
 

 

 

 

„SZKOLNI POSZUKIWACZE” 

numer 2 XI/XII 2019 

 

 

 

W tym numerze przeczytasz m.in. o: 

 

O szkolnych zmaganiach recytatorów… 

O akcjach charytatywnych… 

Na czym polega praca w szkolnym wolontariacie? 

Co wiesz o świętach Bożego Narodzenia, o tradycjach i 

zwyczajach panujących w tym czasie w innych krajach 

europejskich?  

Wywiad z „pożeraczką książek”… 

 

Życzenia świąteczne 

Legenda opowiada, że kwiaty zakwitły w 

środku zimy tam, gdzie na ziemię padł promień 

Gwiazdy Betlejemskiej. Niech jej światło 

nieustannie towarzyszy Wam Wszystkim w życiu 

nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Dziecię, które przychodzi na świat 

zimą w betlejemskiej szopie napełni Was radością, 

pokojem i szczęściem.  

Wesołych świąt -  

- życzy redakcja koła dziennikarskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie wykonali: Bartek Luty, Bartek Łuczak, Artur 

Reymann 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 

POWSTAŃCÓW  

WIELKOPOLSKICH  

W TULCACH 
 

 

 

 



 

 

O akcjach charytatywnych w naszej szkole…. 

 

Znów akcja charytatywna cieszyła się ogromnym 

uznaniem… 

13 grudnia 2019 r. byliśmy znów w Ośrodku 

Wychowawczym im. Św. Ludwiki w Poznaniu. Dom 

ten skupia 56 dzieci z różną niepełnosprawnością 

ruchową, zespołem Aspergera i autyzmu. Prowadzą go 

siostry zakonne Vincentego ‘Paulo.  

 

Nasza akcja charytatywna z powodzeniem jest 

prowadzona już kolejny rok z rzędu przez uczniów kl. 

5b i ich rodziców. W tym roku włączyła się w nią 

społeczność szkolna, Rada Rodziców działająca przy 

Szkole Podstawowej w Tulcach oraz mieszkańcy Tulec, 

szczególnie Pani Ewelina.  „Dziękuję to dostrzeżenie 

czyjejś dobroci, która sprawia, że warto żyć”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały listopad i 

grudzień gromadzili dary dla ubogich dzieci, bo – jak 

pisał św. Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez 

to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

 Korzystając z okazji pragniemy serdecznie 

podziękować wszystkim, którzy łączyli się w tę akcję. 

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Wszystkich  

 

 

Rodziców i uczniów z kl. 5b, sponsorów oraz firmy 

 

 

„Lidl”, a szczególnie w stronę Państwa Ilony i Marka 

Łuczak, Pani Katarzyny  Jankowskiej, Pani Katarzyny 

Wierzbickiej i firmy „Komputronik”, Pani Aleksandry 

Grochowiak, Pani Marii Frąckowiak, Pani Małgorzaty 

Herkt-Pujsza, Pani Magdaleny Wojtasiewicz, Pani 

Małgorzaty Janiak, Pani Agnieszki Socha-Szymczak, 

Pani Jolanty Stachowiak, drukarni w Kleszczewie, bo 

jak mawiała bł. dr Wanda Błeńska: „Wszędzie są 

dobrzy ludzie”.  

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

Poniżej przeczytajcie o kolejnej akcji 

charytatywnej w szkole: 

Anioły są wśród nas…. 

"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje 

życie"  (H. Sienkiewicz) 

W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w 

ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Celem jej było 

własnoręcznie wykonanie kartek bożonarodzeniowych 

dla dzieci chorych na białaczkę i przebywających w 

szpitalu w Lublinie. Każdy najmniejszy gest z naszej 

strony powoduje, że choć na chwilę zapominają one 

o tym, co je czeka. 

  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 – uczniowie przynosili kartki, chore dzieci te 

kartki będą losowały. Nasi uczniowie pisali do tych 

dzieci kilka słów wsparcia.  

Oto niektóre z tych kartek: 

 



 

 

 

Korzystając z okazji składamy serdeczne 

podziękowania społeczności szkolnej, a w 

szczególności wszystkim uczennicom i wszystkim 

uczniom klasy 5b, Pani Marii Frąckowiak i dzieciom ze 

świetlicy szkolnej, Zosi Nowakowskiej, Mai 

Pieczyńskiej, Lenie Kasprzak, wszystkim uczestnikom 

koła dziennikarskiego za włączenie się w ogólnopolską 

akcję "Wylosuj anioła”. 

Nicole Czyż 

 

 

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

XIX Powiatowy Konkurs recytatorski „Wpisani w 

historię” 

 
   5 listopada w Kórnickim Domu Kultury miał 

miejsce szkolny Konkurs Recytatorski “Wpisani w 

historię”. Był to powiatowy etap zmagań. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice kl. 7A: Joanna Gałęska i 

Michalina Dutkiewicz.  Uczestnikami konkursu byli 

uczniowie z klas IV-VIII, którzy przyjechali do Kórnika 

ze szkół z całego powiatu poznańskiego. Było ich ponad 

czterdziestu. Organizatorką tego wydarzenia była Pani 

Wiesława Szubarga. Tematem tegorocznego etapu 

konkursu była miłość. Uczniowie prezentowali wiersze 

zarówno o miłości do Ojczyzny, jak i do drugiej osoby. 

Joasia recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej pt. 

“Gawęda o miłości ziemi ojczystej”, a Michalina 

deklamowała utwór Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego “Pieśń o fladze”. Reprezentantki naszej 

szkoły wystąpiły na miarę swoich możliwości, za co 

otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Serdecznie zachęcamy każdą osobę do brania 

udziału w tego typu wydarzeniach. Uczą one panowania 

nad stresem. Dzięki uczestnictwu w takich 

przedsięwzięciach poznajemy piękno poezji polskiej. 

  

           Joanna Gałęska i Michalina Dutkiewicz 
 

 

Na czym polega praca w szkolnym wolontariacie? 

O tym uczennice kl. 7a… 

 

Od tego półrocza zaczęliśmy uczestniczyć na 

zajęcia w ramach wolontariatu szkolnego. Polegają one 

na zabawie z dziećmi czytaniu im książek. Chodzimy 

tam raz w tygodniu na godzinę. Zosia i Asia chodzą do 

3-latków, Michasia i Maja do 4l-atków, a Amelka i 

Marianna do 5-latków. Chętnie bawimy się z dziećmi,  

 

 

 



 

 

 

to sprawia nam radość. Dzieci są szczęśliwe, 

kiedy do nich przychodzimy.  
 

 

 

 

Joasia, Michalina, Marianna, Zosia, Zuzia, Amelia,  

Maja 

 

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

 

W każdym numerze Naszej gazetki szkolnej 

prezentujemy Wasze talenty poetyckie i 

prozatorskie. 

 Jeśli Ty piszesz wiersze lub książki, zapraszamy 

już dziś na Wieczór Prozy, który odbędzie się   w  

A dziś wiersze debiutującego Antoniego z kl. 

7a: 

 

 

 

 

 

„Październikowa dubitacja”    
 

Wszytki maje dobre wymeldowały. 
Wszytki maje złe zawitały. 
Wszytki marzenia ze mnie wybrnęły. 
Wszytki moje hobby zniknęły. 
Wszytki o wszytki proszą  

, lecz ja o danki nie proszę. 
Nie ma sensu nad tym dubitować. 
Nie ma co jak ten hlak nad sobą płakać. 
Gdyż to nie impedyment,  to nie koniec świata. 
Po co szukać inkluza, który i tak się nie objawi. 
 

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

Czy wiecie, że: 

*Cześć, z tej strony Artix! Dziś ciekawostki o grze:  

 

Minecraft Earth to nadchodząca gra mobilna o tematyce 

Minecrafta, która opiera się na technologii Polega na 

tworzeniu budowli, zbieraniu surowców i oswajaniu 

mobów w swojej okolicy. Gracze mogą budować 

dowolne obiekty i umieszczać je w prawdziwym 

świecie w pełnej skali. Do gry wykorzystywana jest 

usługa Azure Spatial Anchors wraz z mapami Open 

Maps. To pozwala przypiąć zarówno zbudowane przez 

gracze budowle.  

Artur 

 * „o    Fortnite” Cześć! Dziś opowiem o kolejnej grze, 

którą polecam . Oczywiście to jest mój wybór, a Wasz 

wybór może być inny . Święta coraz bliżej i w związku 

z tym pojawiają się coraz to kolejne propozycje na 

ewentualny wygląd Fortnite. Tym razem użytkownik 

Reddita o nicku vandtex proponuje zmianę głównego 

lobby gry. Wygląda to naprawdę ciekawie i choć Epic  

Games zapewne nie pójdzie tą ścieżką, to miło 

zobaczyć tak dobrą propozycję. 

Świąteczne menu - W tle mamy przyozdobioną 

choinkę i wiele zmienionych elementów. Także samo 

wybieranie trybu wydaje się być nieco 

nowocześniejsze. Studio często zmienia menu i cały 

interfejs, dostosowując je do najnowszych standardów. 

Niewykluczone, że wezmą inspirację z vandtexa przy 

następnym przeprojektowaniu głównego lobby. Jest to 

jednak element, który nie musi być zmieniany. Nie jest 

to coś, co ożywi nieco Fortnite.  

Bartosz   
www.wikipedia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.pl/


 

 

 

 

*Tradycje bożonarodzeniowe:  

1 Choinka - jedna z przyjemniejszych tradycji,  

szczególnie uwielbiana przez dzieci. Do Polski dotarła 

z Niemiec. 

2  Dwanaście potraw. W wigilię mama, babcia lub 

ciocia przygotowują 12 potraw. Wiecie dlaczego? 

Ponieważ było 12 apostołów.  

3 Gwiazdor od lat przynosi grzecznym dzieciom 

prezenty, lecz najważniejsze w świętach jest ich magia 

i to, że jesteśmy razem. 

Julia, Zosia, Marysia 

 
Oto wywiad z Leną Kasprzak, uczennicą kl. 7a  – 

„pożeraczką” książek 
 

Oto, co mówi o sobie nasza bohaterka: 

 

Mam na imię Lena i mam 12 lat. Chodzę do siódmej 

klasy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Tulcach. Trenuję tenisa stołowego, a 

w wolnym czasie uwielbiam czytać książki. 

 

-  Jakie książki nam polecasz? 

 

 - Osobiście czytam książki/powieści miłosne i ostatnio 

„wkręciłam się” trochę w fantastykę. Czytam, bo lubię. 

Można powiedzieć, że jak ja już zacznę czytać to nie 

mogę się oderwać, tak pochłaniają mnie przygody 

bohaterów. Więc zachęcam do czytania, a nawet jeśli 

nie lubicie romansów, to na pewno znajdziecie jakąś 

swoją ulubioną książkę. 

 

- Jaką książkę najbardziej lubisz? 

 

-  Moimi ulubionymi powieściami są powieści „love 

story”, tak jak już mówiłam, ale nie jest to jedyny 

gatunek książek, który czytam. Lubię też książki  

przygodowe. Szczególnie takie z udziałem zwierząt, 

głównie koni. Moimi dwiema ulubionymi seriami 

książek o kaniach są: „Akademia Canterwood” Jessici 

Burkhart  oraz  „Heartland” Lauren Brook. 

  

 - Podobno czytasz na przerwach, czy to prawda?  

 

- Tak. Aktualnie jestem w trakcie czytania 

przedostatniej książki z serii „ Dotyk, cud, dar Julii” 

Taherh Mafi. 

 

- Dziękujemy Ci za wywiad, pamiętajmy -  jak mawiała 

pani Emilia Waśniowska:  „Czyta elita”.  

 

Natalia, Kinga 

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

 

 

 

 

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

Na koniec tego numeru przygotowaliśmy dla Was, 

Drodzy Czytelnicy, quiz. Na jego rozwiązanie 

czekamy do końca listopada, w tym celu wrzuć je do 

skrzynki  z napisem „Redakcja koła 

dziennikarskiego” znajdującą się przy gazetce 

wolontariatu. 
 

Oto mały sprawdzian, który sprawdzi waszą wiedzę o 

Świętach Bożego Narodzenia. Zaczynamy! 

Pod choinką mamy: 

A) prezenty, 

B) rózgę, 

C) pożywienie. 

Ile mamy potraw wigilijnych: 

A) 9, 

B) 21, 

C) 12. 

Czym się dzielimy, mówiąc sobie życzenia: 

A) mięsem, 

B) surowym jajkiem, 

C) opłatkiem. 

Co ozdabiamy bombkami: 

A) chleb, 

B) choinkę, 

Co lepimy zimą: 

A) bałwana, 

B) marchew, 

C) coca-colę. 

Życzenia Świąteczne są zazwyczaj: 

A) miłe 

B) o chlebie 

C) niemiłe 

Maja i Eliza 

 

 

 

 



 

 

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. 
 


