 
zewnątrz szkoły. Uczniowie-egzaminatorzy 
z klasy 8c (matematyczno-informatycznej) wyszli 
na ulice, do sklepów, parków i przepytywali 
przypadkowych przechodniów. Niestety, jedynie 
co czwarta osoba zgodziła się na udział 
w egzaminie. Udało się przeegzaminować 
25 osób – większość zdała egzamin bez 
problemu. 

Adam Szewczyczak, nauczyciel matematyki 

 

 

 

 

 

Akcja „Sprzątanie Świata” 
 

„Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią 

międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony  

środowiska „Clean Up the World” wywodzącego 

się z Australii. 

W Polsce od roku 1994 akcja odbywa się 

zawsze w trzeci weekend września.  W tym roku 

przebiegała  pod hasłem: 

                   „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – 

ZMIENIAMY!” 

W piątek 20 września sprzątaliśmy najbliższe 

otoczenie naszej szkoły oraz fragment  

lasu w Żurawińcu. Cieszymy się, że aż dwanaście 

klas ze swoimi nauczycielami wzięło udział w tej 

lekcji poszanowania środowiska. Na zdjęciu 

widać efekt naszej zbiórki – zebraliśmy ponad 

20 worków śmieci!  

 

                                                               Dziękujemy!    

                                                                          

Przyrodniczki 

 

 
 

 

Dziedzictwo śmieci 
 

Pod koniec września odbyła się akcja pod 

tytułem ,,Sprzątanie świata'' polegała ona na 

sprzątaniu lasów w pobliżu naszej 

szkoły. Znaleźliśmy tam mnóstwo kapsli i butelek 

po piwie, co oznacza, że w lesie są ludzie, którzy 

topią swoje smutki w alkoholu. W lesie można 

także znaleźć mnóstwo innych śmieci. Są to m.in. 

opakowania po jogurcie, papiery, niedopałki 

papierosów oraz plastikowe torebki. Lasy są dziś 

bardzo zanieczyszczone przez człowieka. Może to 

wynikać z tego, iż ludzie nie są świadomi swojego 

postępowania i jego wpływu na środowisko. Jako 

przykład można podać fakt, że plastikowa 

torebka rozkłada się około kilkaset lat. Tym 

samym nasze śmieci zostawiamy naszym 

potomnym. Nie jest to dziedzictwo, jakiego 

byśmy chcieli dla naszych dzieci. Jeśli zjawisko to 

będzie się nasilać, to już niedługo nasze 

środowisko zostanie zniszczone do tego stopnia, 
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iż zaczną ginąć poszczególne gatunki zwierząt, nie 

tylko te żyjące w lesie. W ziemi naukowcy 

znajdują bowiem tzw. mikroplastik. Jest to 

bezpośredni efekt zaśmiecania Ziemi przez ludzi 

tworzywami sztucznymi. Jest to niestety tylko 

jeden z wielu problemów ekologicznych na 

świecie. Niemniej ważne jest zanieczyszczenie 

oceanów i mórz. Tracimy w ten sposób jedne 

z najcenniejszych zasobów.  

Nina Drozdowicz, 6 A 

 
 

 

Amazonia płonie 

Zapewne wszyscy słyszeli o wycince 
drzew i pożarach lasów w Amazonii. Drzewa 
znikają w zastraszającym tempie. Te największe 
na świecie lasy są domem dla ponad 3o milionów 
ludzi i około 1o% znanych na świecie gatunków 
zwierząt oraz roślin. Amazonia to piękne wielkie 
lasy tropikalne, to przede wszystkim zielone 
płuca naszej ziemskiej planety, które giną z dnia 
na dzień.  

Jak możemy pomóc Amazonii ? Przede 
wszystkim nie niszczmy przyrody. Spójrzmy, jak 
pięknie wygląda nasz świat.  A teraz pomyślmy, 
jak może wyglądać za parę lat ? Chrońmy 
przyrodę !  

Adrian Myśliński, 5 a 

                                                                                                                      

W naszej klasie 30 września 

obchodziliśmy Dzień Chłopca. Na lekcji 

matematyki Pani Supińska wręczyła nam 

ekologiczne metalowe słomki. Były bardzo fajne. 

Prezenty zorganizowały koleżanki i Pani. Gdy 

wróciłem do mojego domu, czekały na mnie 

następne prezenty. Dostałem karty podarunkowe 

Google Play i wiele innych drobiazgów od mojej 

mamy i sióstr. Bardzo się ucieszyłem. Był to chyba 

najlepszy Dzień Chłopca. 

Andrzej Formanowicz, 5 a 
 

Koleje Wolności 
 

2 października wychowawczynie klas 5b 
i 6a zabrały swoich uczniów na wycieczkę 
w ramach akcji „Koleje Wolności”. Przejazd 
zabytkowym parowozem odbył się z okazji 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
a organizowany był przez m. in. Koleje 
Wielkopolskie i Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie. 

                Jechaliśmy ze stacji Poznań Główny do 
stacji Rogoźno Wielkopolskie. Na początku pani 
rekonstruktorka opowiadała nam o udziale 
kobiet (szczególnie wielkopolanek) w II wojnie 
światowej. Prezentowała mundur kobiety, która 
należała do PKW (Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet). Następnym gościem był rekonstruktor 
z olbrzymim karabinem. Tłumaczył on, jak 
wyglądała walka polskiego wojska podczas 
Kampanii Wrześniowej. Zaprezentował również, 
jak wyglądał strój mężczyzny w tamtych czasach. 
Można było dotknąć pocisków, przymierzyć hełm 
czy czapkę (poznaliśmy również jej sekretne 
zastosowanie!) 

                Gdy docieraliśmy już do Rogoźna, 
pojawił się kamerzysta oraz reporter. Prowadzili 
wywiady oraz pytali uczniów, jak się bawili. 
Oczywiście wszyscy odpowiedzieli, 
że wspaniale!  

Nina Drozdowicz, 6a 

 

 

 

W Sejmie, Senacie i Łazienkach 

Królewskich 
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W piątek 18 października odbyła się 
wycieczka klas ósmych do Warszawy Głównym 
celem naszej podróży było obejrzenie 
Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, a więc 
miejsca najwyższych organów władzy 
ustawodawczej w naszym kraju. Zbiórka miała 
miejsce pod szkołą o godzinie 5.15. Wyjechaliśmy 
o 5.30. Musieliśmy być ubrani odświętnie. 

Po 4 godzinach jazdy dotarliśmy do 
Warszawy na ulicę Wiejską, przy której znajduje 
się Sejm. W środku zeskanowano nam plecaki. 
Goście tacy jak my muszą sprawdzeni                                            
i wylegitymowani. Chodzi tu o względy 
bezpieczeństwa. Następnie poszliśmy w kierunku 
sali posiedzeń Sejmu. Widok tego miejsca zrobił 
na nas niesamowite wrażenie. Sala była wielka, 
piękna, z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami 
dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu                               
i Prezydenta. W tle widać było flagę narodową 
z godłem Polski. Sala miała oliwkowe ściany. To tu 
zapadają ważne uchwały i decyzje. To tutaj toczą 
się burzliwe dyskusje między ugrupowaniami 
parlamentarnymi. W dalszej kolejności 
obejrzeliśmy salę posiedzeń Senatu. Widzieliśmy 
też miejsce na parlamentarnym korytarzu, gdzie 
dziennikarze czekają na polityków, aby zrobić 
z nimi wywiad. Od przewodnika dowiedzieliśmy 
się jeszcze wielu ciekawostek. Pełni wrażeń 
opuściliśmy gmach Parlamentu i udaliśmy się do 
Łazienek Warszawskich. Bardzo spodobał nam się 
Pałac na Wodzie, jeden z najcenniejszych 
polskich zabytków w stylu klasycystycznym. Była 
piękna pogoda, więc spacerowaliśmy alejkami 
Łazienek. Na koniec dotarliśmy do pomnika 
Chopina, przy którym w każdą niedzielę od maja 
do września odbywają się letnie koncerty. 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
udaliśmy się do autokaru, aby wrócić do 
Poznania. Wycieczka była bardzo udana. 
Parlament zrobił na nas duże wrażenie. 
Chciałbym, abyśmy częściej wyjeżdżali na takie 
wycieczki szkolne, dzięki którym możemy 
wzzbogacić swoją wiedzę i miło spędzić czas 
z kolegami ze szkoły. 

Liwiusz Politański, 8 a 
 
W Sejmie spotkaliśmy dziennikarzy stacji TVP 
Info, którzy chcieli przeprowadzić z nami wywiad. 

Do jego udzielenia zostały wytypowane dwie 
uczennice z naszej klasy – Marcjanna i Martyna. 
Po zakończeniu wywiadu mieliśmy okazję zrobić 
sobie zdjęcie z laską Marszałka Sejmu. 

Aleksandra Józefczyk, 8 a 
 

 

 

 

KOGEL -  MOGEL 
 

Komnata Tajemnic 
 

Każdy prawdziwy potterhead zna chociaż 
jedną ciekawostkę ze świata Harry’ego Pottera. 
Dotyczą one kręcenia filmów, procesu 
powstawania powieści, a także życia autorki. 
Dzisiaj przedstawię Wam kilka najciekawszych 
teorii, które udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, 
że czymś Was zaskoczę. 

Pisarka zdecydowała się na podpisanie 
powieści inicjałami pod wpływem wydawcy – 
chodziło o stworzenie wrażenia, że autorem 
Harry’ego Pottera jest mężczyzna. Ponieważ 
Johanne nie miała drugiego imienia, przyjęła imię 
po babci, czyli Kathleen. Rzeczywiście pierwszy 
list, który J.K. Rowling otrzymała od fanki, był 
skierowany do mężczyzny. 

W ekranizacji, gdy okazuje się, że Harry 
jednak nie zginął, George obraca się, by cieszyć 
się z tego faktu z Fredem. Po chwili dociera do 
niego, że jego brat bliźniak nie żyje. 

Cała seria w języku angielskim ma 
199 rozdziałów, 4’224 strony oraz 1’090’739 
słów. Filmy trwają łącznie 19 godzin i 39 minut. 

Numery, które Artur Weasley wcisnął 
w budce telefonicznej, by dostać się z Harrym do 
Ministerstwa to 62442. W standardowym 
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telefonie litery kryjące się pod tymi cyframi 
tworzą słowo MAGIC. 

Na planie filmu stale obecny był 
stomatolog. Było to spowodowane tym, 
że dzieciom grającym w Harrym Potterze ciągle 
wypadały zęby. Zadaniem dentysty było 
wstawianie sztucznych zębów w miejsce 
wypadniętych mleczaków. Dzięki temu nie 
tracono czasu zdjęciowego. 

J.K. Rowling przyznała, że Hagrid jest 
wzorowany na pewnym motocykliście. Autorka 
spotkała członka Hell’s Angels, który był 
ogromny, przerażający i miał obfitą brodę. „A 
potem on przysiadł się do mnie i zaczął 
opowiadać o swoim ogródku i petuniach, które 
źle rosły tego roku.” 

W witrynach sklepów na ulicy pokątnej 
widnieje ponad 20’000 przedmiotów i ozdób 
ręcznie robionych specjalnie na potrzeby filmu. 

Nazwa więzienia czarodziejów – Azkaban, 
to miks słów „Alcatraz” (położone na wyspie 
więzienie o zaostrzonym rygorze) oraz 
„Abaddon” (po hebrajsku oznacza głębię piekieł). 

Jedną z ulubionych książek Rowling są 
„Opowieści z Narnii”. To z tej powieści pochodzi 
nazwisko Cedrica – Diggory. 

Rowling początkowo chciała połączyć 
z Hermioną Harry’ego albo Freda. 

W trakcie kręcenia filmu, w brodzie 
Hagrida utkwiło całe mnóstwo rzeczy, a także 
żywy nietoperz.  

Maggie Smith, aktorka grająca profesor 
McGoanagall, podczas kręcenia ostatniej części 
Harry’ego Pottera walczyła z rakiem. Nie 
zrezygnowała z grania w filmie, ponieważ nie 
chciała zawieść fanów. 

Postać Severusa Snape’a inspirowana jest 
dawnym nauczycielem chemii autorki. 

W „Harrym Potterze i Komnacie 
Tajemnic” wśród obrazów w gabinecie 
Dumbledore’a możemy dostrzec portret 
Gandalfa Szarego (postaci z Władcy Pierścieni).  

Hanna Pontus, 7 b 
 

Kącik Mola Książkowego 
 

Książki są moją wielką pasją. Od zawsze 
lubiłam czytać, ale dopiero w tym roku naprawdę 

to pokochałam. W tym kąciku będę dzielić się 
z Wami moimi ulubionymi książkami, by 
dowiedzieli się o nich inni miłośnicy literatury. 
Kto wie? Może ktoś, kto do tej pory nie miał 
z czytaniem nic wspólnego, zainteresuje się 
książkami? A dzisiaj zajmiemy się historią, która 
w czasie wakacji po prostu mnie oczarowała – 
„Igrzyskami Śmierci”. 
 

 
Akcja „Igrzysk Śmierci” Suzanne Collins 

toczy się w nieokreślonej przyszłości. Po wielu 
wojnach i katastrofach naturalnych, w miejscu 
starych Stanów Zjednoczonych powstaje 
państwo Panem. W jego centrum znajduje się 
wymarzone miasto przyszłości – Capitol. Jest 
piękny, nowoczesny i bogaty. Nie bierze się to 
jednak znikąd. Capitol otacza 13 dystryktów, 
z czego jeden został zniszczony, ponieważ 
zbuntował się przeciwko władzy. Dystrykty są po 
to, by zapewniać dobrobyt mieszkańcom 
Capitolu. Ludzie w dystryktach żyją w skrajnym 
ubóstwie, cały dzień ciężko pracują, nie mogą 
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wychodzić poza granice swojego dystryktu, a za 
nieprzestrzeganie prawa karani są chłostą, albo 
śmiercią. Oprócz tego co roku Capitolińczycy 
rozrywają się oglądając Głodowe Igrzyska. 
Z każdego dystryktu losowani są dwaj 
przedstawiciele – chłopak i dziewczyna, w wieku 
od 12 do 18 lat, którzy trafią na arenę, z której 
żywy powróci tylko jeden zwycięzca. Główna 
bohaterka to 16-letnia Katniss. Mieszka ona wraz 
z rodziną w najbiedniejszym dystrykcie 
dwunastym. Zapewnia pożywienie dla mamy 
i siostry, polując nielegalnie w lesie, ze swoim 
najlepszym przyjacielem Galem. Kiedy mają 
rozegrać się 74 Głodowe Igrzyska, siostra Katniss 
– Prim po raz pierwszy będzie uczestniczyła 
w losowaniu do Igrzysk. Katniss bardzo troszczy 
się o siostrę, o wiele bardziej niż o siebie.                                                            
W dzień losowania, do igrzysk zostają wybrani… 

Szalenie spodobała mi się ta książka. Po 
przeczytaniu pierwszej części stwierdziłam, że 
jest brutalna. Wizja 24 dzieciaków zabijających 
się na arenie jest dość przerażająca, ale dwie 
następne książki przedstawiają nam o wiele 
straszniejsze obrazy. Pojawiają się zagadnienia 
gorsze od krwi i dzieci rzuconych w wir walki. 
Bohaterowie nie cierpią już tylko fizycznie, ale 
i psychicznie i nieraz okazuje się to o wiele 
straszniejsze od śmierci. Powieść ta idealnie 
pokazuje relacje między ludźmi i nasze 
zachowania, tendencje. „Jesteśmy kapryśnymi, 
głupimi istotami o marnej pamięci i wielkim 
talencie do samozniszczenia.” Pomaga też 
zrozumieć lepiej niektóre sprawy. Uczy   
niewyciągania pochopnych wniosków na 
podstawie pierwszych obserwacji. Nawet Capitol 
– miasto szczęśliwych ludzi ma swoje mroczne 
sekrety i każdy z nas ma własne tajemnice, 
o których inni nie wiedzą, a mimo to chcą 
oceniać. Odbieram tę powieść jako ostrzeżenie. 
Nie widać tego od razu, ale po przeczytaniu tej 
książki ma się wrażenie, że to wszystko jest jakoś 
dziwnie prawdopodobne. Ludzie uzależnieni od 
poprawiania swojej urody, cieszący się 
z nieszczęścia innych. Czy to nie jest nam dobrze 
znane?  Na podstawie „Igrzysk Śmierci” powstały 
4 filmy. Dobre, ale w porównaniu do książki nie 
wypadają najlepiej. Skupiają się tylko na rozwoju 
głównej bohaterki, a zapominają o rzeczach, 
które sprawiają, że ta książka jest naprawdę 

wyjątkowa i wartościowa. Pomijają wiele kwestii, 
dzięki którym można się dużo nauczyć. W maju 
tego roku do zagranicznych księgarń trafi prequel 
„Igrzysk śmierci”. Jego angielski tytuł brzmi „The 
ballad of songbirds and snakes” Zapowiada się 
ciekawie i nie mogę się doczekać chwili, w której 
będę mogła wziąć go do rąk.  

Hanna Pontus, 7 b 
 
 
 

 
 

 

Czy wiecie, że tak zwany kukang „leniwy lori” jest 
niebezpieczny? 
 
Leniwy Lori z Borneo wytwarza toksyny! Toksyny 
są „produkowane” po wewnętrznej stronie 
łapek, tuż przy łokciu. 
UWAGA!! Lori są zagrożone wyginięciem, 
ponieważ kłusownicy łapią je i sprzedają jako 
zwierzątka domowe. Lori są bardzo ważne dla 
ekosystemu, ponieważ zapylają kwiatki. 
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Cechy leniwego lori: 

-  jest bardzo powolny; 

- prowadzi nocny tryb życia; 

-  ma ostre zęby; 

-  jest samotnikiem; 

- mieszka na drzewach; 

- wytwarza toksyny, których używa, gdy się 
zdenerwuje. 

Lori są miłe i pożyteczne, więc należy je chronić. 
 

Julia Marek, 5  
 

Ze świata wynalazków 

Czy wiecie, kto stworzył pierwszy stacjonarny 

telefon? To Aleksander Bell, który był logopedą                                 

i nauczycielem muzyki. 

 

W celu poszukiwania sposobu na komunikację 

słynny wynalazca stworzył to urządzenie, które 

zmieniło cały świat.  

PIERWSZY TELEFON ZBUDOWANY PRZEZ 

ALEKSANDRA BELLA W 1876 ROKU                                                                                                                                                       

 

CIEKAWOSTKA !!!  

Aleksander Bell pracował w urzędzie 
patentowym w Ameryce. Właśnie w tym oto 
urzędzie wyprzedził swojego rywala, który też 
stworzył telefon o niecałe dwie godziny później 
od niego. Do dzisiaj trwają spory, komu należy 
przypisać ten wielki wynalazek. Jednak to 
Aleksander Bell 10 marca 1876 roku 
wypowiedział pierwsze słowa przez telefon 
kierowane do jego asystenta. A brzmiały one tak: 
,,Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję pana''.   

URZĄD PATENTOWY W AMERYCE, W KTÓRYM 
PRACOWAŁ ALEKSANDER BELL   

 

Adrian Myśliński, 5 a 
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Kogo i czego słuchamy? 

 

Shawn Mendes 
Pełne imię: Shawn Peter Raul Mendes 

Wiek: 21 lat (8.08.1998) 

Pochodzenie: Toronto, Kanada 

Top 5 najpopularniejszych piosenek: 

1. „Treat you better”( na obecną chwilę  to 

jest 15.10.2019, 1 829 856 060 

wyświetleń w serwisie you tube)  

2. „Stitches” (1 185 973 976 wyświetleń) 

3. „There’s nothing  holding me back” (840 

109 787 wyświetleń) 

4. „Señorita” ft. Camila Cabello (700 

226 148 wyświetleń) 

5. „I know what you did last summer” ft 

Camila Cabello (334 140 911 wyświetleń) 

Ciekawostki: 

1. Jego dziewczyną jest Camila Cabello  

2. Jego ulubionym kolorem jest szary 

3. Nie lubi pomidorów 

4. Jest Potterheadem* 

5. Wygrał plebiscyt na 

Najseksowniejszego mężczyznę 2017 

roku  

Do dziś wypuścił trzy albumy są to 
1. Handwritten (2015) 
2. Illuminate (2016) 
3. Shawn Mendes (2018) 
*Duży fan Harrego Pottera 

Marcel Wacławek,  VII B  
Specjalne podziękowania dla Hani Pontus ;) 

Źródło zdjęcia: jazzsoul.pl 

 

Humor szkolny 
 

- Gdzie śpimy? 
- Na lekcjach! 
 

- Co robimy na lekcjach? 
- Piszemy!  
- A co?  
- Liściki do kolegów! 
 

- Co robimy podczas sprawdzianu? 
- Ściągamy! 
  

- Co robimy na lekcjach? 
- Czekamy na dzwonek na przerwę! 
 

 

 

 

 

Trochę historii 

 
 

80 lat temu  wybuchła II wojna światowa. 
Pierwszy miesiąc walk to kampania wrześniowa  
nazywana wojną obronną Polski 1939. Zaczęła się 
od  ataku powietrznego na Wieluń 1 września 
1939 o 4.40, a zakończyła się 6 października 1939 
kapitulacją Kocka. Pierwszym komunikatem była 
informacja:  Halo, halo! Tu Warszawa i wszystkie 
rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 
czwartej minut czterdzieści oddziały niemieckie 
przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt 
o nieagresji. Zbombardowano szereg miast. 
Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny.  

Siły:  
Niemcy(III Rzesza): 
48 dywizji piechoty, 6 dywizji pancernych, 
4 dywizje piechoty zmotoryzowanej, 4 dywizje 
lekkie,  2 brygady piechoty, 1 brygada górska, 
1 brygada kawalerii, 10 tys. dział, 2,7 tys. 
czołgów, 1,3 tys. samolotów,  2 pancerniki, 
10 niszczycieli, 10 okrętów podwodnych 
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Polska: 
 39 dywizji piechoty (+ 2 improwizowane), 
11 brygad kawalerii (+1 improwizowana), 
2 brygady zmotoryzowane, 3 brygady górskie, 
3 bataliony czołgów lekkich, 14 brygad Obrony 
Narodowej (+ samodzielne bataliony ON), 4300 
dział, 880 czołgów, 400 samolotów, 1 niszczyciel, 
1 stawiacz min, 6 trałowców, 5 okrętów 
podwodnych 
Legiony czesko-słowackie: 1000 żołnierzy, 
190 pilotów 
 
Wielka Brytania: 
 9 dywizji piechoty (w tym 4 dywizje piechoty 
BEF), 1500 samolotów myśliwskich 
i bombowych, 15 pancerników, 7 lotniskowców, 
65 krążowników, 187 niszczycieli i torpedowców, 
58 okrętów podwodnych 
 
ZSRR:  
Ponad 33 dywizje, ponad 11 brygad, 4959 dział, 
4736 czołgów, 3300 samolotów 
 
 
Źródła: Polskie Radio 24 Wikipedia: kampania 
wrześniowa, Wikipedia: Wieluń  
 

Szymon Citkowicz -Jurkiewicz, 5d 
 

 

Czy słyszeliście o rewolucji 

październikowej? 
 
Rewolucja październikowa w Rosji (w Rosji 
Sowieckiej znana jako Wielka Socjalistyczna 
Rewolucja Październikowa) to wykonane przez 
bolszewików za pomocą zbrojnych walk zmiany 
rządów na komunistyczne. Wybuchła 
25 października, a zakończyła się 7 listopada 1917 
roku. Jej organizator i przywódca to Włodzimierz 
Lenin.  W PRL-u było to jedno z ważniejszych 
świąt, które obchodzono 7 listopada. 
 

Szymon Citkowicz – Jurkiewicz, 5 d 
 

OKRĄGŁE ROCZNICE 

HISTORYCZNE - WRZESIEŃ, 

PAŹDZIERNIK 2018 

 

7 września 1998 roku ( 20 lat temu)– studenci 

Larry Page i Sergey Brin założyli spółkę Google. 

 

 

10 września 1898 roku (120 lat temu) 
w Genewie zasztyletowano cesarzową Austro-
Węgier Elżbietę Wittelsbach  - żonę cesarza 
Franciszka Józefa I - księżniczkę bawarską, znaną 
jako „Sissi”. Pełne tragicznych wydarzeń życie 
i wyjątkowa uroda uczyniły ją bohaterką kultury 
popularnej, czego dowodem są liczne filmy 
traktujące o jej losach. W drugiej połowie XIX 
wieku powszechnie uważano ją za najpiękniejszą 
kobietę na świecie. Swój wygląd zawdzięczała 
Elżbieta ciężkiej pracy. Codziennie wstawała 
o 5 rano i do późnych godzin porannych 
odbywała toaletę. Często stosowała głodówki  
i brawurowo jeździła konno ( 8 godzin dziennie), 
a później spacerowała. Została zabita przez 
włoskiego anarchistę Luigiego Lucheni, który 
wbił jej pilnik w serce. 

 
6 października 1788 roku (230 lat temu): 
w Warszawie rozpoczyna obrady Sejm Wielki 
(Czteroletni) pod przewodnictwem marszałków 
Stanisława Małachowskiego i Kazimierza Sapiehy. 
Sejm uchwalił m.in. Konstytucję 3 maja, ustawę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luigi_Lucheni
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o zwiększeniu liczebności sił zbrojnych do 100 tys. 
żołnierzy i prawo o miastach. 
 

 

 
 
 
 
16 października 1978 roku (40 lat temu) - 
arcybiskup metropolita krakowski 
kardynał Karol Wojtyła został wybrany 
na papieża jako pierwsza osoba spoza Włoch od 
456 lat, przyjmując imię Jan Paweł II - jego 
pontyfikat trwał aż do 2005  roku. W 2014 roku 
został on świętym Kościoła Katolickiego. 
                  

 
 
28 października 1138 roku (880 lat temu )-
w wieku 53 lat zmarł panujący w Polsce książę 
Bolesław Krzywousty. Zasiadł na tronie polskim 
od ok. 1108 roku, po kilkuletnich walkach 
o władzę z bratem Zbigniewem, w latach  
1119  -1123 podbił Pomorze Zachodnie,  
ok. 1133 roku wydał akt sukcesyjny, w którym 
podzielił państwo na dzielnice i wprowadził 
zasadę senioratu. 
 

 
    
 

                                                                              
Opracował: DARIUSZ KOŁODZIEJCZYK 

 
 
 
 
 
 

Widziane zezem 
 
 

 

Co się dzieje po dzwonku na 

lekcję? 
 

Czy dzwonek na lekcję to pełna 
mobilizacja uczniów? Niekoniecznie. Oczywiście 
większość z nas reaguje tak, jak należy – zbiera się 
przed salą. Ale są i tacy, którzy zaczytani czy 
zagadani albo – co gorsze – wpatrzeni w ekrany 
telefonów komórkowych najzwyczajniej 
w świecie go nie słyszą. Dopiero nauczyciel jest 
w stanie „podnieść” niedobitki prawie leżące pod 
klasą i sprawić, by ustawiły się i weszły do sali. 
A tam czasami jeszcze trwa przerwa! Nie od razu 
milkną szmery i głosy. I znów potrzebna jest 
interwencja nauczyciela. Albo podniesiony ton, 
albo wyczekujące ciszy spojrzenie… 

A mogłoby być tak… Dzwoni dzwonek, 
uczniowie go słyszą i spokojnie ustawiają się 
przed salą. Stoją porządnie, nie hałasują, czekają 
na nauczyciela. Po wejściu do sali witają się 
i siadają zaraz na swoich miejscach. Nie minęła 
minuta, a nauczyciel może rozpocząć lekcję. 
Możliwe? 

Red. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczet_papieży
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1. Complete the passages below using the words in the box: 

gunpowder king Fawkes plot Parliament 

bonfire barrels November Guy fireworks 

London – 1605 (Protestant England) 

Guy Fawkes was a Catholic. He hated the king and the Parliament because they were anti-Catholic. 

That is why he wanted to blow up the Houses of _______________. He was not successful. The 

___________ ,James I, found out about the _______________ because one of the plotters told his 

brother-in-law: ‘Don’t go to the Parliament on ____________ 5th’.The king’s soldiers caught Guy 

_____________ with 36 ______________ of __________. He was guilty of treason. They put him in 

prison and he was sentenced to death. 

London – Nowadays 

Children make a figure of ______________, dress it in old clothes and put a hat on its head. They carry 

the figure in the streets and ask for ‘a penny for Guy’. They need money for _______________. In the 

evening, they burn their figures on the top of a _______________. They also watch magnificent 

firework displays. 

 

2.  Match the expression on the left with the correct definitions on the right. 

 

              1. to blow up                                       a) a secret plan 

              2. to find out                                      b) to explode 

              3. a plot                                              c) a crime against your country 

              4. a soldier                                         d) to get information 

              5. treason                                           e) a place where criminals go  

              6. prison                                             f) a person who serves in the army  

 

 

Watch this to get to know the whole story!  

 
Do you want to get 

pluses? Show the 

answers to your 

English teacher 
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Ze sportu 

 
Memoriał Jerzego Mleczaka 

"Jerzyk 2019" 

Już po raz XVII odbył się Memoriał 
Jerzego Mleczaka "Jerzyk 2019". Impreza 
poświęcona była pamięci wielkiego 
propagatora sportu, pasjonata piłki siatkowej, 
działacza sportowego ziemi nowotomyskiej. 
Organizatorem zawodów był MKS Kangur 
Nowy Tomyśl wspólnie ze Szkołą Podstawową 
nr 3 w Nowym Tomyślu oraz Powiatowym 
Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. Gościem 
honorowym Memoriału była małżonka Pana 
Jerzego Pani Elżbieta Mleczak wspólnie 
z synem Jarosławem. Otwarcia zawodów 
dokonał Pan dyrektor Powiatowego Centrum 
Sportu, sekretarz MKS Kangur Nowy Tomyśl - 
Jakub Skrzypczak. Uczniowie z klasy 
7 i 8 naszej szkoły reprezentowali barwy 
KU AZS UAM Poznań i po zaciętych 
pojedynkach udało im się wywalczyć 
1 miejsce. 

 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: 

1. Jędrzej Augustyniak 

2. Maciej Bauer 
3. Michał Czaronek 
4. Hubert Fylak 
5. Maciej Paszkiewicz 
6. Filip Sugier 
7. Marek Szwanke 
8. Karol Domagalski 
9. Maciej Czajka 
10. Patryk Obarski 
11. Mateusz Przybyła 
12. Michał Kaźmierski 
  

Klasyfikacja końcowa turnieju - kategoria 
wiekowa - młodzicy. 

1. KU AZS UAM Poznań 
2. MKS Kangur Nowy Tomyśl 
3. UKS ZW Murowana Goślina 
4. UKS Szamotulanin Szamotuły 
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Mały  

szkolniaczEK 
 

Jeszcze trochę 

o wakacjach… 

 

 

 

 

 

 

Moje tegoroczne wakacje były 

bardzo udane. Najpierw pojechałam 

z rodzicami i rodzeństwem do Niemiec. 

Mieszkaliśmy nad morzem niedaleko 
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Rostoku. Niestety było bardzo zimno 

i tylko raz udało nam się popływać 

w morzu. Ale to nic :). Okazało się, że 

okolica jest bardzo ładna. Zwiedziliśmy 

zamek w Schwerinie, urocze miasto 

Wismar, Bad Doberan i jak to nad 

morzem, odwiedziliśmy dwie latarnie 

morskie, w Warnemunde i w Buku. 

Mamy specjalne książeczki do zbierania 

pieczątek z latarni  - teraz przybyły nam 

dwie do kolekcji. Potem pojechałam 

z rodzeństwem na kolonie do Stronia 

Śląskiego. Pierwszy raz pojechaliśmy bez 

rodziców. Strasznie się denerwowałam, 

ale było bardzo fajnie. Mieszkaliśmy 

w bardzo ładnej willi Diana. Mieliśmy 

wiele wycieczek. Byliśmy w kopalni złota, 

w twierdzy w Kłodzku, chodziliśmy po 

górach i super się bawiliśmy. A w sierpniu 

po raz pierwszy w życiu poleciałam 

samolotem. To była podróż do Paryża. 

Jest to piękne miasto, pełne zabytków. 

Zwiedziliśmy Muzeum Luwr z niezwykłą 

Mona Lisą,  Wieżę Eiffla, byliśmy 

w bazylice Sacre - Coeur, widzieliśmy 

katedrę Notre Dame, byliśmy na 

cmentarzu u Fryderyka Chopina. 

Zwiedziliśmy też miasto XXI wieku - La 

Defense pod Paryżem. Pojechaliśmy na 

stadion Stade de France, na którym gra 

ulubiona drużyna mojego brata. 

Obejrzeliśmy dzieła współczesnej sztuki 

w Centrum Pompidou, płynęliśmy po 

Sekwanie, obejrzeliśmy Łuk Triumfalny 

i Montmartre. Odwiedziliśmy też 

Panteon, w którym została pochowana 

noblistka Maria Skłodowska - Curie. 

Teraz często myślę o tych niezwykłych 

wakacjach i już czekam na następne. 

Agnieszka Formanowicz, kl. 3b 

 

Zielono mi 

 

W czwartek, 19 września w naszej 

szkole odbyło się oficjalne otwarcie 

ogródka dydaktycznego i pracowni 

przyrodniczo-ekologicznej. Nasze klasy, 

3b i 3c, przez kilka dni przygotowywały 

się do tego dnia. Dziewczynki ubrane w 

zielone spódniczki tańczyły i śpiewały. 

Było wielu gości, robiono zdjęcia i nawet 

kręcono filmy. Wszyscy razem weszliśmy 

do ogródka i zaproszeni goście uroczyście 

przecięli wstęgę na znak, że ogródek 

został otwarty. Udekorowaliśmy również 

nasze klasy. Ja zrobiłam słoneczniki 

z plasteliny i inne kolorowe kwiaty. 

Przygotowałam też plastikowe 

pojemniczki do segregacji śmieci i plakat, 

aby każdy wiedział, jakie rzeczy gdzie się 

wyrzuca. To był bardzo miły dzień.  

Agnieszka Formanowicz, kl. 3b 
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W piątek, 20 września, razem 

z całą klasą, w ramach akcji "Sprzątanie 

Świata", porządkowaliśmy okolicę naszej 

szkoły. Pani wychowawczyni dała nam 

rękawice i wszyscy zaczęliśmy zbierać 

papierki, butelki i całe mnóstwo 

niedopałków papierosów. Uzbieraliśmy 

cały worek. Niestety ludzie nie dbają 

o środowisko i naszej planecie Ziemi 

grozi niebezpieczeństwo. Uważam, że 

nawet małe dzieci powinny pamiętać 

o wyrzucaniu śmieci do śmietnika 

i koniecznie segregować je do 

odpowiednich pojemników. 

Agnieszka Formanowicz, kl. 3b 

 

 

Parafialny festyn rodzinny 

W niedzielę, 22 września odbył się 

festyn rodzinny przy kościele na os. B. 

Śmiałego. Nasza klasa, 3b,  brała w nim 

udział. To już taka klasowa tradycja. Były 

występy, atrakcyjne zabawy i dobry 

humor. Festyn zakończyła loteria 

fantowa.  

 

Tymoteusz Gruszka, kl. 3b 

 

Na festynie rodzinnym w parafii na 

os. Bolesława Śmiałego nasza szkoła 

przygotowała występy, a moja klasa 

śpiewała i grała na bum bum rurkach. 

Wszystkie dzieci mogły uczestniczyć 

wwielu konkurencjach sprawnościowych 

i artystycznych, w których zdobywało się 

pieczątki, a na scenie ciągle odbywały się 

różne występy. Po zdobyciu co najmniej 

pięciu pieczątek brało się udział w 

losowaniu nagród. Ja nic nie 

wylosowałam, ale moja siostra dostała 

nagrodę za piękny jesienny rysunek. Na 

koniec zjedliśmy pyszną grochówkę 

z kiełbasą i w koronie na głowie, 

z balonem w ręce, pomaszerowałam do 

domu. Pogoda była piękna, choć to 

ostatni dzień lata.  
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Agnieszka Formanowicz, kl. 3b 

Podczas festynu odbywało się 

wiele występów na scenie, w tym występ 

klasy 3b i 3c. Graliśmy na bum bum 

rurkach oraz śpiewaliśmy piosenki. Na 

festynie można było wziąć udział w wielu 

konkurencjach sportowo-

zręcznościowych, a także wykonać 

własnoręcznie np. torbę. Rodzice mogli 

napić się kawy lub zjeść ciasto, a dzieci 

mogły zjeść watę cukrową, popcorn 

i poskakać w dmuchanej kuli. Na koniec 

festynu odbyło się losowanie nagród. 

Losy można było zakupić po każdej mszy 

w niedzielę przed festynem. Po 

losowaniu ksiądz proboszcz zakończył 

festyn.  

Patrycja Płonka, kl. 3b 

 

Na festynie były różne atrakcje, 

m.in. rzuty krążkiem, które polegały na 

precyzji, biegi w workach, zajęcia 

migania oraz wiele innych. Były też 

zwierzęta: kozy, owce i króliki. Można 

było poskakać na dmuchańcu. Panie 

częstowały uczestników własnoręcznie 

upieczonym ciastem. Na scenie dzieci 

z naszej szkoły tańczyły i śpiewały 

piosenki. Grała również orkiestra 

zaproszona przez księdza proboszcza. 

W festynie uczestniczyli także rodzice 

i bliscy dzieci. Na zakończenie festynu 

odbyło się losowanie upominków. 

Główną nagrodą był rower. 

Asia Woźniak, kl. 3b 

 

 

Tajemnice Castoramy 

 Dzisiaj, czyli 9 października, byliśmy 

na wycieczce w Castoramie. Robiliśmy 

różne rzeczy. Zwiedzaliśmy najróżniejsze 

miejsca, nawet takie, w których 

przebywać mogą tylko pracownicy 

sklepu.  

 Ale od początku... 

Pojechaliśmy do Castoramy 

autobusem. Po wejściu rozebraliśmy 

kurtki i po krótkiej chwili przywitała nas 

miła pani. Usiedliśmy przy stolikach 

i dostaliśmy paczki. W tych paczkach 

znajdowały się części do złożenia auta. 

Wyjęliśmy ostrożnie wszystkie części, 

a w tym czasie pani wlała do kubeczków 

specjalny klej do drewna. Następnie 
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pokazała, jak składać auto. Pomagaliśmy 

sobie nawzajem, gdy ktoś nie potrafił 

czegoś zrobić. Było wspaniale, 

używaliśmy młotków, kiedy nie mogliśmy 

włożyć części, albo przyklejaliśmy ją 

klejem. Byliśmy cali od kleju, bo trzeba 

było nakładać palcami. Niektórym części 

się trochę połamały, ale je skleili i nie 

było problemu. Czas mijał nieubłaganie 

szybko. Wszystkim udało się zrobić 

samochód. Przez chwilę pobawiliśmy się, 

ale to nie był koniec wycieczki. Pani 

zaproponowała nam zwiedzanie 

Castoramy. Poszliśmy za nią 

i zatrzymaliśmy się przed wielką roletą. 

Pani nacisnęła przycisk i roleta się 

podniosła. Weszliśmy do środka 

i zobaczyliśmy dwie windy, jedna obok 

drugiej. Zjechaliśmy jedno piętro w dół 

i weszliśmy do pomieszczenia. Było 

bardzo duże. Okazało się, że tam 

przechowuje się towary, to magazyn, ale 

zanim się je gdzieś położy zapisywane są 

w komputerze. Zapisuje się regał, na 

którym znajduje się przedmiot i numer 

towaru. Chwilę później wyszliśmy na 

dwór i zobaczyliśmy pracownicę sklepu 

siedzącą w budce i manewrującą 

maszynami. Wróciliśmy do środka 

i windą wjechaliśmy na pierwsze piętro. 

Poszliśmy jeszcze do pana, który przycina 

deski tym, którzy tego potrzebują. 

Patrzyliśmy, jak to robi i po chwili każdy 

z nas otrzymał kawałek przyciętej deski. 

Podziękowaliśmy i wróciliśmy do 

stolików. Gdy usiedliśmy, pani 

powiedziała, że przygotowała dla nas 

niespodzianki. Otrzymaliśmy paczki 

i dyplomy. Podziękowaliśmy za zajęcia, 

ubraliśmy kurtki i wyszliśmy.  

 Po powrocie do szkoły nasza pani 

powiedziała, że możemy pomalować 

auta. Niestety skończył się czas zajęć 

i trzeba było przestać - no cóż koniec dnia 

w szkole. Wycieczka była udana.  

Magdalena Konarska, 3b 

W poniedziałek 30 września moja 

klasa, 3c, obchodziła Dzień Chłopaka. 

Był to bardzo miły dzień. Koleżanki 

z naszej klasy przygotowały nam różne 

zabawy, konkursy i upominki. Każdy 

z chłopców dostał kartkę z życzeniami, 

breloczek ze swoim imieniem                           

i kostkę "łamigłówkę".  

Dziękujemy koleżankom za wspaniały 

dzień!  

Żurek, klasa 3c 

 
Na Dzień Chłopaka dziewczyny 

przygotowały konkursy i zabawy. 

Dostaliśmy laurki i prezenty w postaci 

zawieszki z naszym imieniem i labirynt. 

To był fajny dzień! 

                                                                    

Adam Walkiewicz, klasa 3c 
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30 września świętowaliśmy Dzień 

Chłopaka. Nasi Super Chłopcy bawili się 

super. Grali, śmiali się i uczestniczyli 

w konkursach, które przygotowały dla 

nich dziewczyny! 

  Zosia Stypa, klasa 3c 

 

Ja z moimi koleżankami 

przygotowałyśmy dla chłopaków 

konkursy  i zabawy. Były też 

niespodzianki, upominki i oczywiście 

laurki. Dobrze się bawiliśmy. Święto 

Chłopaka było fajne, radosne i miłe, 

szczególnie dlatego, że chłopcy byli 

szczęśliwi! 
 Natalia Pierzanowska, klasa 3c 

 

Z okazji Dnia Chłopaka 

dziewczynki przygotowały dla nas 

niespodziankę. Zabawy w kalambury, 

szukanie kartek, rzucanie do celu, 

5 sekund. Było bardzo fajnie! 

      Julek Kołbik, klasa 3c 

 

 

Wyprawa do Centrum 

Edukacji Łamigłówka 
 

3 października byliśmy z klasą 

w Centrum Edukacyjnym Łamigłówka. 

Okazało się,  że jest to miejsce, w którym 

można się bawić i uczyć. Dowiedzieliśmy 

się, co to są liczby Fibonacciego, i że mają 

one zastosowanie nie tylko 

w matematyce, ale i w przyrodzie. 

W Łamigłówce jest wiele eksponatów 

interaktywnych, gier logicznych 

i programów komputerowych. Mogliśmy 

sprawdzić się w różnych łamigłówkach 

i zabawach. Podobał mi się pokój luster, 

peryskop, studnia i krzywe lustra. Był 

także sklepik z różnymi ciekawymi 

artykułami. Można było kupić magnesy, 

magiczne puzzle i inne upominki. 

Igor Żurek, klasa 3c 

 

 

Akcja Sprzątanie Świata 

 

 

 
 

Jesteśmy zwolennikami czystego 

świata, dlatego jak co roku także i w tym 

przyłączyliśmy się do szkolnej akcji 

Sprzątanie Świata. Wyruszyliśmy 

uliczkami osiedla, na którym znajduje się 

nasza szkoła i zbieraliśmy napotkane 

śmieci. Musimy wiedzieć, że czysta 

Ziemia oznacza życie w zdrowiu 

i szczęściu, więc pamiętajmy, że ta akcja 

powinna trwać każdego dnia roku. 

My jesteśmy Eko i Ty też bądź Eko!  

 

                                                            
Koleżanki i koledzy z klasy 3c 
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Uroczystość otwarcia 

pracowni przyrodniczej 

i ogródka dydaktycznego 

 
 

19 września uczestniczyliśmy 

w uroczystym otwarciu pracowni 

przyrodniczo-ekologicznej oraz ogródka 

dydaktycznego w naszej szkole. 

Zaprosiliśmy gości i pokazaliśmy naszą 

pracownię, ogródek oraz ławkę 

fotowoltaiczną stojącą przed szkołą. 

Ogródek jest miejscem, w którym 

możemy poznawać przyrodę i przebywać 

z nią ucząc się, że dobrze jest żyć 

i mieszkać w miejscu, gdzie rosną 

drzewa, krzewy i różnego rodzaju rośliny. 

Wiosną tego roku sami posialiśmy 

rzodkiewkę, marchewkę, kalarepkę, 

pomidory i ogórki. Latem i jesienią 

zbieraliśmy plony. Jedliśmy smaczne 

i zdrowe warzywa i owoce. Sami je 

uprawialiśmy i pielęgnowaliśmy. 

W pracowni przyrodniczej możemy 

oglądać mikroświat przez mikroskopy, 

a przed szkołą możemy usiąść na 

ławeczce, która zasilana jest bateriami 

słonecznymi i naładować swoje telefony 

komórkowe.   

 Uczniowie klasy 3b i 3c 
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