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 Witamy was po wakacyj-

nej przerwie. Dużo zmieniło 

się w naszej szkole. Gazetka 

szkolna ,,Głos Jedynki’’  

,,Dwa + Jeden” zachęca Was 

do czytania, a może nawet 

do dołączenia do naszego 

zgranego zespołu! 

Zespół Redakcyjny 
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str. 2 

 

 

Chciałabym Wam przedstawić 

dwóch uczniów naszej szkoły: 

Damiana Stelmacha oraz Do-

minika Jurdzińskiego z klasy IIc. 

Chłopcy trenują boks oraz kick-

boxing i mają w tych dziedzi-

nach nie lada osiągnięcia. 

Swoją przygodę ze sztukami 

walki zaczęli w marcu 2016 r. 

podczas treningu Lecha Po-

znań. Sport ten od razu przy-

padł im do gustu i od tego 

czasu regularnie uczestniczą 

w treningach pod okiem Ra-

dosława Radomskiego, a od-

bywają się one w sali trenin-

gowej znajdującej się w obiek-

cie przy ulicy Olimpijskiej. 

Damian i Dominik przygoto-

wują się obecnie do zawodów 

Kickboxingu w Szczecinie. 

Obydwaj uczestniczyli w Mi-

strzostwach Polski w maju  

 

 

 

2016 r., które organizowane 

były w Rydzynie. Damianowi 

udało się zdobyć 5 miejsce! 

Serdecznie gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów!  

 

 

Z uczniami rozmawiała:  

Natalia Królik, kl.2C 

Talenty naszej szkoły 
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 Koniecznie przeczytaj! 

„Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi” 

Na te jesienne wieczory, chciałabym wam polecić książkę polskiego autora Rafała Ko-

sika pt. „Felix, Net i Nika oraz gang niewidzialnych ludzi”. Jest to pierwsza część best-

sellerowej serii science fiction dla młodzieży. 

        Felix rozpoczyna naukę w pierwszej klasie warszawskiego gimnazjum. Pierwsze-

go dnia poznaje Neta i Nikę, z którymi szybko się zaprzyjaźnia.  

Nie są  oni jednak  zwyczajnymi nastolatkami – Felix jest ciekawym świata, trzeźwo 

myślącym chłopakiem, który cały czas nosi ze sobą plecak wypełniony przydatnymi 

gadżetami. Net to geniusz informatyczny i matematyczny, słynący z ciętych ripost i 

nie zawsze udanych pomysłów. Natomiast Nika jest dziewczyną z charakterem, posia-

dającą niezwykłe zdolności, która ukrywa przed światem swój wielki sekret.  

Razem tworzą zgrane trio, które trafia na trop gangu niewidzialnych ludzi, grasujące-

go w mieście. Postanawiają rozwiązać jego zagadkę. Mogą w tym liczyć na pomoc 

Manfreda, programu AI, stworzonego przez Neta i jego tatę.  

Oprócz niezwykłej przygody, w książce zetkniecie się ze znanymi, często absurdalnymi 

szkolnymi problemami. Poznacie tajemnicę z prze-

szłości, odwiedzicie też nawiedzone gimnazjum. 

Mowa w niej o niesamowitych wynalazkach i wiel-

kiej przyjaźni, o której każdy z nas marzy.  

Wartka akcja, wspaniali bohaterowie, całość napi-

sane prostym językiem i doprawiona sporą dawką 

humoru. To wszystko sprawia, że od książki nie 

można się oderwać. Ostrzegam, żebyście podczas 

jej czytania nie zapomnieli o realnym życiu i  swoich 

obowiązkach !J 

           Zachęcam was do sięgnięcia po „Felixa…”. 

Pędźcie do biblioteki, w której mamy sporo egzem-

plarzy zarówno pierwszej, jak i kolejnych tomów tej 

genialnej serii. Przeczytajcie koniecznie! 

Magdalena Woźniak kl. 2A 
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Ostatnio w naszej bibliotece szkolnej pojawiły się nowe lektury.  

Wraz z moją koleżanką postanowiłyśmy wybrać niektóre z nich i je zrecenzować,  

by każdy czytelnik mógł dowiedzieć się czegoś więcej o danym utworze. 

          Pierwsza wybrana przez nas książka nosi tytuł „Trzy metry nad niebem”, a 

jej autorem jest  Fredrico Moccia.  

Opowiada ona o losach dwójki zupełnie różnych od siebie nastolatków, Babi – 

spokojnej, miłej i obowiązkowej dziewczynie oraz chłopcu o imieniu Step. Jest 

on żądny przygód, a zarazem arogancki i roztargniony.  

         Pewnego dnia Step zaczepia jadącą z ojcem do szkoły, Babi i od tego dnia 

zaczyna się dość długa, trudna, a niekiedy nawet niebezpieczna ich miłosna 

przygoda. 

        Historia ta bardzo dobrz obrazuje skomplikowane uczucie miłości, które  

może się przydarzyć każdej nastolatce.  

I choćby dlatego, warto ją przeczytać! 

        Ten, kto wypożyczy tę książkę nie będzie 

mógł narzekać na język powieści, bo autor 

dostosował słownictwo do wieku bohaterów.  

„Trzy metry nad niebem” bardzo wciąga i 

można ją przeczytać w niespełna dwa dni! Za-

pewniam, że warto  po tego typu literaturę! 

                                      

 

 

Adrianna Jędras, kl. 3 A 

Koniecznie przeczytaj! 
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Ed Sheeran, właściwie Edward Christopher Sheeran (ur. 17 lutego 1991 roku w Hebden Bridge) – brytyjski 

piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów, wykonujący muzykę z pogranicza popu, rocka, folku i hip-hopu. 

3 marca tego roku wydał swój trzeci album studyjny „Divine”.Ukazał się on w czterech wersjach: Deluxe 

Vinyl Boxset, Vinyl, Delux i Standard. W wersji standardowej jest 12 utworów, a w Deluxe 16.  

Dyskografia wersji Deluxe: 

1. „Eraser”   

2. „Castle on the Hill”   

3. „Dive”   

4. „Shape of You”  

5. „Perfect”   

6. „Galway Girl” 

7. „Happier”   

8. „New Man”   

9. „Hearts Don't Break Around 

Here”   

10. „What Do I Know?”   

11. „How Would You Feel (Paean)” 

  

12. „Supermarket Flowers”   

13. „Barcelona” 

14. „Bibia Be Ye Ye”   

15. „Nancy Mulligan”   

16. „Save Myself” 

W trakcie nagrywania współpracował z takimi wykonawcami, jak: Benny Blanco, Johnny  McDaid, Mike 

Elizondo i Steve Maca. Nagrania odbywały się w Los Angeles, Londynie, Suffolk oraz na transatlantyckim 

liniowcu "RMS Queen Mary 2". Odsłuchanie go bez żadnej przerwy zajęłoby 1 godzinę i 28 sekund. 

Autor: Magdalena Malak, Karolina Kasprzak 

Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%B7_(album) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ed_Sheeran 

Muzyka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%B7_(album)
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Czy wiedziałeś, że październik w tym roku jest wyjątkowy? Taki miesiąc zdarza się raz na 82-

3 lata!  

Jedyny raz w życiu możemy przeżyć miesiąc, w którym jest 5 poniedziałków, 5 sobót oraz 5 

niedziel! Ostatni raz coś takiego zdarzyło się w 1191, a następny raz będzie miało miejsce 

dopiero w 2837 roku. 

 

ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY: 

Kiedy zmieniamy czas? Wskazówki zegarków cofamy w ostatni weekend października, w 

tym roku z 28 na 29 października. Potocznie uważa się, że zmiana czasu na zimowy oznacza 

godzinę snu więcej.  

Czas letni i zimowy stosują np..: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Australia i Nowa Ze-

landia, a także od niedawna - Kuba. Z kolei w Ameryce Południowej zegarki przestawia się 

w niektórych regionach Brazylii, Chile, Paragwaju i Urugwaju. W Afryce czas letni stosują 

Maroko, Libia i Namibia. Zmiany czasu nie stosuje się natomiast w większości krajów Afryki 

i Bliskiego Wschodu. 

 

HISTORIA ZMIANY CZASU: 

Podział na czas letni i zimowy sięga po-
czątków XX wieku. Czas letni, zwany 
"czasem wojennym" wprowadzili po raz 
pierwszy Niemcy, a po nich inne państwa 
walczące w pierwszej wojnie światowej. 
W Polsce wciąż pojawiają się głosy, że nasz kraj powinien zrezygnować z tej procedury. 
Ostatnio taki postulat głosi Polskie Stronnictwo Ludowe i kto wie? Może faktycznie w Pol-
sce ostatni raz dokonujemy tej zmiany. Czyniłoby to październik br. jeszcze bardziej wyjątko-
wym. 
 

Karolina Wojtczak, kl.7d 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że? 
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Jak jesień to koniecznie dynia! 

 

Zaprezentuje Wam dwa proste, szybkie przepisy, w których główną bohaterką jest dynia! W dodatku potra-

wy te smakują fenomenalnie ale to już sami oceńcie bo mam nadzieję, że spróbujecie je zrobić sami. 

 

Zupa-krem z dyni. 

 

Potrzebujemy: 

 

-jedną średnią dynię, najlepiej Hokkaido bo ma jadalną skórkę więc nie musimy jej obierać, 

 

-2 marchewki, 

 

-2 pietruszki, 

 

-2 lub 3 ząbki czosnku, 

 

-1 cebule, 

 

-2 średnie ziemniaki, 

 

-mleko kokosowe. 

 

Opcjonalnie: pestki dyni, pieczywo. 

 

Przyprawy: sól, pieprz cayenne, curry, papryka ostra i słodka. 

 

Przygotowanie: 

 

Warzywa obieramy, z wyjątkiem dyni. 

Kroimy na mniejsze kawałki. Wrzucamy 

do garnka, zalewamy wodą i gotujemy. 

Dodajemy też rozgnieciony czosnek. 

Wszystko gotujemy do miękkości. Następ-

nie dodajemy przyprawy (tutaj według 

uznania) i mleczko kokosowe. Wszystko 

blendujemy na gładką masę. I gotowe! 

Przed podaniem można uprażyć pestki dyni 

na suchej patelni oraz mini grzanki i poło-

żyć na wierzch kremu. 

 

Smacznego! 

 

Coś na ząb! 
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Coś na ząb! 
 

Wilgotne ciasto dyniowo-pomarańczowe. 
 

Potrzebujemy: 

-250 g (250 ml)  puree z pieczonej dyni, 

-1 i 1/2 szklanki mąki pszennej, 

-2 łyżeczki proszku do pieczenia, 

-200 g masła, 

-1 szklankę cukru 

-1 opakowanie cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii, 

-skórka starta z 1 pomarańczy, 

-3 jajka, oddzielnie żółtka od białek, 

-50 g białej czekolady. 

Puree z dyni: 
 

Potrzebujemy: dynię lub jej część. 

Dynię kroimy razem ze skórą na mniejsze kawałki, usuwamy pestki. Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Ka-

wałki dyni układamy skórką do dołu na dużej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do 

piekarnika i pieczemy przez ok. 35 minut do miękkości (wbity widelec powinien łatwo wchodzić w 

miąższ). Wyciągamy z piekarnika i całkowicie ostudzamy. Wyciągamy łyżką upieczony miąższ ze skórki 

i miksujemy go blenderem na gładkie puree. 

 

Przygotowanie: 
Tortownicę o średnicy 23 - 24 cm smarujemy masłem, spód wykładamy papierem do pieczenia. Przygoto-

wujemy puree z dyni (przepis podany powyżej). Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni C. Mąkę przesiewa-

my do miski razem z proszkiem do pieczenia, mieszamy, odkładamy. Do garnka wkładamy pokrojone na 

kawałeczki masło, roztapiamy na małym ogniu co chwilę mieszając (nie podgrzewamy za mocno). Doda-

jemy cukier oraz cukier wanilinowy i mieszamy. Odstawiamy z ognia. Mus z dyni wykładamy do miski, 

dodajemy skórkę z pomarańczy i wlewamy roztopione masło z cukrem, mieszamy i studzimy. Odkładamy 

pół szklanki otrzymanej masy na polewę. Do reszty dodajemy żółtka i mieszamy. Następnie dodajemy 

przesianą mąkę z proszkiem i znów mieszamy na jednolitą 

masę. Białka ubijamy na idealnie sztywną pianę i dodajemy 

do masy, bardzo delikatnie mieszamy łyżką. Masę wykłada-

my do tortownicy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i 

pieczemy przez ok. 40 - 45 minut. Wyciągamy z piekarnika 

i studzimy. 

 

Polewa: do odłożonej masy dodajemy roztopioną czekoladę 

i mieszamy. Polewamy ciasto gdy będzie już ostudzone. 

 

 

 

Źródło: www.kwestiasmaku.pl 

                                                                                                                                  Weronika Pietroń , kl.7d 
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Z życia Ostrowa 

150-lecie OSP Ostrów Wielkopolski  
Ostrowska Ochotnicza Straż Pożarna liczy już 150 
lat! Obchody odbyły się 9 września 2017 roku, a 
pierwszym punktem uroczystości była zbiórka 
przy OSP Ostrów Wielkopolski. Na miejscu poja-
wili się  przedstawiciele z pocztami sztandarowy-
mi z wielu okolicznych wsi, a także  Krotoszyna 
oraz reprezentanci Bractwa Kurkowego. Po unie-
sieniu flagi państwowej, złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem św. Floriana nastąpił uroczysty prze-
marsz do konkatedry, gdzie odbyła się msza. Po 
niej wszyscy zebrani przeszli ulicami Wiosny Lu-
dów, Wrocławską, Rynkiem oraz Raszkowską do 
Ostrowskiego Centrum Kultury, gdzie kontynu-
owano uroczystość. Wielu gości serdecznie gratu-
lowało strażakom tej okrągłej rocznicy. Po zakoń-
czonej akademii zostali oni zaproszeni na poczę-
stunek. 

 Nowe autobusy w MZK 

 

           Dnia 6 września na ostrowskim rynku zaprezentowano trzy 
fabrycznie nowe autobusy firmy „Solaris Urbino”. Przed południem 
autobusy te mogli oglądać mieszkańcy naszego miasta, natomiast 
o godzinie 13 nastąpiło ich uroczyste przekazanie. Przedstawiciel 
firmy Solaris - Bus&Coach -  złożył na ręce pani prezydent Beaty 
Klimek symboliczny klucz. 

Wszyscy zainteresowani mogli odbyć przejażdżkę dowolnym auto-
busem ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. 

Co ważne, każdy z tych pojazdów wyposażony jest w Wi-Fi, a także gniazda USB do 
ładowania telefonu. Znalazły się w nim także dwa  miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. Zamontowano  klimatyzację i monitoring. Pojazdy MZK Ostrów Wielko-
polski wyróżniają się soczystym kolorem czerwieni, nowym logiem MZK, logiem 
miasta oraz numerem taborowym. 

 

Bartosz Jasiński kl. 2a 
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English is fun! 
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Humor 

Podczas lekcji przyro-
dy: 
- Po czym poznasz 
drzewo kasztanowca? 
- Po kasztanach 
- A jeśli kasztanów 
brak? 
- To ja poczekam... 

Na lekcji geografii: 
- Województwo pod-
karpackie od południa 
graniczy ze Słowacją - 
tłumaczy nauczyciel. 
- A przed południem z 
kim graniczyło? - pyta 
Jasio 

Przychodzi Polak do sklepu w Anglii i 
mówi: 
- Poproszę piłkę! 
- What? 
- Pił-kę! 
- What?? 
- David..... Beckham 
- Aaa, football 
- No dobra, to teraz niech się pan 
skupi 
- Ok? 
- Do me-ta-lu! 

Mamo, dziś na chemii 
uczyliśmy się o mate-
riałach wybucho-
wych!! 
- Tak, to bardzo cieka-
we. A na którą jutro 
idziecie do szkoły? 
-  Do jakiej szkoły?- 
pyta zdziwiony syn. 

Specjalny 
Zakład 
Karno 
Opiekuńczy 
Łączący 
Analfabetów 

Katechetka do Jasia na lekcji religii: 
- Powiedz mi, mój chłopczyku, kto wszyst-
ko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie? 
- Nasza sąsiadka 
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