
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

SSP nr 6 im. Jana Pawła II
Stefana Batorego 8
62-300, Września

Numer 14 12/16

Każdy z nas jest Odysem, 
co wraca do swej Itaki Afrykańskie andrzejki

Scena rozmowy z zaborcą

Tajne nauczanie

Wróżby i tatuaże

Słodki poczęstunek

Aniela Kołodzińska

Narodowe Święto Niepodległości to polskie święto
państwowe, obchodzone co roku 11 listopada "dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski
niepodległego bytu państwowego". W naszej szkole
obchody odbyły się 9 listopada. 

Uczniowie obejrzeli krótki program artystyczne, w którym
udział wzięli uczniowie klas 5 i 6 pod okiem pani
Małgorzaty Cybulskiej. W przedstawieniu pokazano jak
wyglądały czasy zaborów i zaapelowano by zadbać o
Polskę również dziś.

J. Wesołowska

Wróżby św. Andrzeja
powstały w środowisku
greckim, gdzie dostrzeżono
podobieństwo nazwy aner,
czyli mąż i Andreas, czyli
Andrzej. Św. Andrzej mógł
więc być rozdawcą mężów.
Andrzejki to bowiem święto
panieńskie i czysto
matrymonialne. Kawalerowie
powinni poznawać imię
przyszłej żony wcześniej - w
katarzynki (24 listopada).

K. Gawarecka, M. Dębicka

Z okazji andrzejek nasza
mała sala gimnastyczna
przekształciła się w dziką
Afrykę. Wszędzie były dynie
i świece, a dookoła
przygotowane przez
samorząd różne stanowiska
z wróżbami i zabawami.
Szkolni wróżbici na wiele
sposobów odkrywali przed
nami przyszłość - wróżyli z
dłoni czy papierowego
serca. Próbowali nawet
wskazać jaka przyszłość
czeka nas w pracy.
Samorząd nie zapomniał
również o naszym ciele i
przygotował wyśmienite
babeczki, ciasta, pączki, a
dla spragnionych różne
smaki oranżady. Przez całą
zabawę towarzyszyła nam
muzyka, więc żal było
opuszczać salę  i wracać na
lekcję.

A. Kołodzińska

A. Kołodzińska
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Moje hobby

Zwierzęca ankieta

Olimpusowe
zmagania

Omnibus 2016

Doniesienia z pływalni

Malwina Dębicka

Moje hobby to jazda konna. Moim ukochanym
koniem jest Irga, klacz szlachetnej półkrwi. Jest
koniem „profesorem”, na którego grzbiecie
niejeden z jeźdźców Gronówki rozpoczął swoja
przygodę z jeździectwem. Jazda konna to nie
tylko chwile spędzone na grzebiecie
wierzchowca. To również: mycie,
szczotkowanie, wycieranie, masowanie,
czyszczenie kopyt i oczywiście przytulanie się.
Przebywanie z koniem to nauka
odpowiedzialności i porozumiewania się. To
piękne zwierzę jest wrażliwe i przyjacielskie.

J. Jaros, N. Krzyżkowiak

Końcówka listopada to zmagania wiedzowe z
różnych przedmiotów z Olimpusem. Oprócz
konkursu z języka angielskiego czy matematyki
odbył się także konkurs z języka polskiego oraz
wiedzy ogólnej. Ten pierwszy obejmował 30
zadań, z których niektóre były łatwiejsze, a
niektóre i trudniejsze. Wszystkie zadania były
zadaniami zamkniętymi. Natomiast na teście z
wiedzy ogólnej były tylko zadania otwarte.
Przykładowe pytania to: co się wytwarza z
ćwikły, jak się nazywała koleżanka Bolka i Lolka
czy ile to jest 25% z 50. 

Nadia Krzyżkowiak

W listopadzie była także okazja, aby sprawdzić
swoją wszechstronną wiedzę w porównaniu z
uczniami innych szkół. Mam tu na myśli konkurs
Omnibus, który odbył się w naszej szkole.
Najpierw zostały zorganizowane szkolne
eliminacje, w których wytypowano trzech
przedstawicieli szóstki: Adriana Kumeckiego,
Jakuba Oziemkowskiego oraz Nadię
Krzyżkowiak. Ostatecznie zwyciężczynią okazała
się Marta Timm z SSP nr 1 we Wrześni.
Gratulujemy!

Omnibus 2016

Nela Baran

Jesień i zima nie sprzyjają rozgrywkom na świeżym powietrzu, ale za to są świetnym czasem na
zawody pływackie. W tym roku zawody wojewódzkie odbyły się w Poznaniu i wzięły w nich udział
również uczennice naszej szkoły: Ada Klamerek, Małgorzata Mecler, Natalia Nowacka, Gabriela
Nowakowska, Olga Łuczak, Natasza Klimko, Wiktoria Szczepańska oraz Matylda Michalak.
Wszystkich szkół uczestniczących w zawodach było 48. Wśród nas najlepsza okazała się Olga
Łuczak z klasy VIa.

J. Jaros, 
K. Gawarecka

Czy lubisz zwierzęta?
Jeśli tak, to które z nich
lubisz najbardziej? Tym
razem właśnie na takie
pytania odpowiadali
ankietowani uczniowie
naszej szkoły. Na
szczęście wśród nas
jest wielu miłośników
różnych zwierzęcych
przyjaciół. Zobaczcie
sami jak wyglądają
wyniki ankiet.

.

N. Krzyżkowiak

.
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Zajęcia z mBotami Pasowanie na ucznia

Co nowego w Radiu Września?

Kalendarium

Oliwia Graczyk

W czwartki od 14:30 do 15:30 odbywają się w naszej szkole zajęcia z
robotyki. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła może brać udział w
programowaniu mBotów. Jest nas dziesięcioro, ale dajemy sobie radę.
Każda grupa radzi sobie świetnie. Wszyscy mamy już zbudowane roboty z
kartonu, które sponsoruję nam szkoła. Zajęcia prowadzą pani Elżbieta
Obarska i pani Anna Andrzejewska. Na następnych zajęciach będziemy
programować roboty przez program scratch.mit.edu. Dzięki niemu nasz
robot będzie się poruszał. Bardzo fajne jest też to, że na każdych
zakończonych zajęciach dostajemy prezenty komputerowe.

Praca na zajęciach

Agata Bukowska

Rok szkolny już dawno się zaczął, a my jeszcze nie napisaliśmy o
przywitaniu nowych uczniów naszej szkoły. Oczywiście z radością
informujemy, że w szeregi naszych uczniów włączone zostały dwie klasy
pierwsze. Z tej okazji uczniowie ze starszych klas przygotowali dla nich
przedstawienie, a następnie pani dyrektor "Magicznym Ołówkiem" pasowała
ich na uczniów naszej szkoły. Jeszcze raz witamy!

J. Wesołowska, K. Patrzek

Kochani! Specjalnie dla Was uruchamiamy rubrykę z kalendarium świąt w
każdym miesiącu. Jak się okazuje powodów do świętowania jest mnóstwo i
wcale nie trzeba ich jakoś specjalnie poszukiwać. 

10 listopada to Dzień Jeża. W tym święcie chodzi o to, żeby przypomnieć
sobie i lepiej poznać ten ściśle chroniony przez prawo gatunek. A czy wiecie,
że jeże można również hodować w domu?

17 listopada to Dzień Czarnego Kota. Pomysłodawcami tego święta są
Włosi, którzy chcą odejść od postrzegania go jako symbolu pecha.

25 listopada to z kolei Dzień Pluszowego Misia. Święto to obchodzi się od
2002 roku, w którym to pluszaki skończyły 100 lat. Ciekawe czy to tylko
zbieg okoliczności, ze tego dnia przypadają także katarzynki, w których to
mężczyźni mają poszukiwać wybranek swego serca?

Nadia Rutkowska

Co ma wspólnego nasza gazetka z Radiem
Września? Zarówno oni, jak i my wciąż się
rozwijamy. W Radiu Września zaczęto wydawać
gazetę, a my poszliśmy do nich z wizytą, aby
czegoś się od nich nauczyć. Jeden z
pracowników w miłej atmosferze opowiedział nam
o codzienności dziennikarza radiowego i
prowadzeniu gazety. Następnie udaliśmy się do
studia na żywo, gdzie poznaliśmy Nadię Jóźwiak i
Dawida Chrzępca, którzy dużo nam opowiadali o
sobie i pracy w radiu. Po ich opowiadaniach,
niektóre z nas chcą zostać w przyszłości
redaktorkami.Jak powstaje dźwięk? My!

O. Graczyk

N. Rutkowska N. Rutkowska
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N. Błaszczyk, Świąteczna krzyżowka

J. Andrzejewska

.
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