
 

 

„SZKOLNI POSZUKIWACZE” 

numer 1 IX/X 2019 

 

 

 

W tym numerze przeczytasz m.in. o: 

 

Jak świętowaliśmy Dzień Edukacji 

Narodowej? 

O szkolnych zmaganiach recytatorów… 

Jak „wysłać” anioła do chorego dziecka? 

Kim dla nas jest Pani Olga Tokarczuk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWIOWA IM. POWSTAŃCÓW  

WIELKOPOLSKICH  

W TULCACH 
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Dzień Nauczyciela? 

 „Bezmierny mój dług wdzięczności, więc strof mi potrzeba  

jak w słońcu grająca kapela, żeby po całym kraju rozsławił 

się, rozgłosił wysiłek nauczyciela” (Konstanty Ildefons 

Gałczyński) 

Tymi pięknymi strofami wiersza Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego rozpoczął się uroczysty apel    

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczennice     z kl. 

7a złożyły swoim wychowawcom, nauczycielom i 

pracownikom szkoły życzenia płynące z głębi 

uczniowskich serc. 

Zaprezentowały też wzruszający program 

artystyczny przygotowany pod 

kierunkiem Pani Izabeli Bloch, Moniki Więckowskiej, 

Katarzyny Kubik, Aleksandry Grochowiak i 

Małgorzaty Herkt-Pujszy. Brawurowo zagrała na 

keyboardzie Martyna,     a piosenki zaśpiewały: Joasia, 

Maja i Wiktoria. Recytacje refleksyjnych wierszy 

przeplatane nutą nastrojowych utworów sprawiły, że 

tego dnia na sali panował wyjątkowo uroczysty nastrój. 

Na zakończenie wiele ciepłych słów skierował 

do pedagogów Pan Dyrektor – Andrzej Szymczak. 

Życzył wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywanej 

pracy, sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym i 

zadowolenia z pracy z uczniami. 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Konkurs recytatorski 

„Wpisani w historię” 

 

W dn. 16 października 2019 r. odbyły się 

szkolny etap konkursu recytatorskiego „Wpisani w 

historię”. Uczestniczki deklamowały wiersze znanych 

polskich poetów, m. in. Wisławy Szymborskiej, 

Ludwika Jerzego Kerna, Antoniego Słonimskiego czy 

Władysława Broniewskiego.  

Jury, w skład którego weszli uczniowie koła 

dziennikarskiego, mieli nie lada orzech do zgryzienia. 

Po długich debatach  zdecydowali, że  w kategorii klas 

VII-VIII  

I miejsce należy się Joannie Gałęskiej z kl. 7a 

a II miejsce – Michalinie Dutkiewicz z kl. 7a 

W kategorii klas młodszych zaszczytne miejsce  zajęła 

Blanka Kupiecka z kl. 5d 

 

Dziewczynki z klas siódmych, zgodnie z 

regulaminem konkursu, będą reprezentować naszą 
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szkołę w powiatowych zmaganiach recytatorskich              

w Kórniku. Życzymy im dalszych sukcesów.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a laureatki konkursu – nagrody 

rzeczowe.  

---------------------------------------------------------------- 

W każdym numerze gazetki prezentujemy fragment 

Waszych tekstów prozatorskich i poetyckich. Jeśli 

piszesz książki lub wiesze, przyjdź do nas, 

wydrukujemy Twój tekst. Dziś przed Wami fragm. 

I rozdziału książki Natalii „Początek magii”:  

      Był piękny lipcowy dzień. W jak każdy inny 

dzień Mary była zajęta czytaniem książek. 

- Ale z ciebie mól książkowy. He, he, he! – 

zaśmiała się jej siostra, Iva. Kiedy wyszła z 

pokoju stało się coś dziwnego. „Bum! Cum! 

Cum!” W pokoju pojawiła się nieznana jej 

kobieta. 

- Jestem twoją opiekunką – powiedziała 

nieznajoma. 

- Jaką opiekunką? Przecież ja cię nawet nie 

znam! – wykrzyknęła zdziwiona Mary. 

- Och, nie chodzi mi o nianię. Każda 

niepełnoletnia czarodziejka ma taką opiekunkę- 

wytłumaczyła jej kobieta. 

-No, rzeczywiście, nie jestem pełnoletnia i nie 

jestem czarodziejką, więc chyba się pomyliłaś – 

powiedziała Mary. 

- Jesteś czarodziejką, masz dziesięć lat, a w tym 

wieku każda z czarodziejek musi iść do szkoły 

magii – dalej tłumaczyła opiekunka. 

- Jakiej szkoły magii?! Nie jestem czarodziejką! 

Magia nie istnieje! – wykrzyknęła Mary, a 

opiekunka zniknęła…. 

Opiekunka więcej nie wracała dość długo, więc 

Mary mogła ,,odpocząć’’ od magii. Rose to jej 

młodsza siostra. Jest niska i chuda. Ma czarne 

włosy. Iva z kolei była wysoka i tak samo jak 

Rose, chuda. Iva to starsza siostra Mary. 

Niestety, od sióstr odpocząć się nie da. Kiedy 

Mary przeczytała wszystkie książki jakie miała, 

nawet słownik, zaczęła bawić się z Rose, bo nie 

chciała słuchać Ivy. 

- Ja będę Roszpunką, a ty czarownicą? – pytała 

Rose. Mary się zgodziła, choć od czasu 

pojawienia się opiekunki nawet nie 

rozmawiała o czarodziejkach i czarownicach. 

Nagle rozległ się głos rodziców: 

- Dzieci, jedziemy na basen! – po tym Rose 

zapomniała o zabawie w Roszpunkę i zaczęła 

szukać swojego stroju kąpielowego. Mary 

także zajęła się pakowaniem. 

 

      Jeśli chcesz poznać dalsze losy Mary, 

zapraszam już dziś na Wieczór Prozy, który 

odbędzie się   w naszej szkole w lutym.       

---------------------------------------------------------- 

Czy wiecie, że: 

*Minecraft to jedna z  najlepszych gier na świecie. 

Autorem gry jest Notch, pochodzi on z Anglii. W tej  

grze można przeżyć niesamowite przygody.  

 

 

 

 

*Każdy człowiek jest inny i tak samo jest z 

przedmiotami szkolnymi. I tak: 

- matematyka to królowa nauki. Jest trudna, ale   w życiu 

bardzo się przydaje; 

- język polski to również ważny przedmiot. Na nim 

uczymy się poprawnie mówić i pisać; 

- biologia to nauka o przyrodzie ożywionej. Nie jest 

wcale taka łatwa, jaka się czasem wydaje; 

- większość ludzi na świecie posługuje się językiem 

angielskim. Nie jest on wcale skomplikowany; 

- na historii możemy się dowiedzieć czegoś o naszych 

przodkach; 

- religia jest nauką o dobrym postępowaniu; 

-  geografia to nauka o świecie i o skali; 

- plastyka jest lekcją sztuki koloru i talentu; 

*Data polskiego Dnia Nauczyciela upamiętnia rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z 

inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 

zrealizowanej przez Sejm Rozbiorowy właśnie 14 X 

1773 r. 

 DEN jest w Argentynie świętem państwowym, które 

obchodzi się dość hucznie. Bywa, że świętowanie trwa 

nawet kilka dni. 

W Hiszpanii z kolei obchodzony jest on 30 września. 

Popularne jest przygotowywanie przez uczniów kartek 

dla konkretnego pedagoga. 

Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 

października. W tym dniu nie odbywają się lekcje - 
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starsi uczniowie często mają szansę wcielić się w role 

nauczycieli i poprowadzić lekcje dla młodszych 

kolegów.  

 

 

Książki godne uwagi…. 

 

 
 

 
 

 
 

Po książki  „Biuro detektywistyczne” Lassego i 

Mai sięgnęłyśmy, ponieważ polecił nam je sąsiad. 

Autorem serii jest szwedzki pisarz Martin Widmark, a 

ilustracje stworzyła Hellen Willis. Książki w zabawny 

sposób opisują przygody pary młodych detektywów z 

niewielkiego miasteczka Valleby.  Książki te polecamy 

szczególnie młodym czytelnikom lubiącym dreszczyk 

emocji. 

 

---------------------------------------------------------------- 

Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jeśli nie jest Ci 

obojętny los chorych dzieci, weź udział w akcji 

„Wylosuj Anioła” 

Akcja pisania kartek, mających nieść wsparcie, 

powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na 

onkologii. Kartki od Aniołów mają przywrócić im 

nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa. Akcja jest 

prosta – wy przynosicie do nas kartki, chore dzieci te 

kartki losują. Można w kartce zamieścić swoje dane 

kontaktowe – może nawiążecie kontakt? 

Co trzeba zrobić? Oto krótka instrukcja: 

1. Trzeba mieć kartkę (można ją zrobić własnoręcznie 

lub kupić) 

2. Zastanowić się, do kogo ma być adresowana (do 

dziewczynki, lub chłopca) 

3. Napisać kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla 

dziecka, który leczy się na chorobę nowotworową. Co 

warto napisać? Że wszystko będzie dobrze, że spełnią 

się marzenia, że będzie zdrowy/zdrowa. Kartka 

powinna być pozytywna, radosna, powinna dawać 

nadzieję. Można napisać kilka słów o sobie, co lubicie, 

możesz podać swój kontakt. 

4. Włożyć kartkę do skrzynki znajdującej się na gazetce 

„Wolontariat” z napisem „Wylosuj Anioła”, a my 

wyślemy ją do Fundacji „Gdy Liczy się Czas” przy ul. 

Nowy Świat 30a/6, 20-418 w Lublinie.  

Akcja trwa do końca listopada.  

--------------------------------------------------------------- 

 

Kim jest dla ucznia Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich Pani Olga Tokarczuk? 

Co wiemy na Jej temat? Oto wyniki ankiety, którą  

przeprowadziliśmy na zlecenie Centralnego Biura 

Nauczycielskiego: 

 

 

1. Na pytanie, kim jest Pani Olga Tokarczuk? 

Prawidłowo odpowiedziało 45% 

ankietowanych uczniów kl. 4-8. 

2. Na pytanie, jakich znasz innych polskich 

noblistów?  Prawidłowo odpowiedziało 60% 

ankietowanych uczniów kl. 4-8. 

3. Na pytanie, jakie znasz książki naszej polskiej 

noblistki?  Prawidłowo odpowiedziało 30% 

ankietowanych uczniów kl. 4-8. 

 

 
 

 

 

 

 

odpowiedzi

1 2 3
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Polska noblistka, Pani Olga Tokarczuk - polska 

pisarka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. 

Laureatka The Man Booker International Prize 

2018 za powieść „Bieguni”, dwukrotna laureatka 

Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: 

„Bieguni” i „Księgi Jakubowe” (źródło: 

wikipedia.pl). Polecamy: „Zgubioną duszę” – 

książę dla dzieci, a może raczej dla dorosłych. 

Przeczytajcie, ocenicie sami… 

  

 
(źródło: wikipedia.pl) 

 

Warto wiedzieć, że Polska ma kolejną noblistkę w 

dziedzinie literatury.  

 

------------------------------------------------------------  
 

Na koniec tego numeru przygotowaliśmy dla Was, 

Drodzy Czytelnicy, zadanie związane z ekologią. 

Na jego rozwiązanie czekamy do końca listopada, 

w tym celu wrzuć je do skrzynki  z napisem 

„Redakcja koła dziennikarskiego” znajdującą się 

przy gazetce wolontariatu.  

  

Ułóż krzyżówkę do haseł, rozwiązaniem będzie 

słowo związane z ekologią: 

 

1. Największy gryzoń zamieszkujący Europę. 

2. Podłużny, zrzuca skórę. 

3. Żyje w morzach np. tropikalnych, jest bardzo 

przyjazny dla człowieka. 

4. Zwierzę morskie o przezroczystym, 

galaretowym ciele. 

5. Bardzo powolny żyje najczęściej w lasach 

Ameryki, wspina się po drzewach. 

6. Uwielbia ser. 

7. Porozumiewa się za pomocą śpiewu, żyje w 

wodzie 

8. Król zwierząt. 

9. Uwielbia jeść hipopotamy; jest zielony, ma 

wielkie szczęki. 

10. Ma osiem macek, puszcza atrament. 

---------------------------------------------------------- 
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Skład redakcji: 

 Jestem Natalia Niklas. W gazetce zajmuję się 

działem  o książkach. Uwielbiam je czytać. 

 

  A ja - Kinga Janiak. Pomagam Natalii pisać w 

dziale książkach.  Lubię bawić się klockami Lego i czytać 

książki.     

 

 Tu Bartek Łuczak, gram w piłkę   i dlatego 

chodzę na treningi. Lubię też biegać. W gazetce zajmuję się 

wykonywaniem dla Was zdjęć oraz szukaniem ciekawostek             

o sporcie.   

 

Witają Was: Maja Porębska                                                       

i   Eliza Musiałek: uwielbiamy tańczyć, śpiewać  

i rysować. W szkolnej gazetce piszemy o ekologii. 

 

 Nazywam się Maria Bimkiewicz. Lubię 

czytać książki. Interesuję się też końmi. W gazetce zajmuję 

się zbieraniem dla Was ciekawostek.  

 Nazywam się Nicole Czyż. Uwielbiam sport, 

pływanie oraz zwierzęta. Należę też do harcerstwa. W 

gazetce zajmuję się działem sportowym.  

 Jestem Zosia Musiałek. Interesuję się piłką 

nożną i rysowaniem. W gazetce zajmuję się sprawami nauki.  

 Jestem  Zosia Cofta. Lubię uprawiać  sport, 

zwłaszcza siatkówkę. W wolnych chwilach lubię też rysować.  

W gazetce zajmuję się wywiadami   z ciekawymi ludźmi. 

 

 Jestem Bartek Luty.  W wolnej chwili lubię 

gotować. W gazetce, razem  z Arturem, zajmuję się  ciekawo -
stkami o grach typu Minecraft. 

 

 Nazywam się Artur, Reymann, lubię sport          

i matematykę,  a w gazetce  piszę  o ciekawostkach ze świata 

techniki. 

 

 Jestem Julka Bula. Lubię gimnastykę 

artystyczną i gry wideo. W gazetce piszę o życiu szkolnym, 

w szczególności o akcjach charytatywnych. 
 


