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Na długie, zimowe wieczory…najlepsza jest dobra książka. 

Ostatnio dostałam nową książkę. Nosi ona tytuł „ Baśniobór”, a jej autorem 

jest Brandon Mull. To opowieść o Kendrze i jej bracie Sethecie, którzy pewnego dnia 

muszą pojechać do obcego sobie dziadka, bo ich rodzice wybierają się w daleki rejs. 

W tej sytuacji rodzeństwo musi zamieszkać u dziadka Soresona, którego wcale nie 

zna. Dziadek zgadza się na towarzystwo wnuków bardzo niechętnie, a jego domostwo 

wydaje się naszym bohaterom dość dziwne i tajemnicze. Otrzymują też dokładne 

zasady, do których mają się stosować w domu nowego opiekuna, a przede wszystkim 

zakaz wchodzenia do lasu. Seth jednak jest nieposłuszny. Co stanie się, kiedy złamie 

zakaz? Jesteście ciekawi? 

Mnie książka bardzo się podobała i Was też zachęcam do jej przeczytania. Ma wielu 

zwolenników i zajmuje pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla dzieci 

„The New York Timesa”! A to przecież coś znaczy, prawda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor napisał również inne części takie jak: „Gwiazda Wieczorna Wschodzi”, „Plaga 

Cieni”, „Tajemnice Smoczego Azylu” i „Klucze Do Więzienia Demonów”. 

Jeśli lubicie magiczne historie, ta z pewnością Was zachwyci! 

Gabrysia Baraniak, klasa 5c 
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Noc w szkole 

 

Nasza klasa – 4c – nocowała w szkole z 8 

na 9 grudnia. Spotkanie rozpoczęło się o 

godzinie 19.00. Prawie wszyscy przybyli 

punktualnie. Każdy zabrał ze sobą 

ekwipunek, tj. śpiwór, poduszkę, latarkę i 

co najważniejsze: dobry humor. 

Na początku bawiliśmy się w sali w Głuchy 

telefon, Kto tak jak ja lubi… i inne gry. 

Jakiś czas później nasza wychowawczyni, pani Hanna Sztajer, wyjaśniła nam zasady 

podchodów. Już mięliśmy rozpocząć szukanie wskazówek… gdy… niespodziewanie 

okazało się, że dostawca przywiózł zamówioną wcześniej pizzę. 

Kiedy zaspokoiliśmy swój głód, w końcu zaczęliśmy podchody. Było SUPER!!! Nasza 

Pani porozkładała w całej szkole różne zadania. Były to m. in. orgiami z papieru, 

zapamiętywanie szczegółów, zagadki przyrodnicze itp. Ostatnim punktem programu 

był szybki bieg do dużej sali gimnastycznej. Tam, w ciemnościach, czekała nasza 

wychowawczyni razem z fantomem. Pani Hania wytłumaczyła nam zasady udzielania 

pierwszej pomocy, co ciekawe ta lekcja odbyła się tylko przy świetle naszych latarek. 

Po zakończeniu prezentacji każdy z nas mógł wypróbować nowe wiadomości w 

praktyce. 

Kolejną atrakcją był mecz piłki nożnej. Lepsza drużyna wygrała wynikiem 8 :7! 

Jak się domyślacie, po powrocie do sali byliśmy tak zmęczeni, że od razu zaczęliśmy 

przygotowywać się do spania. Jednak nikt nie zasnął, więc obejrzeliśmy film „Dzieciak 

rządzi”. 

Następnego dnia, po śniadaniu, o godzinie 9.00 rozeszliśmy się do domów. 

Moim zdaniem, czas spędzony w szkole był wspaniale wykorzystany. Dla naszej klasy 

ta noc była cudowna, rewelacyjna i intrygująca. Nikt nie był zmęczony (oprócz 

dorosłych). 

Alicja Łagutoczkin 4c 
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Wiersze świąteczne (kącik poetycki) 

Ozdoby choinkowe 

Co roku w domu zjawiają się nowe 

piękne ozdoby choinkowe 

wycinanki, bombki 

porcelanowe trąbki, 

aniołki papierowe, 

gwiazdki kolorowe. 

Świąteczne ozdoby do choinki pasują, 

gdy się na niej znajdują. 

A gdy Mikołaj je zauważy 

Wszystkie dzieci prezentami obdarzy. 

     Mateusz Salmonowicz kl. 5c 

 

Wigilia 

 

Wigilia to rodziny czas 

dla Was, dla mnie, dla nas. 

W wigilię je się tradycyjne potrawy, 

I zabawia się dla zabawy, 

buszują wesołe rozmowy, 

a na stole czuć barszczyk domowy. 

Zapominają się wszystkie smutki 

takie są Wigilii skutki. 

Mateusz Salmonowicz, kl. 5 c 
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Betlejem Poznańskie 

 

Plac Wolności to niesamowite miejsce. Co roku organizuje się tu Jarmark 

Bożonarodzeniowy, który trwa od początku grudnia do Wigilii. W tym roku 

postanowiono dodać ogromny diabelski młyn. Z jego czubka widać prawie cały 

Poznań. Najpiękniej wszystko wygląda wieczorem, kiedy widać jak migocą światła 

przystrojonego miasta. Poza młynem goście znajdą tu też inne atrakcje jak: 

rollercoster, karuzele dla młodszych dzieci itp. Rozstawiono również wiele stoisk z 

pysznym jedzeniem, gra świąteczna muzyka i jest bardzo wesoło. Mojej rodzinie i 

mnie bardzo się podobało, dlatego zachęcamy do odwiedzenia Placu Wolności i 

Starego Rynku w przedświątecznym czasie, by przekonać się samemu, jak tam jest 

cudownie. 

           Julia Senger kl. Va 
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„Ale Kino!” 

W dniu 5 grudnia 2017 roku wybraliśmy się do kina na seans w 

ramach  35 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale kino!”. 

 

Oglądaliśmy polską premierę filmu 

brazylijskiego, zatytułowanego „Na kółkach”. 

Fabuła była bardzo interesująca. Przedstawiała 

historię chłopca (Lucasa), którego potrąciła 

ciężarówka i teraz poruszał się na wózku 

inwalidzkim oraz jego szkolnej koleżanki, 

pragnącej odnaleźć swojego tatę i spędzić z 

nim trochę czasu. Razem wyruszyli więc w 

podróż, by zrealizować marzenie dziewczynki 

(Lais). Nie ukrywam, że wiele osób się 

wzruszyło, ponieważ w filmie pojawiały się 

sceny, od których mogła zakręcić się łezka w 

oku. To ciekawy, przyjemny do oglądania i   

pouczający film. Chętnie poleciłabym go 

innym. 

 

Zuzia Posmyk, klasa 5 c 

  

http://www.alekino.com/
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Karpacz jesienią 

W Karpaczu „jesieni” nie możemy nazwać „jesienią”, bo 

wtedy już leży tam śnieg! Wiem, może wydawać się to 

BARDZO dziwne, dlatego że w Poznaniu rzadko kiedy 

widzimy śnieg nawet zimą… Ale Karpacz to idealne 

miejsce, aby nadrobić straty. Sama podróż do takiej 

krainy jest ekscytująca. Warto tu zwiedzić piękną 

świątynię Wang, która przykryta śniegiem wygląda jak 

prawdziwa łódź. Sprawiły to charakterystyczne głowy 

smoków jak z prawdziwych statków wikingów. W 

Karpaczu zwiedziłam też Muzeum Sportu i Turystyki, 

gdzie znajdują się słynne narty Kamila Stocha. Można 

zobaczyć jakie sporty były uprawiane kiedyś i porównać 

dzisiejsze sanki z tymi, na których jeździli nasi 

przodkowie. Są tam też różne odznaki turystyczne i 

medale sportowców. Najbardziej podobały mi się 

ozdobne kieliszki, skały i minerały z okolic miasta.  

Odwiedziłam również Muzeum Klocków Lego, w której królują ruszające się makiety. 

Zobaczyłam wielkiego minionka, kolejkę górską, statek piratów i wiele innych 

wspaniałych dzieł. Najbardziej przestraszyła mnie kobra. Kiedy przyłożyło się ręce do 

szyby, prosto przed oczy kobry ona poruszała się tak, jakby chciała Cię ugryźć. Za 

każdym razem było słychać straszne syczenie, co mogło nieźle przerazić! Próbowałam 

to zrobić kilka razy, ale za każdym razem odskakiwałam. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć też świątyni Wang z klocków lego. Mojemu bratu najbardziej podobało się 

to, że na końcu były stoliczki, gdzie mógł sam zbudować jakąś konstrukcję. Naprawdę 

niesamowite rzeczy można zbudować z klocków, nawet Świętego Mikołaja! 

Dobrochna Szafraniak 
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Naukowa Noc 

 

Wciąż jeszcze żyjemy wspomnieniem wspaniałej Naukowej Nocy, która zgromadziła w 

naszej szkole wielu wspaniałych Gości i fanów nauki. Odwiedzili nas pracownicy 

naukowi oraz studenci z UAM, Politechniki Poznańskiej, a także Uniwersytetu 

Przyrodniczego. Przedstawiali oni tajemnice astronomii, geologii, biologii, chemii, 

robotyki… aż trudno wymienić, z jak wielu tematów! Pamiętać też musimy o 

projektach przygotowanych przez naszych uczniów i nauczycieli! To była 

niezapomniana noc! Mamy nadzieję, że wielu z Was wspomina ją z radością. Kto nie 

dotarł… musi żałować, bo następna dopiero za dwa lata! 

Redakcja 

 
  

https://teczkawladeczka.wordpress.com/2017/12/10/betlejem-poznanskie/dsc08880/
https://teczkawladeczka.wordpress.com/2017/12/10/betlejem-poznanskie/dsc08931/
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Prezentujemy swoje miasto w projekcie 

międzynarodowym… 

Przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu pt. „Nasze miasto – nasze gniazdo”, w którym 

będziemy wymieniać się informacjami i filmami z dwiema szkołami – jedną z Włoch, drugą zaś z 

Białorusi. Gorące sprawozdania z realizacji zadań nadejdą lada chwila. Oczekujcie! :-)… 

 

 

Nasze miasto – nasze gniazdo Grodno (Białoruś) https://www.youtube.com/watch?v=N0ZPPslvSyg 

Nasze miasto – nasze gniazdo Padwa (Włochy) https://www.youtube.com/watch?v=7xHK-yqamho 

Nasze miasto – nasze gniazdo Ascoli Piceno (Włochy) 

https://www.youtube.com/watch?v=_HlmqFxFuzM 

Nasze miasto- nasze gniazdo Kirkcaldy (Szkocja) https://www.youtube.com/watch?v=uyfcWWnB19I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N0ZPPslvSyg
https://www.youtube.com/watch?v=7xHK-yqamho
https://www.youtube.com/watch?v=_HlmqFxFuzM
https://www.youtube.com/watch?v=uyfcWWnB19I
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S.O.S dla sztuki, czyli… 

…Samodzielnie Oswajamy Sztukę – to całoroczny projekt szkolny, realizowany przez 

część klas piątych i szóstą a. Zbliżamy się w nim do pierwszego zakrętu, z którego 

wyodrębnią się samodzielne grupy działania… 

 

 

 

 


