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Była zabawa i się działo…?
7 października  2015 r. odbyła się w naszej
szkole dyskoteka dla klas IV-VI z okazji Dnia
Chłopca.  DJ prowadzący dyskotekę zapewnił
świetną muzykę do tańca, puszczając same
znane kawałki.
Poza tym dziewczyny z klasy VI  zorganizowały
konkurs na CHŁOPAKA NA SZÓSTKĘ. Każda
klasa wytypowała jednego, który brał udział w
różnych konkurencjach. Chłopcy musieli
zmierzyć m.in. w przyszywaniu guzików,
konkursie tańca i szalonej grze w krzesła
podczas której liczyło się, kto przyniesie
najszybciej dany przedmiot. Najwięcej frajdy 
uczestnikom oraz kibicującym sprawiła ostatnia
konkurencja.Mnie i moim koleżankom
 dyskoteka bardzo się podobała i z tego co
zauważyłam, wszyscy  dobrze się wybawili. Ci,
którzy nie przyszli, niech żałują:)
                                                            MW

Za nami sielanka, czas brać się do pracy!
1 września 2015 r., jak co roku, witaliśmy nowy rok szkolny.
Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, gdyż na
uroczystej akademii zjawili się znamienici goście, m.in.
pani prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek,
 sekretarz stanu w kancelarii premiera p. Andżelika
Możdżanowska oraz dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich
szkół.
Podczas części oficjalnej kilku nauczycieli dostało
nominację na stanowisko  dyrektora szkoły. Natomiast w
części artystycznej uczniowie naszej szkoły tańcem,
gestem i śpiewem wprowadzili nas w świat wartości takich
jak: przyjaźń, radość, ciekawość świata, bardzo ważne w
przyszłości.
Po akademii uczniowie w swoich salach przywitali się z
wychowawcami i otrzymali plany lekcji. Duża
niespodzianka czekała uczniów klas I, II i IV, którzy
otrzymali nowe podręczniki  i ćwiczenia.
Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie wrócili z wakacji
pełni chęci do nauki, która przetrwa  jak najdłużej. Życzę
tego sobie i  wszystkim w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                         
MW

część artystyczna

Wręczenie nominacji

Zadka

p. A. Kobylańska

p. A. Kobylańska
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Wywiad ze strażnikami
SOK-u

Bezpieczny przejazd „Szlaban na ryzyko” – wywiad ze
przedstawicielem Straży Ochrony Kolei, który gościł w naszej szkole
Pytania:
1.  Jak to jest pracować SOK-u?
Musimy być ostrożni, podchodzimy do ludzi w sposób indywidualny lecz
stanowczo, zachowując kulturę.
2.  Ile jest przypadków interwencji w ciągu dnia?
Bardzo mało. Zwykle więcej jest w weekendy oraz w dzień imprez
masowych, ale to też bardzo znikomo.
3.  Jakie środki ostrożności trzeba zachować?
Musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, w nocy lub gdy jest ciemno a latarnie
już świecą to należy stanąć pod nimi. Podczas legitymowania jeden z nas
sprawdza dowód lub inny dokument a drugi go ubezpiecza.
4.  Czy do obowiązków należy sprawdzanie maszynistów?
Nie sprawdzanie maszynistów nie należy do nas.
5.  Czy zabezpieczanie przejazdów na którym jest awaria też jest w
obowiązkach SOK?
Tak. Dyżurny ruchu podaje miejsce awarii, a wtedy my kierujemy tam
ruchem, podobnie jak policja, ale tylko zatrzymujemy pojazdy gdy jedzie
pociąg.
6.  Jeśli jedzie pociąg z ładunkiem radioaktywnym, autami lub sprzętem
wojskowym to kto to zabezpiecza?
  Jedzie wtedy specjalny oddział operacyjny, który zabezpiecza skład wraz z
policją.
7.  Dobrze a takie lekcje w szkole jak często się organizuje.
Lekcje organizuje się w październiku. Mówimy dzieciom jak zachować
ostrożność na przejazdach kolejowych. Do tego w ramach projektu
”Bezpieczny przejazd” organizuje się kampanie społeczne takie jak
”Zatrzymaj się i żyj” , ”Szlaban na ryzyko”.
                                                                                     Wywiad przeprowadził
 J.Tusiek

Wywiad z przewodniczącym SU

1. Jakie jest twoje hobby i co najbardziej lubisz robić w wolnych
chwilach?
Moim hobby jest jazda na motocyklu, którą interesuje się od ubiegłego roku
oraz sztuki walki, a także piłka noża i fotografia. Lubię również robić zdjęcia
ale tylko dla siebie i spędzać czas aktywnie czyli np. jeździć na  rowerze.
2.  Kim chciałbyś być w przyszłości?
Znanym aktorem lub reporterem.
3.  Kto jest dla ciebie autorytetem?
Ja nie mam żadnego autorytetu. Chce być sobą.
4.  Słowa których nadużywasz?
Nie mam za dużo takich słów ale najczęściej mówię ,,siemanko”
5.  Jakie są twoje ulubione zespoły, piosenkarze lub rodzaj muzyki?
Moim ulubionym piosenkarzem jest Grzegorz Hyży a muzykę lubię w stylu
pop.
6.  Czego najbardziej nie lubisz robić?
Ja najbardziej nie lubię prac porządkowych w domu.
7. Jakie osoby cię irytują?
Takie, które robią komuś na złość, potrafią dopiec. Kłótliwych osób także nie
lubię. Rozumiem, że niektórzy mają inny charakter i po prostu to znoszę.
8. Jakie są twoje ulubione przedmioty w szkole?
WF - dlatego, że mogę poćwiczyć nad kondycją i sylwetką.
Plastyka - ponieważ uwielbiam robić coś z niczego.
9. Co chciałbyś wprowadzić do naszej szkoły?
Noce filmowe w szkole, różne ciekawe gry, muzykę, konkursy, małe show
typu „mam talent” na przerwach. To małe show, chodzi o to, że samorząd
robi listę uczniów, którzy chcą się zaprezentować na różne sposoby i
pokazać co potrafią. Tak w miarę możliwości, ale nie mogę obiecać.
                                                                          

Wywiad przeprowadziła shiro-chan (O.D.)

SOK J. Tusiek



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 11/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzósTeczka

Niecodzienna wizyta

  W ubiegłym tygodniu
nasza szkoła miała
okazję gościć
studentów, Andre oraz
Yasminę, którzy
przyjechali do nas z
Brazylii i Jordanii.
 Na zajęciach
opowiadali o swoich
krajach,o kulturze,
zwyczajach i
przyrodzie. Nasi
koledzy i koleżanki
mieli szansę
porozmawiać po
angielsku z kimś kto w
ogóle nie mówi po
polsku. Oczywiście w
tłumaczeniu często
pomagali nauczyciele
angielskiego.Była to dla
nas świetna okazja na
poznanie krajów tak
dalekich i sprawdzenie

swoich umiejętności 
języka angielskiego.
Na pożegnanie
uczniowie klasy III b
przygotowali krótkie
przedstawieniem
pt. Little Riding Hood .
Jesteśmy wdzięczni
pani wicedyrektor
Renacie Spodziei za
zorganizowanie tych
spotkań i na pewno
długo będziemy
pamiętać to spotkanie i
tych ludzi.
                     MW

AISEC

lakcja z Andre

                       Do serca przytul psa, a może kota?

  Jak wszyscy wiemy, prawie w każdym mieście lub miasteczku jest
schronisko dla zwierząt. W dużej części są one przepełnione. Boksów jest
np. 100 a zwierząt 300. Zwykle mówi się, że są to schroniska dla psów, ale
nie tylko ponieważ mieszkają tam również koty oraz małe szczenięta i
kocięta.
  Ja sam pomagam w schronisku. Wyprowadzam psy, czeszę oraz kąpię je,
a zaczęło się to tak: przeglądałem stronę internetową schroniska, gdzie
zobaczyłem zakładkę WOLONTARIAT .
Postanowiłem wybrać się do schroniska. Na miejscu zobaczyliśmy małego
3 letniego pieska. Od razu go pokochałem. 
Odwiedzałem go co piątek. Na początku psiak bał się mnie,ale szybko
przekonał się, że nie ma się czego bać.
 Już po miesiącu znalazł dom.Przez jakiś czas nie mogłem jeździć do
schroniska i bardzo mi tego brakowało.W tym roku postanowiłem bardziej
zaangażować się w pomoc. Przynosi mi to wiele radości i satysfakcji.
  Jeśli kochacie zwierzęta, to możecie zapisać się do wolontariatu. W jego
ramach wyprowadza się psy na spacer, czesze oraz kąpie. Istnieje też
możliwość stworzenie ”Domu Tymczasowego” dla zwierzęcia w celu
przyzwyczajenie pupila do nowego stałego domu.
Jeżeli nie jest Wam obojętny los czworonogów, to można organizować
zbiórki potrzebnych rzeczy takich jak miski, garnki, koce, poduszki itp.
Można zawieźć te rzeczy osobiście lub przynieść na zbiórki przy różnych
okazjach.    Liczę na was!  

            J.Tusiek      
Pies

A. Szymczak

p. Kurczaba

Kiraki
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Szczypta poezji
Marzenia
Co to znaczy marzyć…
Marzyć to nie tylko chcieć,
nie tylko myśleć, ani pragnąć.
Marzyć czyli fantazjować o dalekich
podróżach,
czy choćby o łąkach pełnych kwiatów.
Marzenia są nieodłączną częścią
naszego życia, bez nich straciło by
sens.
Bo niby jaki sens miałby nasz żywot
bez celu, do którego dążymy…

Kiraki 

Czy chciałbyś wcielić się w rolę detektywa?  Interesują cię tajemnice zaginionych skarbów? 
  Jeśli tak, to razem z rodzeństwem Ostrowskich i Gardnerów wyrusz w podróż do Egiptu, Grecji czy
nawet  Japonii. Nowe tajemnice czyhają na każdym kroku!
Seria Kroniki Archeo  to pełne niesamowitych przygód książki. Dotychczas ukazało się 9 tomów serii:
1.  „Tajemnica klejnotu Nefertiti”
2.  „Skarb Atlantów”
3.  „Sekret Wielkiego Mistrza”
4.  „Klątwa złotego Smoka”
5.  „Zagadka Diamentowej Doliny”
6.  „Klucz do Asgardu”
7.  „Przepowiednia Synów Słońca”
8.  „Szyfr Jazona”
9.  „Komnata szeptów”
W każdej części bohaterowie rozwiązując zagadki i pokonując przeciwności szukają innego skarbu, z
którym jest związana jakaś klątwa lub tajemnica.
Zachwyciły mnie nagłe zwroty akcji  i rozwiązywane zagadki. Czytając, wydawało mi się, że
uczestniczę w wydarzeniach razem z bohaterami. Akcja trzymała w napięciu, aż do ostatniej strony.
Polecam tę serię wszystkim uczniom. Może was też wciągnie, tak jak mnie?

MW

Książki warte przeczytania
                                            

KA

Poezja

Cisza
Usiądź sobie,
zatrzymaj się choć a chwilę.
Ciii, słyszysz...?
To cisza. Widzisz jaka jest piękna...
A teraz... słyszysz?
To śpiew ptaków,
czekających aż wybije północ,
by odśpiewać koncert i iść spać
.
Ciii.
A teraz słyszysz głos wilka,
Tego wyjącego do księżyca, o
tam.
znów cisza...
Cisza jest wyjątkowa,
jednak by ją dostrzec,
zatrzymaj się, posłuchaj,
bo to właśnie ona Cię wzywa.
 Kiraki  

części 8. i 9.

Biblioteka
Dla niektórych dziwne miejsce,
dla innych nijakie.
Dla mnie jedno z najważniejszych.
Mogę siedzieć tam godzinami,
i odpływać nad książkami,
w których wiedza jest ogromna!!!
Idealna dla ludzi, którzy kochają ciszę,
co chcą uciec od harmidru.
Cisza, spokój, książki,
to i co jeszcze znajdziesz w bibliotece,
 Szukaj odpowiedzi sam.                      
        Magdalena Malak

M. Woźniak

W. Płóciennik

M.Woźniak



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 1 11/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzósTeczka

Owocowy zawrót głowy

W naszej szkole ruszyła akcja ,,Owoce w szkole”.
Uczniowie otrzymują owoce, warzywa i soki, co ma na celu   wprowadzenie zdrowej
żywności  do ich diety. W automatach żywności pojawiły się kanapki, owoce i
warzywa oraz woda w butelkach.

  W związku z tym, postanowiłam rozpocząć cykl artykułów o owocach, czyli :
jakie zawierają witaminy
jaki mają wpływ na nasze zdrowie
ciekawostki

  Agrest
Obfituje w witaminy z grupy B i P, minerały: żelazo, potas, sód, molibden, magnez,
żelazo, fosfor, wapń. Zawiera kwasy organiczne: cytrynowy oraz niewielkie ilości
kwasów jabłkowego i winnego. W owocach niedojrzałych dodatkowo występuje

kwas bursztynowy, który, ciekawostka - ma właściwości eliksiru młodości.
Dzięki swoim właściwościom przyczynia się do zapobiegania nowotworom i
poprawia metabolizm, normalizując przemianę materii. Regularne spożywanie
agrestu działa wspomagająco w leczeniu podagry, reumatyzmu i chronicznych
stanów zapalnych skóry oraz jest skutecznym środkiem przeciwko otyłości. W
chorobach skórnych owoce agrestu i sok działają oczyszczająco i odżywczo.

Kiraki

Agrest

Ananas
Duży plaster ananasa zawiera 30 mg
witaminy C - czyli prawie połowę
zalecanej dziennej dawki - a także
witaminy A, B, PP oraz miedź,  mangan,
cynk, żelazo, sód, fosfor, magnez, potas,
wapń, kwas foliowy i bromelie.
  Świeże owoce zaleca się osobom
cierpiącym na niestrawność i słabe
wydzielanie soków trawiennych,
poprawiają też one między innymi
funkcjonowanie nerek, pracę wątroby i
naczyń wieńcowych.Wspomaga procesy
trawienne, zmniejsza zgagę i inne
zakłócenia ze strony żołądka.
  Dostarcza sporo błonnika, który
pęczniejąc w 

Kiraki

Ananas

Arbuz

Owocowe ABC

  Arbuz
  Zawiera niewielkie ilości witamin A, C, E, i B6, magnezu, kwasu foliowego,
wapnia, żelaza, magnezu, potasu, dwutlenku sodu, cynku, tiaminy oraz niacyny.
Arbuz pomaga obniżyć ciśnienie krwi i zapobiega zawałowi serca. Jest bogaty w
przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed rozwojem chorób
nowotworowych.
Można z niego robić dżemy i konfitury, sorbety i lody, sałatki, oraz musy.
Ciekawostki:
·  Składa się w 92% z wody,
·  W 100dag. jest tylko 30kal.

Kiraki

grafiki google grafiki google

Kiraki

Kiraki
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OCZAMI NAJMŁODSZYCH ŚWIĘTO ROWERU

Wyścig na hulajnogach

Rajd rowerowy

rebus rebus

Kacper Mikołajczyk

Agnieszka Cierpka

Gustaw Lejkowski Kacper Droszcz


