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AKTUALNOŚCI

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA
11 listopada obchodzone jest narodowe święto
niepodległości. Tego dnia umownie zakończono
I
Wojnę
Światową.
Jest
to
święto
niepodległości, ponieważ przez 123 lata Polska
była pod zaborami: pruskim, austriackim
i rosyjskim. Polacy wielokrotnie od III rozbioru
w 1795 roku próbowali odzyskać niepodległość,
zwyciężyć zaborców z Napoleonem Bonaparte,
organizowali powstania np. listopadowe czy
styczniowe, ale dopiero pod wodzą Józefa
Piłsudskiego odzyskali długo oczekiwaną
niepodległość. (AM)

IMIENINY
ULICY ŚWIĘTY MARCIN
Tylko w Poznaniu 11 listopada można
zjeść świętomarcińskiego rogala i tylko
w Poznaniu obchodzi się imieniny ulicy. Tutaj
można spotkać Świętego Marcina, który
prowadzi barwny korowód. Święty przemierza
konno całą ulicę od kościoła pw. Św. Marcina
aż do Zamku, gdzie otrzymuje klucz do bram
miasta. Wtedy zaczyna się zabawa, która
kończy się pokazem fajerwerków. (JŻ)

Święto Lampionów
W
moim
przedszkolu
11
listopada
obchodziliśmy
Święto
Lampionów.
Sami
robiliśmy
lampiony
i
wieczorem
w korowodzie szliśmy do parku, tam
czekaliśmy na świętego Marcina. Przyjeżdżał na
białym
koniu
w
czerwonym
płaszczu,
galopował i zostawiał prezenty. Dzień Świętego
Marcina obchodzony jest w Europie, zwłaszcza
w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii. Dzieci idą
w pochodach z lampionami i śpiewają. Święty
Marcin jest znany tam każdemu dziecku za
dobre czyny, wielkoduszność i skromność. (JŻ)

Nasza reprezentantka na paradzie

Czy wiecie co czuje uczestnik parady
św. Marcina? Jeśli nie, chętnie Wam opowiem.
Drugi raz zrzędu występowałam na tej paradzie
wraz ze Stajnią Lajkonik. Wykonywałam
ćwiczenia woltyżerskie na koniu o imieniu
Nestor. To bardzo miłe i fajne uczucie,
gdy ludzie klaszczą i motywują nas okrzykami.
Miałam też okazję zobaczyć m.in. Bamberkę,
rzymskich legionistów i ludzi na szczudłach.
Święto Biblioteki
Parada św. Marcina to barwne i wesołe
Ostatnio w naszej szkole, zarówno przy widowisko, które odbywa się tylko raz w roku
wejściu, jak i w Hollu Patrona można było i tylko w Poznaniu! (NP)
skorzystać z wielu atrakcji naszej biblioteki,
takich jak kiermasz książek czy wystawa
połączona z czytaniem lektury. W listopadzie
i październiku można było kupić słodkości
i książki. Pani Asia Weremko przygotowała
to wszystko z okazji „Dnia Szkolnej Biblioteki”
za co bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego
najlepszego! (WK)

ANDRZEJKI
Skąd się wzięła tradycja wróżenia w noc 29/30 listopada?
Początkowo Andrzejki (noc przed 30 listopada) traktowano poważnie i tylko niezamężne panny
wróżyły sobie indywidualnie, w późniejszym czasie święto obchodzono wspólnie, choć wróżyły
sobie
wciąż
tylko
panny.
Panowie
wróżyli
w
Katarzynki
(noc
przed
25 listopada), o których się już nie pamięta. W dzisiejszych czasach bawią się wszyscy razem –
starsi
i
młodsi.
Dawniej
w
andrzejkową
noc
smarowano
drzwi
czosnkiem
i podtrzymywano ognisko na dworze dla przegnania złych snów. Towarzyszyła tej nocy
tajemnicza atmosfera. Zwyczajem andrzejkowym sa najróżniejsze wróżby. (KK)
Obrzędy andrzejkowe są znane od XII wieku, początkowo było to święto niezamężnych kobiet,
które przepowiadały sobie, czy wyjdą za mąż. Traktowały te wróżby bardzo poważnie. Z czasem
ta tradycja stawała się wyrazem zabawy i spotkań towarzyskich. (JŻ)
Dawniej ważną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby. Dziewczyny o północy
wychodziły na skrzyżowanie i pierwszego napotkanego chłopaka pytały jak ma na imię. To jaka
odpowiedź dostały miało świadczyć o tym, jak będzie brzmiało imię przyszłego męża. Teraz
większość osób spędza Andrzejki na zabawach tanecznych. (NP)

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
WYŚCIG BUCIKÓW

LANIE WOSKU

Ta wróżba wymaga od panien ściągnięcia buta.
Wyścigi zaczynamy od najbardziej oddaleonego
od drzwi miejsca w pokoju. Buty układamy
gęsiego tak, aby pieta jednego dotykała przodu
drugiego. Przekładamy je tak długo, aż
w końcu którys z nich przekroczy próg…
co wtedy? Właścicielka zwycięskiego bucika już
może zacząć planowac wesele, bo wkrótce ziści
się jej najwieksze marzenie!

Pocięte białe świeczki roztapiamy na małym

Źródło: http://www.maluchy.pl/kolorowanki

SERCA Z IMIONAMI
Z czerwonego papieru wycinamy spore serca.
Na jednej stronie ciasno, małymi literkami
zapisujemy imiona dziewczynek, na drugim
zapisujemy imiona chłopców. Drugą stronę
serc ozdabiamy wedle gustu. Osoba, która
chce
poznać
imię
przyszłej
wybranki/wybranka wbija szpilkę w serce od
strony ozdobionej, a osoba wróżąca odczytuje
imię.

ogniu w rondelku (robi to ZAWSZE osoba
dorosła!!!) Kiedy wosk jest gotowy, lejemy go
do miski z wodą przez dziurkę od klucza.
Gdy zastygnie, podnosimy go do światła
i oceniamy jaki cień rzuci naścianie. Z kształtu
cienia wrózymy przyszłość.

ilustracja autorstwa Kingi Sosińskiej

Anioł: dobra wiadomość
But: zabiegany rok
Człowiek: poznasz swoja miłość
Dom: bezpieczeństwo
Fontanna: szczęście
Gwiazda: pieniądze i szczęście
Kot: zdrada
Pies: Bądź ostrożny w zawieraniu nowych
znaomości
Motyl: wewnętrzna przemiana
Pieniądze: oszczędny rok
Serce: znajdziesz miłość
Słońce: pomyślny rok
Interpretacja woskowej rzeźby
zależy od wyobraźni 

AKCJE ORGANIZOWANE W SZKOLE
Konkurs na wykonanie
szopki bożonarodzeniowej

Dzieci z Afryki
też chcą myć zęby

Zrób
niezwykłą
SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ Mycie zębów to ważna sprawa –
i weź udział w konkursie szkolnym.
wszyscy o tym wiemy i dbamy
o zęby od dziecka. Każdy to potrafi –
że
ma
szczoteczkę
Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, ale już dziś wystarczy,
do
zębów
i
pastę.
Potrafią
to
też dzieci
można o nich pomyśleć samodzielnie wymyślając
Afryce,
ale
NIE
MAJĄ
i
własnoręcznie
wykonując
niezwykłą
SZOPKĘ w
BOŻONARODZENIOWĄ. Można samemu wymyślić SZCZOTECZEK! Dlatego misjonarze,
z czego będzie zrobiona: czy z papieru, czy z drewna? którzy uczą dzieci w Afryce myć
PROSZĄ
O
WIĘCEJ
A może z plasteliny lub modeliny? A może ze słomy? zęby
A może jednak z czegoś zupełnie innego? Wielkość SZCZOTECZEK i past do zębów.
szopki zależy od pomysłowości autora, może być bardzo Możemy im bardzo łatwo pomóc
szczoteczki
maleńka i misterna, albo duża i okazała, albo nie za przynosząc do szkoły
do
zębów
i
pasty
i
wrzucać
do kosza,
duża ani nie za mała. Jedno jest pewne: ma być
z
którym
będą
wędrować
po
klasach
ciekawa, niezwykle piękna i bardzo (wielko)polska!
szkolni
wolontariusze
Z pewnością będziecie mieć niezwykłe pomysły, a potem nasi
cały
listopad.
Zebrane
je zrealizujecie i starannie wykonacie. Na prace czekamy przez
w grudniu. Życzymy wam pomysłowości i cierpliwości! szczoteczki i pasty przekażemy do
REDEMPTORIS
MISSIO
Bogumiła Kordus wraz z panią Mariolą Petrych Fundacji
www.medicus.ump.edu.pl
skąd
i Samorządem Uczniowskim.
pojadą do różnych krajów misyjnych.

Konkurs

literacki

rozstrzygnięty!

W naszej szkole organizowany był konkurs literacki na
fotoreportaż z wakacji na temat: „Byłem – widziałem –
przeżyłem”. Został on już rozstrzygnięty, laureatami
zostali:
III miejsce – Joanna Wieczorek – klasa 6a,
II
miejsce
–
Stanisław
Waśk
–
klasa
6b,
I miejsce – Gabriela Gomółka – klasa 4b.
Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi pracami
na stronie szkoły: http://www.sp89poznan.edu.pl/

Pomóżmy
przytulić się
do misia
Od 14 do 18 listopada
Samorząd
Uczniowski
organizuje akcję pomocy
dla dzieci z chorobami
onkologicznymi. Będziemy
zbierać
nowe,
pluszowe
miśki, zabawki przytulanki,
gry i przybory plastyczne.
Prosimy o wsparcie naszej
akcji.

http://www.tvn24.pl/poznan,43/misjonarzezbieraja-szczoteczki-i-pasty-dozebow,674852.html

Akcja
„Dary dla Lwowa”
Od 2 do 25 listopada odbywa się
w naszej szkole zbiórka trwałych
środków
żywności,
słodyczy,
artykułów szkolnych, zabawek,
maskotek
i
nowych
książek
z bajkami. Dary zbierają panie:
Leśnik i Sadowska w salach 206
i 207.

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do…
Pani MAGDALENY PRUSINOWSKIEJ
Magdalena Prusinowska, nauczyciel języka polskiego i biblioteki
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Popielaty i niebieski
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato za wakacje i pływanie
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Rosół
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Rybki akwariowe
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
W górach
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Ostatni” Edyty Bartosiewicz
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Trylogia Henryka Sienkiewicza i J. R. R. Tolkiena
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Claude’a Moneta i impresjonistów
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Historia
Jakie jest Pani największe marzenie?
Spędzanie czasu z książkami

Claude Monet „Kobieta z parasolką”
Źródło: www.allartclassic.com

10 pytań do…
Pani JOANNY WEREMKO-WITKOWSKIEJ
Joanna Weremko-Witkowska, nauczyciel biblioteki
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Biały
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato za ciepło
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Naleśniki
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Kota Marcina
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
Tam, gdzie jest kontakt z przyrodą
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Z dzieciństwa „Dzieci z Bullerbyn”Astrid Lindgren,
a teraz książki biograficzne
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Edwarda Hoppera
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Język polski
Jakie jest Pani największe marzenie?
Aby moja rodzina i osoby dla mnie ważne byli zdrowi
i życzliwi dla innych

Edward Hopper„Western Motel”
Źródło: www.edwardhopper.net/

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do…
Pani MARII CZEKALSKIEJ-SZARZAŁY
Maria Czekalska-Szarzała, nauczyciel języka polskiego i świetlicy

Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Niebieski
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato, bo lubię, gdy jest ciepło
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Naleśniki z serem
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Psa Fado i królika Kika
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
Nad morzem
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Piosenka księżycowa”Varius Manx
Jaka jest Pani ulubiona książka?
„Mały Książę” Antoine de Saint Exupery’ego
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Lubię obrazy impresjonistów
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Język polski
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowie i szczęście mojej rodziny

Claude Monet
„Impresja wschód słońca”
Źródło: pl.wikipedia.org

10 pytań do…
Pana KRZYSZTOFA DEREJSKIEGO

Krzysztof Derejski,
nauczyciel historii i społeczeństwa oraz świetlicy

Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Fioletowy
Którą porę roku lubi Pan najbardziej i za co?
Jesień, ponieważ uwielbiam spacerować samotnie
po lesie i zbierać grzyby
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Zupa grzybowa
Czy ma Pan w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Mam kota Miśka
Gdzie lubi Pan spędzać wakacje?
W domu i w Rennes (Francja)
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Dni, których nie znamy” Marka Grechuty
Jaka jest Pana ulubiona książka?
„La Grande inflation. : La monnaie en France de Louis
XVI à Napoléon”oraz „Silmarillion” J.R.R. Tolkiena
Którego malarza lubi Pan najbardziej?
Jacques-Louis David
Jaki przedmiot był Pana ulubionym, kiedy był Pan
w Szkole Podstawowej?
Historia
Jakie jest Pana największe marzenie?
Nie mam marzenia

Jacques Louis David „Napoleon
przekraczający przełęcz
świętego Bernarda
w 1800 roku”
Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/
Jacques-Louis_David

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
nowych redaktorów naszej gazety oraz przypominamy kto tworzy naszą gazetkę od
początku 
KINGA SOSIŃSKA, klasa 3c
Mam na imię Kinga i mam osiem lat. Bardzo lubię podróżować
i poznawać świat. Moją pasją jest taniec i gimnastyka.
Interesuję się plastyką, a szczególnie dużą frajdę sprawia mi
rysowanie. Cieszę się, że mogę współtworzyć gazetkę szkolną.

JAGODA ŻÓŁTOWSKA, klasa 3c
Mam na imię Jagoda! Lubię czarny kolor i sushi. Moją pasją
jest: modelina, hip hop, gotowanie, plastyka, pisanie książek.
Chodzę na zajęcia dziennikarstwa, bo uwielbiam bardzo,
bardzo pisanie książek i zrobiłam ich już dużo.

ALEKSANDER MAJCHROWSKI, klasa 3b
Mam na imię Aleksander (Alek), mam osiem lat. Mój ulubiony
kolor to zielony, ulubione zwierzątko to żaba, żółw i ślimak.
Interesuje mnie: historia, świat, książki i piłka nożna.
Dołączyłem do zespołu, bo chciałem pracować przy gazetce
i dowiadywać się informacji.

Kalina
Kobiałka
Klasa 3c

Wojciech
Kopka
Klasa 3b

Natalia
Pilarska
Klasa 3c

Skład redakcji: Kalina Kobiałka, Wojciech Kopka, Aleksander Majchrowski, Natalia Pilarska,
Kinga Sosińska, Jagoda Żółtowska, opiekun: Małgorzata Streb
Konsultacja polonistyczna: Maria Czekalska – Szarzała, Konsultacja historyczna: Krzysztof Derejski
Konsultacja anglistyczna: Bogumiła Kordus, Iwona Henkel

Co ciekawego u Krzysia Baczyńskiego?

Mam na imię Krzyś i jestem patronem Waszej szkoły
Urodziłem się 22 stycznia w roku 1921. Jestem synem
Stanisława Baczyńskiego – żołnierza legionów polskich, pisarza
i krytyka literackiego oraz Stefanii która, jak mówi, z domu miała
na nazwisko Zieleńczyk. Mama była nauczycielką i autorką
podręczników szkolnych. Jak widać moi rodzice bardzo interesowali
się literaturą, więc nic dziwnego, że kiedy dorosłem zostałem poetą.
Początkowo mieszkałem przy ul. Bagatela 10. Byłem bardzo
chorowity. Podam przykład. Właśnie miałem astmę. Kiedy
poszedłem do doktora i ów doktór powiedział, że mam szansę
na gruźlicę, bardzo posmutniałem. Na szczęście do tego nie doszło.

Krzyś z Mamą

Nie lubiłem chodzić do szkoły, rzadko tam bywałem. A przez to
dostawałem słabe oceny. Widać nie trzeba mieć dobrych ocen
w szkole, aby zostać jej patronem.
Niestety, żyłem w strasznych czasach – umarłem podczas
Powstania Warszawskiego – więc moje wiersze są o śmierci. Dlatego
boję się je cytować. Mam nadzieję, że w Waszych czasach nie ma
wojny i nie będzie. I tego właśnie Wam życzę.
Pozdrawiam
Wasz Patron, Krzyś
Tekst przygotował: Wojciech Kopka

Krzyś w czasach
szkolnych

Zostań wzorem – nie potworem!
czyli SAVOIR-VIVRE na co dzień

Dbając o to, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły
wiedzieli jak się prawidłowo zachować w różnych
sytuacjach będziemy publikować wybrane zasady
tej sztuki dobrego wychowania. Savoir-vivre czyli
ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans
towarzyski,
kindersztuba;
znajomość
obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich
i reguł grzeczności obowiązujących w danej
grupie. Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka
francuskiego i czytamy je sawuar – wiwr.
Sztućce układa się zawsze od wewnątrz
do zewnątrz, co oznacza, że zaczynamy od
sztućców do dania głównego. Po prawej stronie
układamy nóż i łyżkę do zupy, po lewej stronie
nakrycia kładziemy widelec. Sztućce deserowe
kładziemy powyżej nakrycia – trzonek łyżeczki
zwrócony jest w prawo, a widelczyka w lewo. (KS)

Ilustracja autorstwa Kingi Sosińskiej

ENGLISH

FUN

IN

EIGHTY



NINE

Zadanie 1.:
Co ukrywają
pierwsze litery?
Odgadnij co przedstawiają
rysunki, w kratki wpisz
pierwszą literę odgadniętego
angielskiego słowa.
Jakie hasło powstało?(KS)

Zadanie 2.: Wykreślanka
W poziomych rzędach znajdź 14 angielskich słówek związanych z Halloween, wykreśl je,
pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie  Co ono oznacza?
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Zadanie 3.: LABIRYNT
Jesteś
w
środku
labiryntu…
szukając wyjścia zbieraj literki,
które utworzą rozwiązanie (KK)

Wszystkie rozwiązania prosimy wpisać w kupon konkursowy otrzymany razem z gazetką,
następnie wrzucić do skrzynki konkursowej w Holu wejściowym i poczekać na wyniki losowania.

