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FERIE TUŻ TUŻ! 

Bezpieczeństwo zimą 
Zimą, gdy jest mróz i śnieg lubimy uprawiać różne 
sporty zimowe np. jazda na łyżwach, sanki itp. 
Uprawiając sporty zimą musimy uważać  na 
bezpieczeństwo swoje, jak również innych. Jeżdżąc 
na sankach trzeba wybierać górki, które nie leżą 
blisko ulicy, po której jeżdżą samochody. Z kolei 
wybierając się na łyżwy, należy pamiętać, aby  
nie jeździć po jeziorach i sadzawkach, ponieważ lód 
może się załamać pod ciężarem łyżwiarzy. Jazda na 
nartach jest z reguły bezpieczna pod warunkiem,  
że jeździ się po wyznaczonych trasach i uważa  
na innych narciarzy. Jeśli zadbasz  
o bezpieczeństwo zimą będziesz mógł w pełni 
korzystać z uroków zimy.(NP) 

Sporty zimowe 
Niezbędnymi warunkami do przeprowadzenia 
dyscyplin rozgrywanych w okresie zimowym są 
przede wszystkim mróz i bardzo często śnieg.  
Do sportów zimowych zaliczamy: narciarstwo 
alepjskie i klasyczne, snowboarding, bobsleje, 
saneczkarstwo, skeleton, hokej na lodzie, 
łyżwiarstwo figurowe, short track, łyżwiarstwo 
szybkie, bojery, biathlon, curling, skibob i skoki 
narciarskie. Przebywanie na duzych wysokościach, 
np. podczas jazdy na nartach, pobudza organizm 
do produkowania wiekszej liczby czerwonych 
krwinek, dzięki którym do każdej komórki naszego 
ciała dociera tlen. Pnadto cały organizm zostaje 
odpowiednio dotleniony dzięki szaleństwom  
na powietrzu. Poprawia się samopoczucie, co jest 
szczególnie ważne w okresie, gdy jestesmy bardziej 
podatni na spadek nastroju. (WT) 

Poznańskie lodowiska 
Okres zimy to zazwyczaj czas kiedy jeździmy na 
łyżwach. Kiedy jest mróz, możemy skorzystać  
z zamarzniętych stawów, ale nie jest to w pełni 
bezpieczne, dlatego kiedy jest ciepło idziemy na 
lodowisko sztuczne. W Poznaniu mamy kilka 
lodowisk, na które możemy się udać. 
Oto lista poznańskich lodowisk: 
1. Lodowisko "Chwiałka" przy ul. Mariana 

Chwiałkowsiego 34. Obiekt otwarty jest 
codziennie od 7.30 do 21.00. 

2. Lodowisko Ligawa mieści się  przy  
ul. Bułgarskiej. Czynne jest od poniedziałku  
do piątku w godzinach 15.00 - 21.00  
a w weekendy startuje o 10.15 i zamyka się  
o 21.30.  

3. Lodowisko Malta przy ulicy Jana Pawła II 
czynne jest od 8.00 do 22.00 a w piątek oraz 
sobotę do 23.00. 

4. Lodowisko Bogdanka znajdziemy przy ulicy 
Północnej 9. Czynne jest przez siedem dni  
w tygodniu, od 8.00 do 21.30. Dodatkowo  
w każdy piątek o 20.00 możemy pojeździć na ice 
party. 

Oprócz lodowisk poznańskich możemy także 
wybrać się do Suchego Lasu, Swarzędza lub 
Tarnowa Podgórnego. 
Ceny biletów zaczynają się od 7 zł za tercję (45 
minut). Na miejscu można wypożyczyć łyżwy i 
kask.(EA) 

 

Co można robić  
w wolnym czasie poza 
zabawami na śniegu? 

Gdy w ferie zimowe jest brzydka pogoda można 
poczytać ciekawą książkę, obejrzeć ciekawy film  
w domu lub w kinie. Można też pójść na kryte 
lodowisko, do kręgielni lub na basen. Jeśli nie ma 
się ochoty wyjśc z domu można posprzątać swój 
pokój lub pomóc rodzicom w pracach domowych. 
Ferie zimowe to czas relaksu i odpoczynku. A gdy 
mowa o książkach, to zapraszamy do zapoznania 
się z recenzją książki od Wojtka Kopki.   
 
Opowiem Wam o Tytusie.  
Tytus to małpka, która bardzo chce być 
człowiekiem. Chodzi do szkoły, ogląda telewizję, ale 
miewa też szalone pomysły, takie jak: wyprawa  
do wnętrza ziemi czy latanie chicholotem!  
Tytusa uczłowieczają Romek i Atomek. Ich pojazdy 
zapewnia profesor T. Alent. A swoje losy 
zawdzięczają Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu 
(znanemu także jako Papcio Chmiel), który jest 
autorem komiksów z serii „Tytus, Romek i Atomek”. 
Bardzo Wam je polecam! To dlatego napisałem  
do Was ten skromny liścik, który, mam nadzieję, 
zachęci Was do przeczytania choć jednej książki  
z tej serii. A po jej przeczytaniu poszerzycie swoją 
wyobraźnię.  

Życzę miłego czytania! 
Wojciech Kopka     
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Aktualności 

Dzień Babci i Dziadka 
21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień 
Dziadka. W tych dniach miło jest odwiedzić  swoich dziadków, 
pomyśleć o jakichś drobnych prezentach. Niektóre wnuczęta 
zapraszają swoich  Dziadków na występy do szkół i przedszkoli. 
Najważniejszym jednak prezentem dla Babć i Dziadków jest sama 
obecność wnucząt  i pamięć o Nich. 

  
źródło www.google.pl/ obrazy 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia,  
samych szczęśliwych chwil oraz aby mimo wieku,  

byli zawsze młodzi duchem !!! 
 

Życzę Tobie, Babciu miła, 
byś zawsze w życiu szczęśliwa była. 

Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego, 
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego! 

 

Dziadek jest mi bardzo bliski 
On jest moim przyjacielem, 
Gdy wymienię z Nim uściski 

Bardzo wtedy się weselę. 
 

 

Pomysł na prezent 
dla Babci i Dziadka! 

 
Każdego ucieszy kwiat, a tym bardziej, jeśli będzie 
zrobiony własnoręcznie, np. techniką origami. Tutaj 
przedstawiamy Wam instrukcję wraz z rysunkami jak 
to zrobić. Można zrobić cały wielokolorowy bukiet.  
Do dzieła! 

K a r n a w a ł 
Karnawał to czas, kiedy bawimy się podobnie jak  
w Sylwestra, tylko bez fajerwerków. W karnawale biorą udział 
również dzieci. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa 
„carnavale”, czyli „pożegnanie z mięsem”. Jest to okres 
zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw 
rozpoczynający się najczęściej w dniu Trzech Króli,  
a kończący we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza 
początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. W tym 
roku Popielec przypada 1 marca. Karnawał kojarzy się  
z zabawą i radością, a kiedy się przebieramy na bale, możemy 
poczuć się kimś innym. (JŻ) 

 



10 PYTAŃ DO…   CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY 

10 pytań do… 
Pani MAGDALENY DZIURLI 
Magdalena Dziurla,  nauczyciel języka angielskiego  
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Biały i czarny 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Lato za temperaturę i za zieleń 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Nie mam ulubionych potraw 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Mam, dwa psy – Funia i Lenka 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Nad morzem 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„A candle in the wind” Eltona Johna 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Książki historyczne 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Stanisława Wyspiańskiego 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Biologia 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Pokój na świecie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Stanisław Wyspiański 

„Śpiący Staś” 

10 pytań do… 
Pani BOGUMIŁY KORDUS 
Bogumiła Kordus,  nauczyciel języka angielskiego  
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Czerwony 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Wiosnę za kwiaty 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Deser owocowy 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Nie mam, miałam owczarka niemieckiego o imieniu Bari 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
W górach 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Kubuś Puchatek” Winnie-the-Pooh   A. A. Milne  
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Van Gogha 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Język polski 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Pojechać do Ameryki 

 

 
 

 
Van Gogh „Słoneczniki” 

 

 



10 PYTAŃ DO…   CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY 

10 pytań do… 
Pani IWONY HENKEL 
Iwona Henkel,  nauczyciel języka angielskiego i świetlicy 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Czerwony 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Lato-uwielbiam długie dni, słońce i ciepło 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Penne brokułowe 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Mam kota, który wabi się czarny 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Na wsi, nad jeziorem, blisko natury 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
„Moja i Twoja nadzieja” zespołu Hey 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Alchemik” Paulo Coelho  
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Gustava Klimta 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Język polski 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Marzę o własnym domu i rodzinie 

 

 

 
Gustav Klimt 

Adele Bloch-Bauer 
10 pytań do… 
Pani KATARZYNY MEGGER 
Katarzyna Megger,  nauczyciel świetlicy  
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Zielony 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Jesień za kolory 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Zupa grzybowa 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Psa Tofika 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Na swojej działce 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
Piosenki Piotra Rubika 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
„Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk  
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Józefa Chełmońskiego 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Język polski, matematyka 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Zdrowie rodziny i grzeczne dzieci w świetlicy  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Józef Chełmoński „Babie 

lato” 



10 PYTAŃ DO…   CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY 

10 pytań do… 
Pani AGNIESZKI LESICKIEJ 
Agnieszka Lesicka,  nauczyciel świetlicy 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Wszystkie kolory 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Lato za słońce i ciepło 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Dania chińskie ze smażonym makaronem 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Nie mam 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
Nad morzem 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
Piosenki the Beatles 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Seria o Harrym Potterze 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Jana Matejko 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
W-f 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Wygrać w totolotka 
 
10 pytań do… 
Pani JAGODY NOWACZYK 
Jagoda Nowaczyk,  nauczyciel świetlicy 
 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 
Czarny i niebieski 
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co? 
Zimę za śnieg i mróz 
Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 
Makaron w każdej postaci 
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi? 
Nie mam 
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje? 
W górach 
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka? 
Brak 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Uwielbiam czytać, więc wszystkie są moimi ulubionymi 
Którego malarza lubi Pani najbardziej? 
Brak 
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani  
w Szkole Podstawowej? 
Język polski 
Jakie jest Pani największe marzenie? 
Pojechać do Moskwy i Nowego Jorku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan Matejko „Stańczyk” 

 
 
 
 

 
Statua Wolności 
w Nowym Jorku 

 

 



Nasza redakcja 

Przedstawiamy nowych członków naszej redakcji, ich zainteresowania i małe sekrety  

 

Emilia Aleksandrowicz, klasa 3b 
 
Mam na imię Emilka. Mam osiem lat. Interesuję się śpiewem  
i dziennikarstwem. Lubię poznawać świat. (EA) 

 

 

 

Marta Boruszak, klasa 3b 
 
Cześć!!! Mam na imię Marta i mam osiem lat. Lubię zwierzęta i bardzo lubię 
podróżować. Moją pasją jest czytanie i opieka nad zwierzętami. Mam w domu 
koszatniczkę. Cieszę się, że mogę chodzić na kółko dziennikarskie. (MB) 
 

 

Michał Cholewczyński, klasa 3b 
 
Mam na imię Michał i mam osiem lat. Uwielbiam biały kolor i… koty! 
Interesuje się tenisem, historią, piłką nożną, budowlami z całego świata  
i samochodami. Wstąpiłem do kółka dziennikarskiego, bo bardzo lubię 
pisać, czytać, rysować i dowiadywać się o różnych rzeczach. (MCh) 
 

 

 

 

Wiktoria Tatrocka, klasa 3b 
 
Na imię mam Wiki i chodzę do trzeciej klasy. Moja pasją jest brazylijska 
sztuka walki o nazwie Capoeira, trenuje ja od trzech lat i zdobywam kolejne 
stopnie. Jestem trochę szalona  ale bardzo kreatywna. Kocham zwierzęta,  
a w szczególności psy. Uwielbiam również wszystko, co związane  
z motoryzacją, choć niektórym wydaje się to dziwne…  Moim marzeniem jest 
usiąść za kierownicą w aucie przygotowanym do dryftu! (WT)   
 

 

 

Kalina 
Kobiałka 
Klasa 3c 

 

Wojciech 
Kopka 
Klasa 3b 

 

 
Natalia 
Pilarska 
Klasa 3c 
 

  

 
 

 
 
Kinga 
Sosińska, 
klasa 3c 

 

 
 
Jagoda 
Żółtowska, 
klasa 3c 
 

 

Skład redakcji: Emilia Aleksandrowicz, Marta Boruszak, Michał Cholewczyński, Kalina Kobiałka, Wojciech Kopka, 
Natalia Pilarska, Kinga Sosińska, Wiktoria Tatrocka, Jagoda Żółtowska, opiekun: Małgorzata Streb 
 



Co ciekawego u Krzysia Baczyńskiego? 

 

 

 

Krzysztof Kamil Baczyński – student  
Witam wszystkich czytelników tej gazety! Dzisiaj chciałem opowiedzieć 
Wam o moich studiach. Od jesieni 1942 r. do lata 1943 r., czyli jak 
wiadomo, podczas trwania Drugiej Wojny Światowej, studiowałem 
polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole 
Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. W trakcie okupacji polskie szkoły były 
zamknięte, lecz mimo zakazów i – nie chcę was straszyć – groźby kary 
śmierci, chodziliśmy wciąż na zajęcia. 
Studia nie były moim jedynym zajęciem. Szkliłem też okna, malowałem 
szyldy, przyjmowałem telefonicznie zlecenia w Zakładach Sanitarnych  
i pracowałem u węglarza na Czerniakowie, ale przede wszystkim byłem 
starszym strzelcem. Porzuciłem Uniwersytet, by poświęcić się poezji  
i walce o wolność. Myślałem, że uda mi się wrócić na studia,  
lecz niestety nie było to możliwe. (WK) 

  

 

Zostań wzorem – nie potworem! 
 

Savoir - vivre na zimową porę 
 

 
Czy panowie w pomieszczeniach zdejmują nakrycia głowy? 
Zgodnie z zasadami savoir-vivre panowie nie powinni wewnątrz 
pomieszczenia mieć czapek na głowach. Taka zasada obowiązuje  
w miejscach publicznych takich jak np. banki, szkoły czy też świątynie. 
Wszędzie tam, gdzie nawiązuje się kontakt z drugą osobą dżentelmen 
czyli człowiek o dobrych manierach pamięta o zdjęciu nakrycia głowy. 
Natomiast nie trzeba zdejmować czapek czy kapeluszy w sklepie,  
na dworcach czy też wchodząc do windy. Opisana przeze mnie zasada 
nie obowiązuje w przypadku pań. Kobiety mogą mieć czapki  
na głowach, ale nie muszą. (KS) 
 

 
 

 

 
 

 

 
Jak to jest z podawaniem ręki w rękawiczkach ? 
Gdy jest zimno na dworze nosimy rękawiczki, to oczywiste. A co  
w przypadku gdy kogoś spotkamy w drodze ze szkoły do domu  
i chcemy się przywitać, a ręce mamy schowane w rękawiczkach? 
Dobre wychowanie mówi, że nie powinno się podawać ręki  
w rękawiczce, ponieważ jest to niegrzeczne. Przy przywitaniu  
z drugą osobą, nawet gdy na rękach mamy rękawiczki, 
zdejmijmy je. Będzie to mile odebrane. (KS) 
 

 
Czy wypada trzymać ręce w kieszeniach, gdy z kimś rozmawiamy? 
Pewnie zdarzyło Wam się zaobserwować rozmowę osób, z których jedna  
z nich trzymała ręce w kieszeniach. To wielka gafa i wpadka - tak mówi 
savoir - vivre. Zasadą, którą warto pamiętać zawsze i wszędzie -  podczas 
rozmowy z drugą osobą rąk nie chowamy po kieszeniach. Nasz 
rozmówca może odebrać takie zachowanie jako obraźliwe albo może 
pomyśleć, że chcemy coś ukryć. Jeżeli rozmowa odbywa się przy stole  
to podobnie, rąk nie trzymamy pod stołem, ale na stole. Jeżeli się 
witamy się z kolegą, koleżanką czy osobą dorosłą to ręce należy zawsze 
wyciągnąć z kieszeni. (KS) 
 

 
 

 



English fun in eighty nine  

Odgadnij co przedstawiają rysunki, 
wpisz do krzyżówki ich angielskie 
znaczenie i odczytaj hasło, jakie 
pojawiło się w szarych kratkach. 
 
Wpisz hasło w miejsce rozwiązania, 
uzupełnij swóimi danymi i wrzuć do 
skrzynki w holu wejściowym  
do 27 stycznia 2017. Po feriach 
rozlosujemy nagrody dla zwycięzców! 
(KK) 
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Hasło:  

     
 

  

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………. 

Klasa:  ………………………………………………………... 

 
Cześć! 

Już niedługo Walentynki! Czas pomyśleć  
o wyjątkowych zyczeniach dla wyjątkowych osób! 

 
Przygotujcie walentynkową kartkę dla bliskiej osoby  

(opiszcie imieniem i nazwiskiem osoby,  
do której kierujecie swoje życzenia oraz klasę, do której chodzi)  

i wrzućcie ją do skrzynki, która będzie na Was czekać  
w holu wejściowym od 23 do 27 stycznia!  

Wszystkie życzenia wydrukujemy w lutowym numerze  
naszej gazetki, która ukaże się 14 lutego 2017.  

Zapraszamy wszystkich do zabawy! (WT) 
 

 

December 

21 
First Day of… 


