NR 4 (czerwiec)

Nota redakcyjna

28 czerwca
o godzinie 9.00
Uroczyste Zakończenie
Roku Szkolnego!

Na jachty!!!
We wtorek 4 czerwca
byliśmy na wycieczce
szkolnej nad jeziorem
kierskim. Płynęliśmy
jachtami, śpiewaliśmy
piosenki, przeciągaliśmy
liny, uczyliśmy się wiązać
liny, graliśmy
w boccię i oglądaliśmy
piękne widoki. Było
bardzo fajnie i bardzo
nam się podobało.

Lato nadchodzi wielkimi krokami,
a my powoli uświadamiamy sobie,
że
to
już
koniec.
Oceny
wystawione
–
również
te
z zachowania(!), rady odbyte,
imprezy się kończą i co?
Czekamy na świadectwa.
W tym roku świętowaliśmy 18-stki
naszych trzech uczniów - Kasi
Weber,
Marcina
Gałęckiego
i Wojtka Wawrzyniaka. Był wielki
tort, łzy wzruszenia, gromkie sto lat
i dużo uśmiechów na naszych
twarzach.
W tym miesiącu były zawody na
AWF-ie, w których mieliśmy okazje
wystąpić,
Piknik
Rodzinny
i wycieczka do Kietrza. Był Projekt
Edukacyjny
tworzony
przez
naszych gimnazjalistów.
Pamiętajmy jednak, że „Lato, lato,
lato czeka…” ☺
Cała redakcja życzy naszym
uczniom
i
ich
rodzinom,
pracownikom miłego odpoczynku!
Mamy nadzieje, że wygrzani,
zadowoleni i szczęśliwi wrócimy.
By spotkać się we wrześniu ☺

W imieniu redacji – Duszek
Bonifacy!

Zuzanna Danił i Martynka
Dobrzyńska
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ŁAMIGŁÓWKI
DLA MĄDREJ GŁÓWKI
Złota, cieplana kula
ciepłem świat otula.

Raz - litera w abecadle,
dwa - drzewa pachnące.
Całość zawsze bywa
w lecie
i trwa dwa miesiące.
Nie ma ust – a dmucha,
Nie ma skrzydeł –
a leci.
Czasem mrozi, czasem
chucha.
Co to? Czy odgadną dzieci?

Liście moje postrzępione, kora czarnoczarno-biała.
Z kwiatów leci żółty pyłek to zagadka cała.

W liściach płatki się ukryły,
fioletowe, wesołe.
To ten najmilszy z miłych:
kwiatek ...... .

Kącik ciekawostek,
czyli czy wiesz, że…
"Wyrwał się jak Filip z konopi" to przysłowie
spopularyzował
Adam
Mickiewicz w "Panu Tadeuszu". Dorobiono
do niego historyjkę o szlachetce Filipie ze wsi
Konopie, który na sejmie niepotrzebnie chciał
się czymś popisać. Tymczasem, jak objaśnia
Krzyżanowski, przysłowie to jest pochodzenia
białoruskiego.
A na
Białorusi
filipem
nazywano zająca. - Podobnie jest w polskim
dialekcie kresowym. Filip, czyli zając, siedzi
w konopiach, żeby go psy nie zwąchały. Jest
tam bezpieczny - dodaje prof. Jurkowski.
Autorem metafory, w której przedstawia się
wolę jako osła zdychającego między dwiema
wiązkami siana, jest czternastowieczny
francuski filozof Jean Buridan. Pewnie byśmy
o filozoficznych rozterkach osła zapomnieli,
gdyby nie Aleksander Fredro. Jego pan
Jowialski rozpoczyna jedną ze swych
opowiastek słowami: "Osiołkowi w żłoby
dano, w jeden owies, w drugi siano".
Każdemu znane jest powiedzenie "tajemnica
poliszynela". Kim był ów poliszynel, a może
Poliszynel? To bohater francuskiego teatru
kukiełkowego, garbaty z przodu i z tyłu,
z wydatnym, zakrzywionym nosem, ubrany
w trójgraniasty kapelusz, kurtkę i pantalony
czerwono-zielone, koronkowy kołnierzyk
i mankiety. Ten, jak go określa Władysław
Kopaliński, chełpliwy fanfaron, kłótnik
i szyderca scenicznym szeptem powierzał
publiczności w największym sekrecie wszelkie
tajemnice. Stąd tajemnica poliszynela to tyle,
co publiczna tajemnica.
"Lepiej w Poznaniu mieć Szeląg, niż
w Krakowie tysiąc złotych" - to znane
z Wielkopolski przysłowie oparte na grze
słów: Szeląg był folwarkiem pod Poznaniem.
Na grze słów opiera się też przysłowie
"Przyjechała nędza do Swarzędza" - czyli
od swarów do biedy. Mechanizm tworzenia
przysłów jest nie do końca zrozumiały nawet
dla specjalistów. Jan Bystroń za podstawową
cechę zwrotu stającego się przysłowiem uważa
jego powszechność. Przysłowie nie było
dla niego żadnym wyróżniającym się wśród
innych tworem językowym. To nieprawda.
Przysłowie to miniopowiadanie - podkreślał
Julian Krzyżanowski - To najkrótszy utwór
literacki - zwięzły, trafiający w sedno,
niejednokrotnie rymowany, alegoryczny.
W prostej
formie
przekazuje
bardzo
skomplikowane
treści
- dodaje
prof.
Jurkowski.
- Zwrot
czy
wyrażenie
przysłowiowe
ma podwójne
znaczenie:
pierwsze bardzo często bywa zapomniane,
a drugie przez wieki się trzyma.
http://www.wprost.pl/ar/1842/Przyslowiowa-Polska
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PIKNIK RODZINNY
21 czerwca odbył się Piknik Rodzinny. Jak na
pierwszy dzień lata przystało, dopisała nam
piękna, słoneczna i upalna pogoda. Zebraliśmy
się wszyscy w szkolnym ogrodzie – uczniowie,
rodzice, goście, nauczyciele i pracownicy szkoły
i ośrodka „Zawsze Razem”. Po powitaniu pani
Dyrektor zaprosiła wszystkich na pokaz
Capoeiry – widowiskowego połączenia tańca i sztuki walki.
Bardzo podobały nam się tak*e występy rodziców przedszkolaków
z zaprzyjaźnionego przedszkola – pokazali nam świetną inscenizację do znanego wszystkim
wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”.
Na Pikniku było całe mnóstwo ró*nych atrakcji: konkurencje sportowe (np.
przechodzenie przez tunel czy odbijanie balonów), Gabinet Letniego Odlotu(czyli masa* głowy
specjalnym przyrządem). Wspólnie puszczaliśmy ogromne bańki mydlane – była to super
zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ka*dy mógł kupić los na loterię fantową
i wylosować jakiś fajny gad*et (maskotki, zabawki, bi*uterię).
Ogromne brawa za występ wokalny dostała Julia Mróz, córka pani Kasi. Wśród
naszych uczniów i ich rodziców te* znalazło się sporo gwiazd – swoje umiejętności
zaprezentowali w konkursie mini playback show. Na koniec ochotnicy mogli wziąć udział
w nauce podstaw Capoeiry.
Wszyscy uczestnicy Pikniku mogli skosztować ró*nych smakołyków– kiełbaski
z grilla, lody truskawkowe, kawa mro*ona, słodycze i sok z zielonej pietruszki.
Uczniowie II klasy szkoły podstawowej na pytanie „Co ci się podobało na
Pikniku Rodzinnym?” odpowiedzieli:
Paulina Chojnacka: „Podobało mi się robienie baniek i masowanie głowy”.
Natalia Rytzmann: „Przechodzenie przez
tunel, rzuty i kupowanie losów na loterię”.
Marysia Myszyńska: „Bańki, lody, występy
rodziców przedszkolaków”.
Marcin Napierała: „Grill, mini playback show
jak śpiewałem „Ona tańczy dla mnie”, występ
Julki Mróz i jak moja mama tańczyła „Jesteś
szalona”.
Filip Napierała: „Jedzenie z grilla,
przeciąganie liny, był tata i mama”.
Klasa II pani Marty Siąkowskiej

RELACJA Z AWF-u
12 czerwca byliśmy na AWF-ie na zawodach
organizowanych przez Olimpiady Specjalne.
Braliśmy udział w: wyścigach na wózkach,
biegach na
50m, rzutach
piłeczką, chodzie z asystą. Po każdej
konkurencji
było
nagradzanie
i wręczanie medali. Bardzo nam się
podobała
ceremonia
otwarcia.
Zdobyliśmy 6 złotych, 7 srebrnych
i 1 brązowy medal.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
znowu tam pojedziemy.

DZIEŃ MATKI

27 maja 2013 roku obchodziliśmy
Dzień Mamy, cała impreza rozpoczęła
się o 11.00. Dla mam wystąpił Big
George, który grał na różnych
instrumentach np. saksofonach.
Potem zaśpiewaliśmy dwie piosenki
pt. „Mniam, mniam” i „Kiedy byłam
jak kropelka”. Po piosenkach daliśmy
mamom laurki i bransoletki.

Całe święto bardzo mi się podobało
i wspominam ten dzień bardzo
dobrze.
Paweł Marczak

RELACJA Z FILMU
1 czerwca z okazji dnia dziecka
z rodzicami byłam w kinie na filmie
pod
tytułem
„Tajemnice
Zielonego
Królestwa”.
Rodzice kupili
picie, popcorn
i bilety. Zanim
się zaczął film zajęliśmy swoje
miejsca.
Film
opowiadał
o dziewczynce MK(skrót od Mary
Katherine) i jej tacie-genijalnym
profesorze, którzy ratują świat i
Matkę
Naturę
przed
złymi
bagiennymi siłami.
Bardzo
polecam
ten
film
wszystkim
uczniom
szkoły
podstawowej
i gimnazjum.

Zuzanna Danił

ZUZANNA DANIŁ i JANEK MILKOWSKI

OCZKO 4/2013

3

PROJEKT

Projekt Kasia

11 czerwca był projekt
edukacyjny
przedstawiany
przez : Natalię Rutkowską,
Pawła Marczaka, Kasię Weber,
Marcina
Gałęckiego
i
mnie,
czyli
Wojtka
Wawrzyniaka. Na początku
pani
Ewa
Narębska
i pani Asia Henc, które
pomagały nam w projekcie, przypomniały projekt, który wykonywany
był dwa lata temu przez gimnazjalistów (między innymi przez Krzysię
Rosolską). Potem każdy musiał sam się przedstawić i opowiedzieć
o swojej pracy np. Marcin Gałęcki zrobił prezentację ranking miejsc
w Poznaniu najciekawszych do obejrzenia dla niepełnosprawnych
i o Jasiu Meli, jako o chłopcu, z którego można wziąć przykład.
Na końcu pani Asia rozdała specjalne wydanie „Oczka”, które było
robione przez Nas wspólnie.
Wojtek Wawrzyniak

OSIEMNASTKI
11
czerwca
świętowaliśmy
18 urodziny Kasi Weber,
Marcina
Gałęckiego
i
Wojtka
Wawrzyniaka. Był wielki tort w kształcie
loda, były ciasta, galaretki i szaszłyki.
Po zjedzeniu była
muzyka, do której
tańczyliśmy.
Było
ekstra,
fajnie,
super, bombowo, czadowo.
Miłosz Bronisz
Kubuś Dziamski

Z serii Duszek przedstawia...
Na niebie jaśnieje słońce
Na niebie jaśnieje słońce,
Dni płyną miesiące.
Dni coraz dłuższe, gorętsze,
Pod lipą ciche pszczół brzęki
Woń siana płynie powietrzem,
Z pól żniwne słychać piosenki
Zakwitły malwy przed chatą…
Lato na świecie już lato.
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Poszukiwania
tajemniczego
skarbu.
Ruszyli razem w głąb wyspy.
Wszędzie rosły bardzo pięknie
kwiaty.
- O! Tam się coś poruszyło ! zauważył Kajetan .
- Przepraszam, nie chciałem was
przestraszyć!
- Kim jesteś? - zapytała Zosia
czarnoskórego, małego
uśmiechniętego chłopca.
- Na imię mam Waldek!
- Co tu robisz? - zapytał Bogdan.
- Od lat tu mieszkam na tej wyspie
- Czy mieszkasz tu sam? - zapytał
Zamyślony.
- Mieszkam tu z siostrą Dorotą. Ona
jest bardzo nieśmiała
i dlatego się schowała. Patrzy na
nas z ukrycia.
- Chcemy ją poznać! Nie mamy
złych zamiarów.
- Dorotko, chodź do nas. To są nasi
nowi przyjaciele: Kajetan,
Zamyślony, Zosia i Bogdan.
- I zapraszamy na podwieczorek szepnęła Dorota
- Dziękujemy! Zaraz rozpalimy
ognisko!
- Ojej! Co to jest ognisko? - zapytał
Waldek.
- Jak to! To wy nie znacie ognia?!
- Nie, nie znamy. Do czego to
służy?
- Dzięki ogniowi możemy
zagotować wodę na herbatę, upiec
mięso.
- Ogień daje też światło i ciepło wyjaśnili Kajetan i Bogdan.
– To bardzo interesujące, ale
czy bezpiecznie ? C.D.N.

Janek Milkowski
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