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W TYM NUMERZE: 

- wiersze z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

- „W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa” – artykuł Marii Ciechelskiej 

- „Młyn w Jaraczu” – artykuł Hanny Graczyk kl. 6a 

- DZIEŃ CHŁOPAKA Z HISTORIĄ DETEKTYWISTYCZNĄ W TLE 

- JUMP ARENA I KLASA 6A  

   (artykuł Agaty Majchrzak i Roksany Gogolewskiej) 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole ogłoszony został 

konkurs na najlepszy wiersz o nauczycielu. Poniżej przedstawiamy 

dwa zwycięskie wiersze.  

„Moi nauczyciele” 

Gdy pani Czaczyk angielski zaczyna, 
szybko nam mija lekcyjna godzina. 

 

Gdy z ortografią jakieś kłopoty masz, 
Pani Budzińska pomoże raz, raz! 

 

Gdy panią Mikos poznałam, z początku się bałam, 
lecz szybko się przekonałam i do matematyki chęci nabrałam. 

 

Gdy melodia w głowie brzęczy, 
Pani Pietrzak Cię wyręczy! 

 

Gdy ktoś piłkę kopać chce, biegać, skakać – wzdłuż i wszerz, 
wnet pan Woźny się pojawia i wesoło zawsze jest. 

 

Pani Adamkiewicz zawsze jest na czas, 
Więc lekcja przyrody płynie jak wycieczka w las. 

 

Gdy tajemnicza historia bardzo Cię dręczy, 
na wszystkie pytania – odpowie pani Kęsy! 

 

Znaki na technice mamy do poznania, 
przepyta nas z tego pani Walkowiak Hania 

 
By uczciwym być codziennie, z kolegami w zgodzie trwać, 

Pani Mroszyńska pokaże nam jak. 
 

Świat informatyki to niezła zagwozdka, 
wie o tym również, Dyrektor Pszczółkowska! 

 

Matylda Juskowiak  kl. 4b 



 

 

„Oda do Nauczyciela” 

Drogi Nauczycielu! 

Generalnie Cię lubimy, 

ale zrozum! 

Na lekcjach my się nudzimy. 

Za oknami: wolność, ptaszki latają, wiatr nas woła, 

a tu tylko – szkoła, szkoła… 

Licz, pisz, siedź, wymyślaj 

jak jakiś naukowiec lub intelektualista. 

 

Po latach zapewne 

Twój wysiłek docenimy. 

Teraz jednak Tobie życzymy: 

więcej luzu i wakacji 

z okazji Święta Edukacji 

 

Twoi zapracowani uczniowie 

 

Michał Berus   kl. 7a 

 

 

 



 

„W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa” 

 

 

 W jedną z wrześniowych sobót byłam w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. 

Około godziny 10:15 spotkaliśmy się na Dworcu Głównym w Poznaniu, skąd niebawem wyruszyliśmy. Była 

to wycieczka szkolna dla dzieci z różnych klas. Opiekowała się nami nasza wspaniała pani wicedyrektor, 

Hanna Walkowiak. Po dotarciu na miejsce, wysiedliśmy i ruszyliśmy do muzeum. Pogoda nie była zbyt 

zachęcająca, padało i było chłodno.  

 Najpierw pan przewodnik opowiadał nam z jakich drzew bierze się wiklina – są to młode pędy kilku 

gatunków wierzb popularnych na niżu Polski! Później zwiedzaliśmy chaty (niektóre też były z wikliny!), w 

których stały meble, koszyki i inne przedmioty z wikliny. Słyszałam też, że w Nowym Tomyślu na rynku jest 

największy na świecie wiklinowy kosz. Najbardziej podobały mi się buty i samochód trabant – również 

wykonane z wikliny; ile pracy to kosztowało!? Na samym końcu sami pletliśmy wieniec z wikliny, było to 

bardzo ciekawe. Myślę, że plecionkarze muszą ćwiczyć wiele lat i mieć dużo cierpliwości!  

 Gdy wróciliśmy do autokaru, wszyscy byli zmęczeni, ale zadowoleni. Ta wycieczka bardzo mi się 

podobała i chętnie jeszcze kiedyś odwiedzę Nowy Tomyśl! 

                                                                                                           Marysia Ciechelska  kl.7b    

 

 

 



„Młyn w Jaraczu” 

 

 Spotkaliśmy się w sobotę, 30 września przed południem, na Dworcu Autobusowym w Poznaniu, by 

wyruszyć na wycieczkę do Jaracza. Było nas kilkunastu: uczniowie z różnych szkół podstawowych naszego 

miasta i nasi opiekunowie. Z nami jechała pani Hanna Walkowiak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 55. 

Pogoda była słoneczna, humory wspaniałe.  

 Podróż autokarem trwała 45 minut. Gdy dojechaliśmy, znaleźliśmy się przed młynem. To wielki 

drewniany budynek, z charakterystycznymi wiatrakami, służącymi do mielenia zboża. Przywitał nas pan 

przewodnik, który pokazując wnętrze budynku, opowiadał o historii, która rozpoczęła się od mielenia 

ziaren zbóż na płaskich kamieniach w okresie neolitu. Potem wynaleziono żarna, czyli kamienne kręgi, 

między którymi miażdżono ziarna. Gdy do poruszania młyńskim kamieniem zastosowano siłę wiatru i wody, 

powstały młyny. Stało się to już 120 lat p.n.e., w starożytnym Rzymie. W Polsce młyny istnieją od końca XII 

wieku. Ten w Jaraczu poruszany jest siłą wiatru. Obejrzeliśmy dokładnie jego skomplikowany mechanizm i 

poznaliśmy drogę, jaką przebywa zbożowe ziarno, nim stanie się mąką.  Spróbowaliśmy także innych metod 

uzyskiwania mąki. Tarliśmy ziarna w drewnianych naczyniach, by otrzymać różne jej rodzaje.   

 Młyny różnie wyglądają. Przekonała nas o tym niezwykła wystawa kolekcji modeli wiatraków pana 

Feliksa Klaczyńskiego. Pokazuje ona, jak mogą wyglądać zwykłe młyny w różnych krajach. 

 Przed powrotem do domu, zostało nam trochę czasu wolnego. Niektórzy spędzili go porównując 

mąkę, którą sami zmielili i rozmawiając o tym, jak długa jest droga od zboża, które rośnie w polu, do 

kawałka chleba. Następnie wszyscy ze smakiem zjedli kanapki! 

 

Hania Graczyk kl. 6a   

 

 



DZIEŃ CHŁOPAKA Z HISTORIĄ DETEKTYWISTYCZNĄ W TLE… 

 Dnia 28 września klasy czwarte ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu udały się do kina, aby 
zobaczyć film pt. „Tarapaty”. Opiekunkami grupy były: Emilia Walczyńska, Mariola Bandosz, Katarzyna 
Budzińska, Lidia Szklarska i Katarzyna Kęsy. Może dla niektórych takie wyjście do kina, to nic niezwykłego, 
ale dla czwartoklasistów była to niezwykła przygoda. Oprócz filmu dzieci wzięły udział w lekcji 
detektywistycznej i konkursie. A oto relacje uczniów, spisane na gorąco po powrocie z kina. 

Katarzyna Budzińska 
Adrian Idziak kl. 4b 
 Film „Tarapaty” bardzo mi się spodobał. Było w nim dużo akcji, pościgi, poszukiwania skarbów i 
wiele innych rzeczy. Najbardziej podobało mi się to, kiedy wydawało się, że złodziejski gang był już 
znaleziony przez dwójkę dzieci. Myślały one, że złodziejskim gangiem byli członkowie policji. Okazało się 
jednak, że gangiem były opiekunki!!! Okradały one mieszkania, w których pracowały. Zyskały na tym 
miliony. Ale jest jeszcze fajniejsza rzecz… Kiedy policja znalazła gang w bunkrze, wtedy rozpoczął się pościg i 
strzelanina. To dla mnie było najfajniejsze w filmie. Spodobało mi się też imię psa – Pulpet. To imię jest 
bardzo śmieszne. 
 Lubię takie filmy przygodowe. Moim zdaniem, to był jeden z najlepszych filmów, jaki oglądałem i 
polecam go. 
Natalia Narożna kl. 4b 
 W czwartek z okazji DNIA CHŁOPAKA, poszliśmy całą klasą do kina na film pod tytułem „Tarapaty”. 
Jego bohaterami byli Olek, Julka oraz pies Pulpet. 
 Julka miała 12 lat, chodziła do szkoły z internatem i mieszkała u swojej cioci. Zaprzyjaźniła się z 
Olkiem oraz jego psem. Pewnego dnia dzieci znalazły jakieś plany i pomyślały, że dotyczą one starego 
domu. Od cioci Julki bohaterowie dowiedzieli się, że są to plany kamienicy, w której mieszkają, i że ukryty 
jest tu skarb. Skarbem tym okazał się obraz syrenki namalowanej przez Picassa. 
 Film bardzo mi się podobał, Był tajemniczy, momentami trochę straszny, opowiadał o przyjaźni. 
Oglądałam go z wielkim zainteresowaniem. Jest on godny polecenia, chętnie obejrzałabym go ponownie. 
Gabrysia Kamieniecka kl. 4b 
 W czwartek byłam z klasą w kinie na filmie przygodowym pt. „Tarapaty”. Jego główną bohaterką 
jest dziewczynka o imieniu Julka. Wyjechała ona na wakacje do cioci i tam, wraz ze swoim kolegą Olkiem i 
psem Pulpetem, przeżyła niezwykłe przygody. 
 Na moim rysunku przedstawiłam Julkę, która trzyma w ręku papierek po ananasowym cukierku. To 
nie był jednak zwykły papierek, ale pewnego rodzaju wskazówka, która wielokrotnie pojawiała się w filmie. 
Bohaterowie znajdowali go bowiem kilka razy m.in. w studni, w szafie i na ulicy. Gdzie papierek ich 
zaprowadził? Tego Wam nie zdradzę!  
 Film był ciekawy i z całego serca polecam go wszystkim, którzy lubią przygody! 

 



Zuzanna Tumiel kl. 4b 
 Po obejrzeniu filmu „Tarapaty” miałam różne wrażenia: dobre i złe. Żal mi było Julki, która mieszkała 
z dala od rodziców. Było mi smutno, bo nie miała żadnych przyjaciół. Na szczęście wszystko się zmieniło, 
gdy przyjechała do cioci i w jej kamienicy poznała pierwszego kolegę Olka. Bardzo byłam ciekawa, czy Julce 
i Olkowi uda się odnaleźć skarb. Byłam przerażona, gdy zobaczyłam pościg policyjny i strzały z pistoletu. 
Cieszę się, że przygoda Julki skończyła się szczęśliwie. 
Matylda Juskowiak kl. 4b 
 W miniony czwartek wybraliśmy się całą klasą na film pt. „Tarapaty” Można powiedzieć, że był to 
film detektywistyczny, a to mój ulubiony gatunek. Film opowiadał o przygodach dwójki dzieci: Julki i Olka. 
Bohaterowie próbowali odnaleźć zaginiony rysunek Pabla Picassa. Chociaż nie przepadam za Picassem, 
wolę bowiem obrazy Claudea Moneta, jednak bardzo lubię, kiedy w filmie pojawia się sztuka i prawdziwi 
artyści. Jednym z moich ulubionych momentów był ten, gdy Julka pogodziła się z ciotką. Po tych 
przygodach dziewczynka odkryła, że przyjaźń istnieje. Oczywiście, że pomógł jej w tym Olek. Im więcej 
razem przebywali, tym bardziej się lubili. 
 Ten film poleciłabym wszystkim osobom, które tak jak ja, są fanami książek Martina Widmarka. 

 
 

Jakub Kęsikiewicz kl. 4b 
 W czwartek byłem z moją klasą na filmie pt. „Tarapaty”, i dlatego chciałbym się podzielić moimi 
wrażeniami. 
 Film opowiada o dziewczynce – Julce, która zmuszona była zostać na wakacjach u swojej cioci. 
Zaprzyjaźniła się tam z pewnym chłopcem – Olkiem, który od jakiegoś czasu próbował znaleźć obraz 
Syrenki, narysowany przez Pabla Picassa. Niestety nie tylko on chciał go znaleźć. W związku z tym tych 
dwoje doświadcza wielu perypetii: od ucieczek, pościgów, strzelanin, aż po porwanie. Dzięki tym 
doświadczeniom Julka zdobyła przyjaciela. 
 Film bardzo mi się podobał, ponieważ był z gatunku kryminał. Można w nim było znaleźć elementy: 
tajemnicy, przygody oraz nutki strachu. Z niecierpliwością czekam na kolejne części przygód Julki i Olka. 

 



„JUMP ARENA I KLASA 6A” 

 

 W piątek tuż przed Dniem Chłopaka całą klasą pojechaliśmy do Jump Areny, czyli do parku 

trampolin. O godzinie 9.30. zebraliśmy się przed szkołą. Kiedy wszyscy już byli, poszliśmy na 

przystanek i wsiedliśmy do autobusu. Droga minęła nam dość szybko. Po przejechaniu kilku 

przystanków, wysiedliśmy i szliśmy pieszo, aż do galerii, w której znajduje się Jump Arena. Zanim 

weszliśmy do parku trampolin, pani rozdała nam cukierki. Wszyscy się bardzo cieszyli, że zaraz 

będziemy skakać. W końcu weszliśmy do areny i rozpoczęliśmy rozgrzewkę. Niektórzy wykupili 

dodatkowo wejście do strefy sportowej. Były tam wielkie trampoliny. Niektóre były tuż przy basenie 

z gąbkami. Razem z przyjaciółmi skakałam na różnych trampolinach. Uczyliśmy się też robić przejście 

w przód. Udawało nam się, jednak nogi nam się ślizgały, mimo że mieliśmy założone antypoślizgowe 

skarpetki. Bardzo dobrze się bawiłam, jednak czas bardzo szybko mijał. Po godzinie musieliśmy 

zakończyć skakanie i opuścić Jump Arenę. Jednak to nie był koniec naszej wycieczki. Pani zabrała nas 

do McDonald’s. Kupiła chłopcom z okazji ich święta jedzenie i picie. W restauracji byliśmy około 30 

minut. Po posiłku udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły. Nie jechaliśmy autobusem ani 

tramwajem, szliśmy pieszo. Po drodze, koło kolejnej galerii, rozdawali balony. Większość osób 

wzięła balon, niestety żaden nie dotrwał do końca - albo odleciały, albo pękły. Wydawało się, że 

nasza droga jest bardzo długa, jednak bardzo szybko i w miłej atmosferze dotarliśmy przed szkołę. 

Bardzo mi się podobało na wycieczce. Chciałabym to jeszcze kiedyś powtórzyć. 

Agata Majchrzak kl. 6a 

 

 



 

 Bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że nasza wychowawczyni zabiera nad do 

Jump Areny. Moja przyjaciółka nie mogła się doczekać, bo miał to być jej pierwszy raz w Jump 

Arenie. Byłam ciekawa czy jej się spodoba. Zbiórkę mieliśmy ok. 9.30. Jechaliśmy autobusem, a 

resztę drogi pokonaliśmy pieszo. Kiedy przyszliśmy do galerii, była 10.50., więc zaczęliśmy 

przygotowywać się do wejścia do Jump Areny. Jednak zanim to nastąpiło, dostaliśmy cukierki od 

naszej rewelacyjnej wychowawczyni. Niektórzy poszli jeszcze kupić skarpetki antypoślizgowe, 

których noszenie jest obowiązkowe podczas skakania na trampolinach. Pani dała nam kluczyki i 

szybko pobiegliśmy do szatni. Przebraliśmy się i mieliśmy rozgrzewkę z instruktorem. Po rozgrzewce 

niektórzy wykupili dodatkowe wejście do strefy sportowej. Oczywiście ja również! Weszłam z moją 

koleżanką Emilią do strefy sportowej i zaczęłyśmy zabawę! Było bardzo fajnie! Pierwszy raz byłam w 

tej części Jump Areny i byłam w szoku, jak mocno można się odbić z tych trampolin. Byłam też na 

trampolinach, z których skacze się do gąbek i można robić różne salta. Następnie udałam się do 

zwykłej strefy. Przeszłam z Emilią tor przeszkód. Emilia przeszła jeszcze tor wspinaczkowy, ja 

niestety się bałam. Byłam pod wrażeniem wyczynów mojej koleżanki, która przeszła pół ścianki. 

Później byłyśmy jeszcze na torze z przeszkodami do przeskoczenia, a następnie poszłyśmy na 

równoważnię z pałkami do bicia! Emilia strąciła mnie pierwsza. Zabawa dobiegła końca. Pani nas 

zawołała i musieliśmy udać się do szatni. Było mi przykro, bo chciałam jeszcze trochę poskakać, ale 

trudno, ubraliśmy się i wyszliśmy z Jump Areny. Poszliśmy jeszcze do McDonald’s, gdzie zjadłam 

małego loda z polewą truskawkową, a moja koleżanka zjadła loda z polewą toffi. Do szkoły 

wracaliśmy pieszo.   

 Bardzo podobało mi się to wyjście klasowe, chciałabym to powtórzyć. 

                    Roksana Gogolewska   kl. 6a 

 



 

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

PRZEWODNICZĄCA:                                Dominika Mikołajczak   kl. 7a 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:       Aleksandra Szuba    kl. 7b 
 
Przedstawiciele klas: 
4a  - Milena Jagodzińska 
4b – Matylda Juskowiak 
4c – Bartosz Janicki 
5a – Michał Małecki 
5b – Anna Janik 
6a – Weronika Nowak 
7a – Michał Berus 
7b – Aleksandra Malinowska 
 
 
 
OPIEKUNKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
Agnieszka Budna-Czaczyk 
Anna Płóciennik 
Katarzyna Budzińska 

 



 

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ „SZPACZEK” 

 

Matylda Juskowiak i Michał Berus – wiersz 

Uczniowie z klasy 4b – artykuł „Tarapaty” 

Roksana Gogolewska – artykuł 

Agata Majchrzak – artykuł 

Hanna Graczyk – artykuł 

Marysia Ciechelska - artykuł 

Magdalena Lecyk, Laura Mainel – oprawa graficzna 

 

 

 

OPIEKUN REDAKCJI: KATARZYNA BUDZIŃSKA 


