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W nowym roku szkolnym nowa redakcja, kolejne wyzwania i zadania.
Będzie się działo! 

W tym numerze między innymi: Polecamy!
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Wakacje Miśka

 Podczas wakacji byłem w wielu miejscach.
Na początku wyjechałem na obóz harcerski i byłem tam
niecałe dwa tygodnie. Na obozie w dzień obozowicza
udało mi się zamienić ze starszym chłopakiem z drużyny
Wędrowniczej na kadrę główną. Podczas apelu porannego
było losowanie funkcji kadry. Spadła na mnie funkcja
Komendanta podobozu. Na obozie zabierali nam telefony,
więc w dzień obozowicza chciałem oddać telefony
uczestnikom, ale niestety kadra, która panowała podczas
całego obozu, mi nie pozwoliła. 
Na obozie było super. Lubię to miejsce i chętnie wrócę do
niego.
Nie wspomniałem jeszcze, że byłem tam na obozie siedem
lat temu, jako mały chłopiec z rodzicami i z psem. Pies był
też na obozie w tym roku, chociaż podejrzewam, że nic
 z tamtego wyjazdu siedem lat temu nie pamięta. Uważam,
że wyjazd się udał. 
Drugi wyjazd - nad morze
Jechaliśmy baaardzo  długo. Po przyjeździe
wypożyczyliśmy rowery, ponieważ nie było gorąco.
Byliśmy w Kołobrzegu, potem w Grzybowie.
Zatrzymaliśmy się tam na plaży, na której przez lornetkę
oglądaliśmy łódki widniejące na horyzoncie. Kolejnego
dnia wybraliśmy się na plażę i byliśmy tam cały 
dzień, więc za dużo nie opowiadam, ale muszę
wspomnieć, że siostra zasypała mnie w piasku, aż po
szyję. W niedzielę, jak zwykle, pojechaliśmy do kościoła i
mieliśmy pochodzić po mieście, ale nie wyszło i poszliśmy
na plażę. Było ciepło, więc kąpałem się wiele razy.
Wieczorem oglądaliśmy
superfilm „Wiek Adlen”. Następny dzień, tak jak  sobota,
cały spędzony na plaży. Było ciepło, a wręcz GORĄCO,
więc kąpiel bardzo sprzyjała, szczególnie, że były duże
fale. Na plaży było ciekawie, ponieważ znalazłem sobie
kolegę, 
z którym odkopaliśmy gigantyczny kawał gliny.
Wieczorem byłem bardzo zmęczony, więc szybko
poszedłem spać. Następnego dnia pakowanie i
pożegnanie z Kołobrzegiem. Jechaliśmy wiele .godzin.
Wróciliśmy wieczorem zmęczeni. Najbardziej z powrotu
cieszył się nasz  pies. 
 To były naprawdę udane wakacje, aż miło powspominać.
                                                                                             M.P.

Obozowa stołówka i jadalnia

Latarnia w Kołobrzegu

Mój pies
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Niezwykli goście w naszej szkole,
Ashisha z Indii i Misha z Pakistanu 

W dniach 3 – 7 października mieliśmy przyjemność gościć studentów: Mishę
z Pakistanu i Ashisha z Indii. Lekcje odbywały się w języku angielskim,
dzięki czemu mogliśmy poznać więcej słówek. Poznaliśmy kulturę indyjską 
i pakistańską. Mogliśmy dowiedzieć się, jak przedstawić się w języku Hindi
 i Urdu. Tańczyliśmy narodowy taniec pakistański. Oglądaliśmy wiele
ciekawych filmików oraz kilka prezentacji.
Na pożegnanie zrobiliśmy krótkie przedstawienie, po którym wręczyliśmy
naszym gościom małe upominki. Pożegnaliśmy ich ze smutkiem i ze łzami 
w oczach.
 Mamy nadzieję, że za rok powitamy kolejnych studentów z innych krajów. 

 
 W dniach 3 – 7 października mieliśmy przyjemność gościć studentów: Mishę
z Pakistanu i Ashisha z Indii, którzy prowadzili  zajęcia z każdą klasą.
  Lekcje odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu mogliśmy poznać
więcej słówek. Poznaliśmy kulturę indyjską i pakistańską. Mogliśmy
dowiedzieć się, jak przedstawić się w języku Hindi i Urdu. Tańczyliśmy
narodowy taniec pakistański. Oglądaliśmy wiele ciekawych filmików oraz kilka
prezentacji.
Na pożegnanie zrobiliśmy krótkie przedstawienie, po którym wręczyliśmy
naszym gościom małe upominki. Pożegnaliśmy ich ze smutkiem i ze łzami
w oczach.
  Mamy nadzieję, że za rok powitamy kolejnych studentów z innych krajów. 
                                                                                                                            J.S.

A. Szymczak
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Dzień Chłopca na wesoło : )

  11 października 2016 w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia
Chłopca. 
  Rozpoczęliśmy ją tańcami do naszych ulubionych piosenek. Następnie
przeszliśmy do konkursów na Superchłopaka. Pierwsza kategoria to był
„Twister”- gra, która zaplątała naszych uczestników w supełek. Druga
kategoria była bardzo ekscytująca, trzeba było zjeść cały plasterek cytryny i
się po niej uśmiechnąć. Dla naszych uczestników było to bardzo łatwe, bo było
widać wiele (skwaszonych) uśmiechów na twarzy. Następnie był taniec solo,
przy którym uczestnicy pokazali swoje umiejętności taneczne. I na końcu
każdy z chłopców wymyślał hasło reklamowe, w którym miał „wyreklamować”
siebie. Chłopcy mieli 10 minut na napisanie hasła. Każde z nich było pełne
humoru . Pod koniec dyskoteki, po zliczeniu głosów, ogłoszono
Superchłopaka SP 6. Został  nim Bartek Płonka z klasy VI b. Nagrodą była piłka
z podpisami dziewczyn, które były na dyskotece. Uczestnikom konkursu
gratulujemy.
  Dyskoteka była wspaniała! Chyba wszyscy ją na długo zapamiętają.
J.S.

SUPERCHŁOPAK

Było wesoło!

Kwaśna próba Jacy oni zwinni!

E.W.

E.W.

E.W. E.W.
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„Nauczyciel… to jedna 
 z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, 
 bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim
 najlepszego, cudzym dzieciom?”
                                                                                                     [D. Beisser]
 W dniu tego wspaniałego święta, za trudną pracę z nami
 i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce.
 Społeczność uczniowska SP 6
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Wywiad z Panem Grzegorzem Kaszewskim
(nauczycielem  języka niemieckiego)

Alicja: Jakie są Pana zainteresowania?
P. Grzegorz Kaszewski : Najwięcej czasu poświęcam na naukę języków obcych. W bardzo dobrym  stopniu
opanowałem języki niemiecki, angielski i  rosyjski. Obecnie uczę się języka chińskiego. Lubię też malować farbami
olejnymi na płótnie. Dodatkowo pasjonuję się grafiką komputerową. Chodzę na zajęcia judo i jogi.
Alicja.: Czy podoba się Panu w naszej szkole? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
P.G. Kaszewski.: Nie spodziewałem się, że praca w tej szkole będzie dla mnie takim wyzwaniem, szczególnie prowadzę
zajęcia w klasie IVa i Va. Te nowe doświadczenia pozwoliły mi spojrzeć na zawód nauczyciela z zupełnie innej
perspektywy. Krótko mówiąc jest wspaniale. I myślę, że potwierdzą to moi uczniowie.
Alicja: Czy to prawda, że mieszkał Pan w Niemczech.
P.G. Kaszewski: Zgadza się. W ramach wymiany studenckiej spędziłem dwa semestry na uniwersytecie w
Regensburgu. Następnie dwukrotnie wyjeżdżałem na projekty naukowe na uniwersytet w GieBen. Kilka lat z rzędu
byłem koordynatorem wymiany szkolnej w Reałsdiule w Bad Reicherhou w Bawarii.
Alicja: Czemu akurat wybrał Pan akurat ten kierunek studiów?
P.G. Kaszewski: Już w szkole podstawowej wiedziałem, że chcę zostać nauczycielem. Początkowo chciałem być
matematykiem, ale później polubiłem język niemiecki; zdecydowałem się na filologię germańską, czego nie żałuję do tej
pory.
Alicja: Czy może Pan nam coś zdradzić ze swojego życia osobistego?
P.G. Kaszewski: Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina: żona i pięcioletni syn Miłosz.
Alicja: Jaka jest Pana ulubiona piosenka?
P.G. Kaszewski: Najbardziej lubię słuchać piosenek, które niosą jakieś głębsze przemyślenia. Bardzo podoba mi się
utwór Kasi Cerekwickiej „Żyj intensywnie” oraz pieśń kościelną „Zobacz, jak szybko mija czas”.
Alicja: Dziękuję za wywiad i życzę sukcesów w pracy.
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 Ważne święto dla każdego Polaka WARTO PRZECZYTAĆ!
           Damian i Olga polecają

 14 listopada 2016r. w naszej szkole odbył się
uroczysty apel upamiętniający Święto
Niepodległości, który przygotowały klasy  IVa
i IVb. Mogliśmy usłyszeć, jak Rosja, Austria i
Prusy podzieliły Polskę na 3 części, ale po
123  latach niewoli odzyskaliśmy swoją
niepodległość Wysłuchaliśmy także pięknych
patriotycznych pieśni.
 Wszystkim apel się bardzo podobał, był
piękną lekcją historii. Mamy nadzieję, że
żaden Polak nie zapomni o tak ważnym
święcie dla nas wszystkich.
Julia Sztukowska

Tytuł: „Pan Samochodzik i dziwne szachownice”Autor:
Zbigniew Nienacki. Polecam książkę pt. „Pan
Samochodzik i dziwne szachownice”. Jest to książka
opowiadająca  o przygodach pana Tomasza,  który jest też
zwany Panem Samochodzikiem. Tym  razem  pan Tomasz
szuka „Pamiętnika Konrada von Haubitza”. Czy uda mu
się go znaleźć?  Dowiecie się o tym, czytając tę  książkę.
Jest to książka pełna humoru i zaskakujących
sytuacji.Gorąco polecam! Damian Matylek

 
Tytuł: "Nela na tropie przygód"
Autor: Nela Mała Reporterka
Wydawnictwo: National Geographic
Główną bohaterką i jednocześnie autorką tej książki jest
Nela, dziesięcioletnia dziewczynka, która opisuje
wszystkie swoje niezwykłe podróże po różnych krajach
świata.
 Polecam tę książkę, ponieważ jest  ciekawa i pozwala
 w prosty sposób zdobyć wiedzę o kulturze innych
narodów, obyczajach i zwierzętach. Jak przeczytasz jedną
część, na pewno sięgniesz po dalsze.
   Olga Michura



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 4 11/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzósTeczka

STRONA WESOŁKA : ) Jesień w obiektywie Dominiki

Gazetkę tworzyli:

Ewa Wasielewska -redaktor naczelna
Julia Sztukowska- redaktor
Michał Potasznik - redaktor
Dominika Sadowska- fotoreporter
Alicja Szczepaniak - redaktor
Norbert Hoffmann - redaktor
Kacper Nowak - redaktor
Damian Matylek, Olga Michura

Jasio przynosi do domu gazetę,
chowa ją do lodówki.
Mama pyta:
- Dlaczego chowasz gazetę do
lodówki?
- Żeby była ciągle świeża!
   : )
 Mamo, ja już naprawdę nie będę
miał więcej pryszczy?
- Nie, nie będziesz miał.
- Ale obiecujesz?
- Tak.
- A skąd wiesz?
- Bo już nie ma miejsca.
  : )
Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani! : ) 
  : )
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!
  : )
K. N. , N. H.
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