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W ostatnim tygodniu września w naszej
szkole można było spotkać wiele symboli
związanych z krajami całego świata.
Były
flagi,
mapy,
kolorowe
stroje,
a na korytarzach słychać było różne słowa
w obcych językach. Wszystko to związane
było z Europejskim Tygodniem Języków
Obcych. W poniedziałek, 26 września,
w sali gimnastycznej uczniowie wszystkich
klas prezentowali zdobytą wiedzę na temat
różnych
krajów.
Przypominamy
jak
mówimy cześć we wszystkich krajach,
które poznaliśmy:
Czechy – Ahoj!
Francja – Salut!
Grecja – Yah sahs!
Hiszpania – Hola!
Holandia – Hallo!
Mongolia – Sain uu!
Niemcy – Hallo! Tschüss!
Peru – Hola!
Portugalia – Oi!
Szkocja - Halò!
Co ciekawego
Szwecja – Hej! Hallå!
u Krzysia Baczyńskiego?
Turcja – Merhaba!
Walia – Helo!
Patronem naszej szkoły jest
Wegry - Szia! Szervusz!
Krzysztof
Kamil
Baczyński.
Włochy – Ciao!
Na łamach naszej gazetki będziemy
prezentować ciekawostki z jego życia
i twórczości, dzięki którym poznamy go
bliżej.
Krzysztof Kamil Baczyński urodził się
22 stycznia 1921 roku. Jego tata na imię
miał
Stanisław,
a
mama
Stefania.
Był chorowity – w dzieciństwie chorował na
astmę, miał słabe serce i był stale zagrożony
gruźlicą.
Żródło: http://www.sp89poznan.edu.pl/

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do …PANI TERESY STADNIK
Teresa Stadnik - Dyrektor SP 89, nauczyciel przyrody

Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Czerwony
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Jesień za kolory
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Zupa pomidorowa i naleśniki
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Miałam koty, ale odeszły
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
W Kołobrzegu
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Apasjonata”
Jaka jest Pani ulubiona książka?
„Winnetou” Karola Maya
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Matejko i Picasso
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Biologia
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowa rodzina i podróż wzdłuż równika 
(KK, WK, NP)

Kołobrzeg
żródło: www.kolobrzeg.pl

10 pytań do… PANI ANNY SZYMCZAK
Anna Szymczak - Wicedyrektor SP 89, nauczyciel matematyki i informatyki

Jaki jest Pani ulubiony kolor?
niebieski
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Wiosnę za zieleń
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Lody waniliowe
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Teraz nie mam, miałam psa, kota i chomika
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
W Bieszczadach
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Bieszczadzkie anioły”
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Kryminały Miłoszewskiego
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Wszystkich impresjonistów
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Matematyka
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowa rodzina 
(KK, WK, NP)

Bieszczady
źródło:www.poznajpolske.onet.pl

ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI
Wśród uczniów naszej szkoły jest wiele osób, które mogą pochwalić się ciekawymi
pasjami, różnymi osiągnieciami i często ukrytymi talentami. Jeśli znacie kogoś takiego
lub sami możecie nas czymś zainteresować zgłoście się do jednego z naszych redaktorów,
a my przedstawimy Was uczniom naszej szkoły. W dzisiejszym numerze przedstawimy
redaktorów naszej gazety.

KALINA KOBIAŁKA, klasa 3c
Mam na imię Kalina. Moja pasja to plastyka. Lubię tez grać
na gitarze, tańczyć i śpiewać oraz programować
w scratchu. Dołączyłam do drużyny redaktorskiej,
ponieważ lubię odkrywać nowe zainteresowania. (KK)

WOJCIECH KOPKA, klasa 3b
Mam na imię Wojtek, a w listopadzie będę miał osiem lat.
Interesują mnie balet i minerały. Gdy dorosnę zostanę
pisarzem, tancerzem i dziennikarzem w jednym.
Mam kota Skandala i rybki: Niebieściucha, Pływaka
i Czarną Wdowę. (WK)

NATALIA PILARSKA, klasa 3c
Mam na imię Natalia i mam dziewięć lat. Moją pasją jest
woltyżerka i konie, lubię śpiewać i tańczyć. Jestem też
molem książkowym. Chciałabym być dziennikarką, bo lubię
poznawać nowych ludzi i ich historie. (NP)

Jeśli lubisz pisać, rysować, rozmawiać z ludźmi oraz masz ciekawe pomysły to możesz do
nas dołączyć! Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 13:05 do sali 205

Skład redakcji: Kalina Kobiałka, Wojciech Kopka, Natalia Pilarska, opiekun: Małgorzata Streb
Konsultacja polonistyczna: Maria Czekalska – Szarzała, Konsultacja anglistyczna: Bogumiła Kordus
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KRZYŻÓWKA–CROSSWORD
Czas na łamigłówkę. Odgadnij co przedstawia obrazek i zastanów się jak powiedziałby to
mały Anglik. Wpisz słowa w języku angielskim i sprawdź jakie hasło kryje się w szarych
polach. Powodzenia! Good luck!
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BIBLIOTEKA

Hasła graficznie opracowały: Kalina i Natalia

Rozwiązanie wpisz w miejsce hasła, wytnij i wrzuć do skrzyni, która będzie
od poniedziałku w Holu Patrona. Wśród prawidłowych rozwiązań wylosujemy zwycięzcę,
który otrzyma nagrodę 

Hasło:

Imię: ______________________________
Nazwisko: _________________________
Klasa: _____________________________

