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Ferie, ferie i po feriach!

Gdzie byliśmy? Co robiliśmy?

. .

Agata Bukowska

Pomimo ferii również w
szkole mogliśmy znaleźć
ciekawe rozrywki, choćby
zajęcia plastyczne
prowadzone przez panią
Lucynę Jóźwiak. Trwały one
cztery godziny. Przez
pierwszą godzinę
opracowywaliśmy projekty
naszych kartek
walentynkowych. Ciężko
pracowaliśmy, ale daliśmy
radę! Gdy skończyliśmy
nasze projekty, zajęliśmy
się przenoszeniem ich na
kalki. Później w linoleum
wydłubywaliśmy dłutami
różnej szerokości
odpowiednie elementy.
Wyszło naprawdę genialnie!
Przede wszystkim jednak
świetnie się bawiliśmy.

Zuzanna Wójcik

N. Krzyżkowiak Z. Wójcik
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Z Różewiczem po zwycięstwo!

Berlin da się lubić! KRONIKA

Berlin

Lauraci i uczestnicy konkursu

Weronika Gawlak

12 grudnia uczniowie 6a wraz z rodzicami wyjechali do Berlina. Organizatorem wycieczki były panie
Elżbieta Obarska i jej córka Sylwia Niemiec. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić kopułę w Reichstagu
i Muzeum Techniki. Następnie dotarliśmy do pomnika ku czci pomordowanych Żydów Europy oraz do
Bramy Brandenburskiej. Spacerując ulicą Unter den Linden, mieliśmy okazję zobaczyć Operę
Narodową, Uniwersytet Humboldta, pomnik Fryderyka Wielkiego, Nowy Odwach, Katedrę Berlińską
oraz wyspę muzeów, na której mieści się siedem takich obiektów. Swoją wędrówkę zakończyliśmy na
Alexanderplatz, gdzie znajdował się zegar świata oraz odbywał się jarmark świąteczny. Tam
widzieliśmy także pomnik Marksa i Engelsa, Czerwony Ratusz oraz wieżę telewizyjną. Do Wrześni
wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.

Oliwia Graczyk

Nareszcie nadszedł długo oczekiwany konkurs recytatorski. Wystąpiło 19
uczniów, którzy najlepiej jak potrafili recytowali wiersze: Juliana Tuwima,
Adama Mickiewicza, Jana Brzechwy, a nawet Tadeusza Różewicza. W jury
konkursu zasiadły pani Małgorzata Senska i pani Dorota Ostrowska.
Konkurs był przeznaczony dla klas IV-VI. Dla wszystkich uczestników
przygotowane zostały dyplomy, a zwycięska trójka otrzymała także nagrody
książkowe. 

Największe uznanie oraz pierwsze miejsce zdobyła Olga Łuczak z klasy Va.
Olga z ogromną dojrzałością wyrecytowała "List do ludożerców" autorstwa
Tadeusza Różewicza. Drugie miejsce zajęła Julia Jaros z klasy IVb, która
wykazując się świetną dykcją recytowała "Ptasie Radio" Juliana Tuwima. Na
ostatnim miejscu podium stanęła przedstawicielka najstarszych klas, czyli
Michalina Rakowska z VIb. Michalina wykazała się bardzo dobrą
interpretacją wiersza pt. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" - również jego
autorem jest Julian Tuwim. 

Aniela Kołodzińska

Nowy wiek przyniósł sporo nowości naszej
szkole:
- 6 lutego 2002 r. - udział w 1. szkolnym konkursie
matematycznym pt. "rozGRYwki matematyczne",
- 2002 r. - przystąpienie do akcji "Szkoła z klasą",
- 6 maja 2002 r.  - zwycięstwo w Olimpiadzie z
Czerwonym Krzyżem pt. "Trzymaj się zdrowo!",
- 6-9 czerwca 2002 r. - wizyta gości z
angielskiego Notthingham,
- 2003 r. - udział uczniów ówczesnej klasy VId w
programie telewizyjnym "Krzyżówka
trzynastolatka",
- 15 września 2003 r. - przekazanie naszej szkole
pracowni komputerowej przez Prezydenta Polski
w ramach programu "Internet w Szkołach -
Projekt Prezydenta RP".

A jakie święta przed nami w ciągu najbliższych
miesięcy?
- Ostatni poniedziałek przed Wielkanocą –
  Ogólnopolski Dzień Trzeźwości,
- 2. czwartek marca – Światowy Dzień Nerek,
- w marcu (dokładny dzień ustalany przez NASA) 
  – Międzynarodowy Dzień Słońca,
- ostatnia sobota marca – Godzina dla Ziemi.

W.Gawlak

O.Graczyk



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 9 02/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Z życia szkoły

Jeszcze lepsza edukacja!

         Zimowa sesja 
         z Olimpusem

Oliwia Biernaczyk

Zanim udaliśmy się na ferie, sprawdziliśmy
jeszcze swoją wiedzę z języka angielskiego. W
ostatnim tygodniu pierwszego semestru odbyła
zimowa edycja konkursu z języka angielskiego
organizowana przez wydawnictwo Olimpus.
Test, który musieliśmy rozwiązać, składał się z
30 pytań. Pytania nie były łatwe, ale także nie za
trudne. Pierwsza część testu dotyczyła wiedzy
na temat różnych miejsc na świecie oraz
zwierząt, które je zamieszkują. Były to
oczywiście miejsca, w których językiem
obowiązującym jest język angielski. Pozostałe
części zawierały pytania z różnych kategorii. Po
raz kolejny można było sprawdzić swoje
umiejętności. Konkurs trwał 45 minut. Brały w
nim udział klasy 4-6. Niestety nikt z uczestników
naszej szkoły nie zakwalifikował się do
następnego etapu konkursu. Nauczyciele
stwierdzili, że konkurs był wyjątkowo trudny.

Warsztaty robotyki dla dzieci

Otwarcie konferencji przez pana dyrektora

Agata Bukowska, Oliwia Graczyk

Już po raz siódmy we Wrzesińskim Ośrodku Kultury spotkali się ludzie
związani z edukacją, którym zależy na tym, aby była ona coraz lepsza. W
pierwszy weekend lutego odbyła się konferencja, której tematem była
"Lepsza Edukacja. Edukacja medialna i programowanie w cyfrowej szkole".
Program konferencji obejmował dwa dni - w piątek odbyła się część
plenarna, w której zaproszeni goście mogli wygłosić referaty dotyczące ich
sposobów na poprawę jakości nauczania. Drugiego dnia odbywały się
natomiast warsztaty, w których brali udział również uczniowie SSP nr 6 oraz
Gimnazjum nr 2. W ramach zajęć prelegenci mogli pokazać, że lepsza
edukacja to nie tylko teoria, ale i praktyka. Tego dnia można było zobaczyć
jak zbudować robota, jak uczyć dzieci programowania, a także jak stwarzać
wspaniałe prace plastyczne łącząc technologię i sprawności manualne.
Zaproszeni goście odbijali przygotowane przez uczniów linoryty. Jako, że
farba drukarska, której do tego używaliśmy bardzo brudzi, to do malowania
używaliśmy rękawiczek.  Następnie pani  Lucyna Jóźwiak musiała
odtworzyć z klocków Lego budowlę, którą przez chwilę widziała na grafice.
Teraz prace wykonane pod opieką  plastyczki przez uczniów naszej szkoły
oraz uczestników warsztatów widnieją na kartonowych tablicach na
korytarzu i przypominają o tych bardzo udanych zajęciach. Według opinii
pozostałych uczestników konferencji, również inne warsztaty były bardzo
ciekawe. Możemy więc śmiało stwierdzić, że kolejną edycję konferencji
"Lepsza Edukacja" należy uznać za udaną!

O. Graczyk

M. Maciejewska
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Sportowe zmagania na medal  Sylwetka sportowca
     (Sergio Ramos)

Radosław Król

1.Data urodzenia: 30 marca 1986 r. Camas.
2.Rodzina: mama - Paqui Ramos, tata - Jose
Maria Ramos, partnerka - Pilar Rubio, synowie:
Sergio Junior i Marco.
3.Klub: Zaczynał karierę w klubie Sevilla (2004-
2005 r.). Obecny klub to Real Madryt (od 2005 r.).
Gra w reprezentacji Hiszpanii.
4.Osiągnięcia: 
- Mistrzostwo Hiszpanii w latach 2007, 2008,
2012,
- Superpuchar Hiszpanii w latach: 2008, 2012, 
- Puchar Króla w latach 2011, 2014, 
- Liga Mistrzów w 2014 r., 
- Superpuchar Europy w 2014 r.,
- Klubowe Mistrzostwo Świata w 2014 r.,
Reprezentacja:
- Mistrzostwo Europy U-19 w 2004 r.
- Mistrzostwo Europy w latach 2008, 2012, 
- Mistrzostwo Świata w 2010 r.,
Indywidualne: 
- Drużyna Roku wg UEFA w 2008 r., 
- Najlepszy zawodnik ME w 2012 r.,
- Drużyna marzeń ME w 2012 r., 
- Najlepszy obrońca Primera División w 2014 r.

5. Pensja za sezon: 8.500.000 €

A teraz odrobina rozrywki, która połączy wspomnienia z ferii ze sportem. Hasłem jest slogan reklamowy jednej z firm
telefonii komórkowej, w której biorą udział siatkarze. Nie pamiętasz jakie to hasło? Rozwiąż krzyżówkę, a w pola

zaznaczone żółtym kolorem wpisz litery zgodnie z numeracją. Powodzenia!

Krzyżówka

Cezary Królak, Jan Perzyński, Jakub Jeleniewski, Jakub Wojciechowski

Nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w ferie nasi uczniowie chętnie angażują się w rywalizację
sportową. W tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju siatkarskim organizowanym
przez SSP nr 1 we Wrześni. Nasi uczniowie wystąpili pod co najmniej oryginalną nazwą "Dzikie
Wieprze". Nasza drużyna zajęła 4. miejsce na 6 startujących. 
Zaraz po powrocie z przerwy zimowej, 4 lutego uczniowie mieli okazję zmierzyć się w turnieju piłki
ręcznej. Turniej był jednak dla nas pechowy, ponieważ zabrakło nam jednego punktu do zdobycia
pierwszego miejsca. Zmagania miały miejsce na sali w Miłosławiu, gdzie wszyscy gorąco dopingowali
sportowców. Ostateczne wyniki: SP Miłosław, SSP 6 Września, SP Pyzdry, SP Kaczanowo.

Zmagania w piłkę ręczną

M. Maciejewska

J. Perzyński, C. Królak


