Marzec 2017

Nr 6/3/2017

AKTUALNOŚCI

Pierwszy dzień wiosny
21-go marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To jest
moment, kiedy długość nocy i dnia jest równa - i jedna i druga
mają po 12 godzin. Dzień ten nazywany jest równonocą
wiosenną. Czas równonocy pobudzał wyobraźnię ludzi od wielu
lat. Jedną z najpopularniejszych tradycji pierwszego dnia wiosny
jest topienie lub palenie marzanny. Marzanna to duża kukła,
która symbolizuje boginię zimy i śmierci. Nazwa marzanna
wywodzi się od nieużywanego słowa - "mor", co oznacza śmierć.
Kukła jest ze słomy, a ozdabia się ją wstążeczkami i koralami.
Niegdyś dziecięcy orszak z kukłą - marzanną chodził po całej wsi.
Pod wieczór zaś brano marzannę na dwór spalano i topiono
w wodzie. (NP)

Wiosna jest już całkiem blisko,
Idzie z koszem i z walizką,
A z koszyka i z walizki
wyglądają świeże listki
I wystawia nos tulipan .
Ciągle wiosnę o coś pyta
Nie nudź –Wiosna mówi krótko
Zaraz znajdziesz się w ogródku.(WT)

Komiks: Kalina Kobiałka

Co ciekawego w 89?

Zbliża się Święto Szkoły!
Święto szkoły zbliża się wielkimi krokami, w tym roku jest to okrągła rocznica. Będziemy mieli
zaszczyt wraz z gronem pedagogicznym oraz absolwentami naszej szkoły świętować jej 50-lecie.
W związku z obchodami 50. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu oraz
organizacją wspomnieniowych wystaw, zwracamy się z prośbą do wszystkich absolwentów
szkoły, jej przyjaciół o wypożyczenie przedmiotów związanych z okresem, kiedy uczęszczali
Państwo do SP nr 89 - zdjęcia, notatki, przybory szkolne, książki, odzież, pamiątki itp. (WT)

SPORT TO ZDROWIE
Zajęcia sportowe w naszej szkole
W naszej szkole można uprawiać różne sporty np. judo, karate, piłkę nożną, uczyć się jazdy na
łyżwach, grać w unihokeja. Dziewczęta mogą uczestniczyć w zajęciach SKS. Wszyscy
zainteresowani tańcem mają do wyboru np. kółko wokalno – taneczne, Hajdasz lub teatr tańca.
Sport w moim życiu jest bardzo ważny dlatego uprawiam judo. Serdecznie zachęcam do
uprawiania go ze mną i trenerem Michałem Kujawą. Pozdrawiam (MB)

Capoeira
Capoeira to brazylijska sztuka walki która łączy ze sobą taniec i walkę . Zapoczątkował ją
Mestre Bimba. Ten styl walki zawiera duży wachlarz uników i kopnięć. Osoby trenujące
Capoeirę są bardzo zwinne . Polecam ten sport każdemu kto chce być silny, zdrowy i jest chętny
do poznawania innej kultury. Sama od 3 lat uczęszczam na treningi i zdobywam kolejne stopnie.
Sznur w capoeira nazywa się corda a jego różne kolory oznaczają stopień zdobytych
umiejętności. (WT)

Źródło: http://www.capoeirafdb.com/

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do …PANI EDWARDY KATNER
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Czerwony
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato za słońce
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Gulasz
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 Eleni
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Kryminały
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Kossaka
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Język polski
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowie
Wojciech Kossak
„Odpoczynek”

10 pytań do… PANA ANDRZEJA KOZICZAKA
Jaki jest Pana ulubiony kolor?
Błękitny
Którą porę roku lubi Pan najbardziej i za co?
Lato za ciepło
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Schabowy kotlet
Czy ma Pan w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Nie mam
Gdzie lubi Pan spędzać wakacje?
Nad wodą
Jaki tytuł ma Pana ulubiona piosenka?
„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena
Jaka jest Pana ulubiona książka?
Trylogia Henryka Sienkiewicza
Którego malarza lubi Pan najbardziej?
Van Gogha
Jaki przedmiot był Pana ulubionym, kiedy był Pan
w Szkole Podstawowej?
Historia
Jakie jest Pana największe marzenie?
Żyć jak najdłużej
Vincent Van Gogh
„Autoportret”

10 PYTAŃ DO…

CZYLI POZNAJEMY PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY

10 pytań do …PANI DOROTY FORNALCZYK
Dorota Fornalczyk – nauczyciel przyrody i techniki
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Pomarańczowy
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato za ciepło i zieleń
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Pierogi z kapustą i grzybami
Czy ma Pani w domu zwierzaka? Jeśli tak, to jak się wabi?
Mrówki faraona ☺
Gdzie lubi Pani spędzać wakacje?
Nad morzem
Jaki tytuł ma Pani ulubiona piosenka?
„Deszczowa piosenka”
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Poradniki ogrodnicze
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Sandro Botticelli
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Plastyka, wf i biologia
Jakie jest Pani największe marzenie?
Żyć w pokoju
Sandro Botticelli
„Wiosna”

10 pytań do… PANI ANNY IZYDORCZYK
Anna Izydorczyk – nauczyciel matematyki
Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Niebieski
Którą porę roku lubi Pani najbardziej i za co?
Lato – za to, że jest ciepło
Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Gofry z owocami
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 Garou i Erosa Ramazotii
Jaka jest Pani ulubiona książka?
W szkole podstawowej „Ania z Zielonego Wzgórza”
L. M. Montgomery, obecnie kryminały wielu autorów
Którego malarza lubi Pani najbardziej?
Malarzy impresjonistów
Jaki przedmiot był Pani ulubionym, kiedy była Pani
w Szkole Podstawowej?
Matematyka
Jakie jest Pani największe marzenie?
Zdrowa rodzina

August Renoir
„Jeanne Samary”

Co ciekawego u Krzysia Baczyńskiego?
Moją pasją było pisanie, ale moją drugą
pasją było rysowanie. Jako dziecko,
często ilustrowałem baśnie, które sam
wymyślałem. Bardzo lubiłem tworzyć
okładki – i do własnych książek, i do
moich ulubionych autorów. Oprócz
rysowania, bardzo ładnie malowałem
akwarelami. Najwięcej
można ich
zobaczyć
w
tomiku
wierszy
zatytułowanym „W żalu najczystszym”,
który podarowałem w dniu ślubu mojej
Basi. Był to jeden z moich najbardziej
poruszających rękopisów. Moje rysunki
i obrazy pozwalają też zaobserwować jak
dorastam, i jak wojna podczas której
żyłem, staje się coraz bardziej okrutna.
Często
obdarowywałem
rysunkami
bliskich, czym sprawiałem im wielką
radość. Wy też możecie spróbować!
Pozdrawiam,
Krzysztof Kamil Baczyński
(WK)

Zostań wzorem nie potworem!
Savoir - vivre

na

wiosnę

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Czujemy ją wszyscy w powietrzu.
Tak, tak to już naprawdę tuż, tuż. A jak wiosna to często zabieramy
się za porządki i chcemy lepiej zadbać o czystość w naszym otoczeniu.
Gdy przyroda budzi się do życia i robi się wiosennie i kolorowo
szczególnie pamiętajmy o dbaniu o higienę i porządek w miejscu
w którym jesteśmy.
Zatem przypominamy o:
- nie śmieceniu, nie rzucaniu papierków byle gdzie, tylko do kosza,
- nie malowaniu po murach, ścianach i ławkach,
- dbaniu o sprzęt, pomoce naukowe i wyposażenie szkoły,
- ochronie przyrody i nie niszczeniu zieleni dookoła nas,
- sprzątaniu po swoim pupilu, jeżeli go macie.
I jeszcze jedno - koniecznie zasiejcie w swojej domowej/klasowej
szklarni różne zdrowe zielone rośliny: szczypiorek, rzeżuchę, tymianek
i co Wam tylko przyjdzie do głowy. Życzymy owocnych, wiosennych
zbiorów. Powodzenia. (KS)

ROZRYWKA

Ukryte litery
Znajdź ukryte litery i odczytaj hasło. (KK)

Krzyżówka o przyrodzie
Po wpisaniu haseł do diagramu
odczytaj hasło. Powodzenia! (WK)
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Pora roku następująca po zimie
Jest ruda i skacze po drzewach
Kolorowe i pachnące rośliny
Rosną na niej kokosy

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. (ZK)
1.
2.

1. Z niego zrobiona jest świeca
2. Po angielsku to CINEMA

3.

3. Mieszkają w nim Eskimosi
4.

4. Popularne drzewo iglaste

5.

5. W szachach inaczej zwany skoczkiem
6.

6. Zbiór wszystkich literek

Śmiech to zdrowie czyli humorek w 89
Żarty od Michała
Babcia „egzaminuje” wnuczkę:
- Zosiu, ile to jest dwa razy dwa?
- Jest… no… tego… cztery!
- Brawo, daję Ci więc cztery cukierki!
- O, psia kość, a już miałam powiedzieć
„dziesięć”!
----------------------------------------------------- Marcin, kim chciałbyś zostać, gdy dorośniesz?
- Lekarzem…
- Przecież Ty się boisz zwykłego zastrzyku
- Wtedy będę z tej bezpieczniejszej strony igły!

Kawały od Jagody
Co mówi dżem po otwarciu?
- Dżemdobry
-----------------------------------------------------Nauczyciel pyta Jasia:
-Jakie kwiaty lubisz?
-Chyba róże.
-Napisz to na tablicy!
-To jednak wolę maki.
-----------------------------------------------------Jasiu pyta:
- Mamo, dla kogo kroisz taki wielki kawałek
tortu?
- Dla ciebie, synku.
- Taki mały!
-----------------------------------------------------Dlaczego papier toaletowy wkrótce zostanie
geniuszem?
- Bo szybko się rozwija!

Plastyczne inspiracje
Kwiaty z krepy
Jak zrobić różę
z krepy?
To proste...
Potrzebujemy:
-czerwoną krepę
w rolce,
-patyczki do
szaszłyków,
-pasek zielonej krepy,
-cienki drucik,
-taśmę klejącą
przezroczystą,
-nożyczki.

Wykonanie:
Musimy obciąć około 5 cm z rolki czerwonej
krepy (wysokość róży), a na długość pasek
krepy ma mieć około 25 cm. Rozwijamy ucięty
przez nas kawałek krepy i palcami rolujemy
górny brzeg kwiatu. Następnie modelujemy
ręcznie kwiat żeby przypominał różę. Łączymy
kwiat z patykiem, owijając ciasno drucikiem
nałożony na patyczek kwiat. Ostatnim krokiem
jest owinięcie zieloną krepą (około 1cm pasek z
rolki krepy) patyka i w ten sposób utworzenie
łodygi naszej róży. Możemy zieloną krepę
przymocować na górze patyka przezroczystą
taśmą klejącą. Róża gotowa. Powodzenia! (KS)
Dorysuj wiosenne kwiaty i liście do łodyg

Źródło: http://www.urwiskowo.com.pl/2013/02/wiosenne-kolorowanki.html

Jagodowy kącik kulinarny
Czekoladki
Zagotuj w garnku wodę, na garnek połóż miskę. Pokrusz czekoladę,
roztop w misce nad parującą wodą. Do foremki (ja użyłam foremek
serduszek do lodu) nasyp kolorowe posypki, na to wylej czekoladę.
Włóż do lodówki. Gdy czekolada będzie twarda, wyjmij z foremek i
gotowe! Pychota! (JŻ)

TO SKANDAL!
CZYLI HISTORIE O MOIM KOCIE. CZ.1
Zawsze marzyłem o psie lub kocie, lecz tata mi
powiedział,
że
jestem
nieodpowiedzialny
i
dostanę
takie
zwierzę,
gdy
będę
w gimnazjum, a teraz mogę mieć rybki.
No i hodowałem przez kilka lat rybki, ale ich
nie możesz głaskać, ani się z nimi bawić.
I nic by się w tej sprawie nie zmieniło, gdyby
nie wakacje 2016. Mama właśnie biegała
z koleżanką, a my (ja, siostra i tata) zostaliśmy
w domku nad jeziorem. Dobrze się bawiliśmy,
gdy... zadzwonił telefon taty. Odebrał, a przy
słuchawce była mama.
- Co powiedziała? - zapytałem.
- Coś się topi! Mama coś ratuje! Ale co? spytał tata, już do słuchawki.
- Yyy...kot! - krzyknęła mama, a za nią tata.
I tak oto zdobyłem kota o imieniu Skandal.
Bo to skandal, żeby wyrzucać zwierzęta. Nawet
tata się z tym zgadza. (WK)

Nowa koleżanka w naszej redakcji ☺
Witajcie! Mam na imię Zosia i mam 9 lat. Rocznikowo 10. Ale moja
data urodzenia jest bardzo magiczna, to 2007 rok i 25 grudnia!
Lubię pisać ale czytać uwielbiam. Moje hobby to plastyka. Lubię
także tańczyć.
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