
SzósTeczka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Macieja Rataja
Staroprzygodzka 112
63-400, Ostrów Wielkopolski

Numer 2 02/16

Ruch to zdrowie

Aktywna przerwa

W TYM NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

              Aktywna przerwa                                         Zmiany w naszej szkole
         Walentynkowy zawrót głowy            Książki naszych marzeń                                                 NIE! dla nagrywania         Moje hobby                 Drzwi otwarte                  

R. Matuszewska



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 02/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzósTeczka

Ruch to zdrowie!

Wspólna gra w piłkę

Wspólne tańce

Skoki przez przeszkody Przeciąganie się na ławeczkach

Tor przeszkód

Już od dłuższego czasu w naszej szkole organizowana
jest „aktywna  przerwa”. Odbywa  się ona każdego dnia na
długiej przerwie (10:30- 10:45)  na sali gimnastycznej.
Możemy brać udział w zabawach grupowych, torach
przeszkód, tańcach  i innych zajęciach prowadzonych
przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jest to
wspaniała okazja, aby rozruszać się po godzinach
siedzenia w ławce, zwłaszcza teraz, gdy jest zimno i nie za
bardzo  możemy wychodzić na dwór.
Bardzo podoba mi się pomysł aktywnej przerwy i
zachęcam wszystkich kolegów i koleżanki do brania w niej
udziału. Przecież ruch to zdrowie!

MW

P. Zadka

R.Matuszewska

P. Zadka R. Matuszewska

R. Matuszewska



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 2 02/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SzósTeczka

Zmiany w naszej szkole

Pomoc dla schroniska

Remont dachu

Sala w trakcie remontu

Nowa sala

Niedawno w naszej szkole mieliśmy remont jednej z naszych sal.
Zaczęło się od tego, że nasz dziedziniec został trochę ograniczony
przez rusztowania. Okazało się, że i dach wkrótce został bez dachówek.
Przez jakiś czas obserwowaliśmy co się dzieje i jak z dnia na dzień
przybywa ładnych, czerwonych dachówek na dachu. Natomiast do sali
od czasu do czasu zaglądaliśmy i widzieliśmy ,że szykują się duże
zmiany w sali na drugim piętrze. Pojawiły się trzy okna dachowe,
których wcześniej nie było i cała masa wolnego miejsca, które powstało
po wyburzeniu niepotrzebnej ścianki działowej.  Kiedy ekipa
remontowa skończyła prace, sala była zupełnie inna. Wszyscy byli
zaskoczeni. Pojawiły się także dwie kolumny, nowa wykładzina i ściany
w nowych delikatnych kolorach. Nowa sala wszystkim się podoba i
chętnie w niej się uczymy. 

Shiro-chan

W naszej szkole od 12.12.2015 r. do 21.12.2015 r. trwała zbiórka karmy i
koców dla zwierząt w schronisku w Wysocku Wielkim.
Jej organizacją zajął się Samorząd Uczniowski SP6. 

Przez ten czas udało się zebrać kilka puszek karmy, 2 koce, 4 paczki
suchej karmy.W ten sposób pomogliśmy paru czworonogom. Mamy
nadzieję , że podobne akcje będą powtórzone, gdyż z tego co
zaobserwowaliśmy, wnioskujemy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże.

J. Tusiek
Zebrana karma

J. Tusiek

W. Płóciennik

W. Płóciennik

J. Tusiek
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Walentynkowy zawrót głowy

  Wywiad z koleżanką
z ławy szkolnej

- Jak obchodzisz walentynki?
Daje najbliższym walentynki,
idę na zabawę walentynkową.
- Jak chcesz się ubrać?
Chcę założyć ulubioną
czerwoną sukienkę - to
przecież kolor miłości.
- Z kim spędzisz walentynki?
Planuję spędzić je z rodziną i
przyjaciółmi.
- Czy utrwalasz rodzinne
tradycje?
Oczywiście! Piekę ciasteczka,
ma się rozumieć w kształcie
serduszek.
- Gdybyś dostała walentynkę,
wiedziałabyś od kogo ona jest?
Nie mam zielonego pojęcia,
ale byłaby dla mnie miłą
niespodzianką.

Wywiad z osobą znaną
redakcji przeprowadziła - Kiraki
 

Walentynkowy zawrót głowy

Walentynkowe słodkośći :)

walentynki walentynki

dyskoteka karnawałowa

dyskoteka

Walentynki

Dyskoteka na walentynki

U nas w szkole z okazji walentynek odbyła się
dyskoteka. Muzyką zajmował się DJ. Na
początku wszyscy tańczyli, a po około 45
minutach zaczął się konkurs. Z każdej klasy
dwie osoby były zaproszone do udziału w nim.
Polegał na tym, że jedna osoba trzymała jabłko
zwisające na sznurku, a druga osoba musiała
je jak najszybciej zjeść. Kiedy konkurs się
skończył nagrodą dla wygranych było…
jabłuszko, które już zjedli. Po konkursie
wszyscy dalej tańczyli, a w czasie tego mogli
oddać głos na króla i królową. Po ogłoszeniu
wyników para musiała razem zatańczyć.
Królową zabawy została Laura- koleżanka z
klasy  IVa, a królem Sebastian – kolega z klasy
VIb. Potem każdy mógł zatańczyć z królową i
królem balu odbijając partnera. To była
ostatnia dyskoteka przed okresem Wielkiego
Postu, ale nie ostatnia w tym roku, bo zabawy
nigdy dosyć. 

Shiro-chan

walentynki

Co z tym Walentym?

Święty Walenty był męczennikiem. Żył na
przełomie wieku III i IV. Poniósł śmierć w Rzymie
za wiarę. Patron chorych na epilepsję.Na
Zachodzie opiekun zakochanych. Uwięziony miał
uzdrowić ze ślepoty córkę swego strażnika, by
mogła wyjść za mąż. Jego święto jest dniem
uczuć. Od niedawna obyczaj bardzo żywy w
Polsce, co wszyscy mogą potwierdzić.

Shiro-chan

MW

MW MW

p. R. Matuszewska

p. R. Matuszewska

Shro - chan

grafiki google
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Nagrywanie? Mówię nie!

W poniedziałek 15 lutego, na godzinie wychowawczej w naszej szkole,
odbyło się mini przedstawienie, według scenariusza koła teatralnego. Scenka
miała za zadanie pokazać uczniom, dlaczego niewolno nagrywać innych bez
ich zgody.
Ale się działo! Wszyscy uczniowie klas IV-VI zebrali się na holu i z
zainteresowaniem  słuchali o czym jest mowa, tym bardziej, że aktorzy -
członkowie koła teatralnego, grali bardzo wiarygodnie. Zresztą, są to sprawy
dla nas bardzo ważne.
Specjalnie dla was: streszczenie scenariusza.
Koleżanki spotykają się w szatni.
Lila wyjawia Emilii swój sekret – miłość do Daniela.  Jednak tajemnica ujrzała
światło dnia. Nawet nie zauważyła, jak Oliwia nagrywa ich rozmowę, a po
chwili pokazuje film całej szkole. Robi się gorąco! Lila dowiedziawszy się o
tym robi wszystko, co w jej mocy aby nie dopuścić do rozpowszechnienia
się informacji. jednak nie udaje się jej temu  zapobiec. Sfrustrowana pędzi do
domu i wyżala się mamie. Matka dziewczyny oburzona zaistniałą sytuacją,
próbuje zrozumieć córkę i jej pomóc.
Wszystko się jednak dobrze kończy – uczniowie przyznają się do winy, a
Lila wybacza im i są dalej przyjaciółmi.
Nawet nie zdawali sobie sprawy, że mogli doprowadzić do tragedii.

Kiraki

scenka

scenka

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY

16 lutego 2016 r. drzwi naszej szkoły były szeroko otwarte dla rodziców i ich dzieci, które być może od
nowego roku szkolnego rozpoczną naukę w naszej szkole. Nasi nauczyciele oraz uczniowie włożyli
dużo pracy w udekorowanie szkoły i przygotowanie ciekawych zajęć. My też tam byłyśmy i
widziałyśmy, że mali goście świetnie się bawili i chętnie brali udział w zajęciach i zabawach.
Zebrałyśmy dla was ciekawe komentarze od dzieci, rodziców, nauczycieli. 
Maja ( 6 lat ): „ Podoba mi się szkoła. Będę chodzić do tej szkoły”.
Nikola ( 6 lat ): „ Podoba mi się tu”.
Kornelia ( 6 lat ): „ Najbardziej podobają  mi się komputery i kolorowanki”
Ola ( 6 lat ): „ Podobały mi się ćwiczenia z angielskiego. Na sali robiłam wszystko. 

Komentarze rodziców:
„ Jesteśmy mile zaskoczeni. Bardzo się nam podoba i naszej córce też, co zresztą widać. Jest wesoła
i zaciekawiona”.
„ Chodziłam kiedyś do tej szkoły i widzę teraz, że wszystko zmieniło się na lepsze. Są piękne,
nowoczesne sale”.
„ Świetna szkoła, na pewno będzie szkołą pierwszego wyboru”.

komentarze gospodarzy
Alicja – uczennica kl. V b: „ Nasza szkoła jest genialna, super. Wiele się w niej nauczyłam. Polecam
wszystkim!” 

Iga Bolach i Agata   Sampir z kl. IV b

doświadczenia

                    
                      Drzwi Otwarte

doświadczenia przyrodnicze

p. B. Płokarz

p. B. Płokarz

W.Płóciennik

A.Kobylańska
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Warto obejrzeć
"Wilcze dzieci"

Warto przeczytać
Książki naszych marzeń

11 i 12 stycznia w szkolnej bibliotece obyła się wystawa książek
zakupionych ramach programu MEN „Książki naszych marzeń”. Uczniowie
wszystkich klas mieli okazję zobaczyć nowości i zarezerwować ciekawiące
ich książki.
Biblioteka zakupiła ponad 130 woluminów,  zarówno dla młodszych: Filipek,
Magiczny konik, Świat Maksa, Batman, Scooby Doo, jak i dla starszych:
Kroniki Archeo, Zwiadowcy, Agata na tropie, Zaopiekuj się mną.., Werka
Rozterka, a także albumy książkowe o kotach, koniach oraz psach  Pozycje
książkowe spotkały się z dużym zainteresowaniem i radością, ponieważ
większość z nich zostało zaproponowane przez samych uczniów.
Mam nadzieje, ze każdy znalazł książkę w sam raz dla siebie. Ja sama
upatrzyłam sobie dwie serie i czekam, aż osoby, które je wypożyczyły
oddadzą.
Tych, którzy jeszcze nie odwiedzili biblioteki, serdecznie do tego zachęcam.
Może jest to okazja o rozpoczęcia wspaniałej przygody z książkowymi
bohaterami? Sprawdźcie sami!

MW

Moje hobby to MDP

Do wstąpienia w szeregi MDP – Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
zachęciła mnie koleżanka z klasy.
Na zbiórkach ćwiczymy pierwsza pomoc, rozwijanie wężów, zwijanie
zwykłe oraz alarmowe, ubieranie się w Nomex – Żaroodporny, strój. W skład
stroju wchodzą: hełm, kurtka, rękawice,  spodnie na szelkach oraz specjalne
skarpety, które znajdują się w butach z metalowym czubkiem. Dla mnie
ubranie się w taki strój było dość ciężkie. Zajęło mi 1,84 min. Po ubraniu się
musieliśmy usiąść we właściwych miejscach w pojeździe. Jako, że byłem
dowódcą i nasze auto ma 7 miejsc, to przypadło mi siedzieć obok kierowcy.
Nie wyobrażam sobie jak musi być gorąco jest tym strażakom podczas
pożaru, ponieważ podczas próbnej jazdy było gorąco.
Dowiedzieliśmy się, że jednostka ma wzbogacić się o nowy wóz strażacki i
z niecierpliwością na niego czekaliśmy. Wreszcie dojechał 29 stycznia 2016.
Jest to Ford Transit 2015. Jak każdy wóz ma swój numer operacyjny. Jest
on złożony z trzech części: Prefiks, Infiks i Sufiks. Prefiks jest to numer
jednostki np. PSP Ostrów Wlkp ma 531, a OSP Ostrów Wlkp 537. Sufiks
jest to litera alfabetu oznaczająca województwo np. [P] Oznacza
Wielkopolskę, a [E] to woj. Łódzkie. Sufiks to specjalny numer pojazdu np. 21
to wóz Gaśniczy 1 wyjazdowy, a 60 to pojazd specjalny ratownictwa
chemiczno-ekologicznego. Po połączeniu wszystkich części wychodzi 
531[P]21, co oznacza Ostrów Wielkopolski (531) [P] 21 (wóz gaśniczy
pierwszy wyjazdowy).
Każdy może wstąpić w szeregi MDP. Taka drużyna działa przy prawie
każdej OSP. Jest to świetne doświadczenie , bardzo mi się podoba i nie lubię
opuszczać zbiórek.

J. Tusiek

Chciałabym opowiedzieć wam o moim jednym z ulubionych filmów
animowanych, który nosi  tytuł ,,Wilcze dzieci ”. Ten film opowiada  o
studentce, która zakochała się w wilkołaku. Później rodzi dzieci Ame i Yuki,
a ich ojciec umiera. Matka zajmuje się dziećmi. Ma dużo problemów i
wyjeżdża na wieś. Tam dalej opiekuje się pół wilkami - swoimi dziećmi, co
wcale nie jest proste. Dzieci idą do szkoły i napotykają wiele przeszkód…
"Wilcze dzieci " to  film, który można oglądnąć z rodziną. Zachęcam do
jego obejrzenia. 

Shiro-chan

wóz OSP

Kroniki Archeo

książki o zwierzętachJ. Tusiek

p. W. Płóciennik

p. W. Płóciennik
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Owocowe ABC

Owocowe ABC

W tym numerze owoce na "B"
Banan
Banan zawiera wszystkie najważniejsze witaminy – A, B, C, E, K, oraz błonnik, magnez i wapno. Nie
zapominając o wielkich złożach potasu.
Ciekawostki
1.  Banany można spożywać wyłącznie do godz. 12,ponieważ ich wysoka zawartość energetyczna
musi zastać zużytkowana przez cały  dzień;
2.  Najlepiej spożywać banany zielone, gdyż mają niższy indeks glikemiczny  (Im wyższa wartość 
tego indeksu, tym wyższy poziom cukru we krwi po jego spożyciu. Produkty o wysokim indeksie
powodują zarówno szczytowy poziom cukru we krwi, jak i szybki jego spadek.) od bananów
dojrzałych.

Kiraki

Brzoskwinie
Zawierają sporo błonnika, witamin z grób B3, PP , A, E, D, K, C, oraz wapń, żelazo i magnez.
Pomagają w oczyszczaniu organizmu z toksyn i szkodliwych produktów. Z uwagi na działanie
zasadotwórcze i moczopędne, stosowane są przy chorobach reumatycznych oraz schorzeniach
układu moczowego. Pobudzają żołądek do wydzielania soku trawiennego, co aktywuje procesy
trawienne.
Ciekawostki
·  Należą do grupy Prunus Persica, (tej samej co morele i śliwki) co oznacza że po ususzeniu
zawierają o wiele więcej witamin;
·  W Japonii pestki brzoskwiń wykorzystywane były niegdyś do polerowania drewna;
·  Brzoskwiniowe drzewo oraz jego owoce były otaczane w Chinach specjalną czcią - owoce
uznawane były za święte, a drzewa - przeklęte.
Nie można było ich ścinać. Gdy pień sam spróchniał, palono go.

Kiraki

Borówki

Borówki są bogatym źródłem witamin
C, A, E, oraz potasu, błonnika i
węglowodanów.
Działają antyseptycznie,
przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Ciekawostki
·  Herbata borówkowa działa jak lek
przeciwbólowy;
·  Spożywając 1 szklankę borówek,
wypełniamy jedna trzecią dziennego
zapotrzebowanie na witaminę C;

Kiraki

Grafiki google
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Oczami najmłodszych

Z Humorem :) 

Co mówi informatyk po
swoim ślubie?
- Pobieranie
zakończone.

Co mówi informatyk po
swoim ślubie?
- Pobieranie
zakończone.

   Ile kaw dziennie pije
pielęgniarka?
-Strzykawki.

 
Dlaczego blondynka
wyrzuciła zegarek
przez okno?
- Bo chciała zobaczyć
jak czas leci!

Odżywiaj się zdrowo

Uprawiaj sport

Życzenia

Uprawiaj sport

Babcia

Dziadek

Na lekcji profesor mówi
uczniom:
- Pamiętajcie, połowy
są zawsze równe!
Po chwili dodaje:
- Zresztą większa
połowa z was i tak  o
tym zapomni…

      
             Humor
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