
SzósTeczka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 6 05/17

     Polecamy wywiad z ....

Wiosną jest pięknie!

 Adoptowaliśmy
 szkołę w Afryce

Spacer po
Ostrowie

Dzień Postaci 
z Bajek

W tym numerze między innymi: 
 

  Adoptowaliśmy szkołę w Afryce      : )

                                 Spacer po Ostrowie Wielkopolskim

  Warsztaty dziennikarskie

                         Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 
 Panią Izabelą
 Dembińską-
 Rokicką,
 wicedyrektor SP 6

Panią Joanną
Zydorek, psycholog

Dominika Sadowska

Dominika Sadowska

Dominika Sadowska



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 6 06/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzósTeczka

 Wolontariusze z Redemptoris Missio w SP 6

           Zaadoptowaliśmy szkołę w Afryce!
 Do naszej szkoły przyjechało dwóch
 wolontariuszy, którzy wyjeżdżali na misję
min.  do Afryki. Podczas naszego spotkania
 wolontariusze opowiedzieli o swoich
misjach,  pokazali wiele różnych zdjęć oraz  
 opowiedzieli różne ciekawostki na temat
mało  spotykanych zwierząt w Polsce. Pod
koniec  prezentacji nasza szkoła podarowała
dwa duże kartony opatrunków oraz
„zaadoptowała” szkołę w Afryce, na którą
 przekazała 400 złotych ( całą kwotę zebraną
 z  Jarmarku Bożonarodzeniowego w naszej
 szkole). Mamy nadzieję, że do nas do szkoły
 jeszcze nie raz przyjadą wolontariusze i, że
 będziemy mogli więcej razy wesprzeć takie
 akcje jak „Opatrunek na Ratunek”.        J. Sz
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      Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

 24 marca 2017 roku uczniowie klasy V b pod czujnym okiem
 wychowawcy i pani Wiesławy Płóciennik udali się z wizytą do
 Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim.
 Wzięli tam udział w warsztatach prowadzonych przez panie z Poradni
 Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim pod
 tytułem:  Budowanie relacji w klasie.
 Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, a ciekawa ich forma oraz
 pomysłowe zadania i  zabawy spowodowały, że piątoklasiści bawili się
 bardzo dobrze i udowodnili, że są zgraną klasą 
 i potrafią pracować w grupie, co potwierdziły prowadzące zajęcia.
 Z kolei panie bibliotekarki opowiedziały o specyfice biblioteki
 pedagogicznej, jej książkowych zasobach, katalogach  i  czym różni
 się ona od biblioteki publicznej. Udało się także nam zobaczyć  miejsca
niedostępne dla czytelników biblioteki, czyli magazyny w  piwnicach
budynku, gdzie pachniało starymi książkami pamiętającymi  czasy
seniorów.
 To był bardzo kształcący wyjazd, z którego my, uczniowie klasy V b
 powróciliśmy  bogatsi 
 o nowe doświadczenia i wiedzę.
 K.N.

E.W.
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 A jak ciebie kto zapyta:
 Kto ty taki, skąd ty rodem?
 Mów, żeś z tego łanu żyta,
 Żeś z tych łąk, co pachną miodem.
 Mów, że jesteś z takiej chaty,
 Co Piastowską chatą była,
 Żeś z tej ziemi, której kwiaty
 Gorzka rosa wykarmiła.
                                 Maria Konopnicka

 Między innymi ten piękny  fragment  wiersza Marii
 Konopnickiej pojawił  się
 27 kwietnia 2017 roku  podczas uroczystego  apelu
 z  okazji uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.

E.W.
      

A. Sz.

A.Sz.

A.Sz.

A.Sz.
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22 marca 2017 roku dwoje uczniów naszej szkoły – Dominika Sadowska i Kacper Nowak z klasy V b wraz z opiekunem
wzięli udział w XIII Warsztatach Dziennikarskich w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: Dziecko a odpowiedzialność w mediach.
Młodzi dziennikarze dowiedzieli się wielu interesujących informacji na temat pracy dziennikarskiej dzięki spotkaniu z
zaproszonym gościem panem Andrzejem Stefańskim – głównym koordynatorem do spraw projektów regionalnych w
biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz długoletnim dziennikarzem Gazety Wyborczej. Po konferencji, na której
poruszono temat udziału dzieci w mediach oraz związanej z tym odpowiedzialności za słowo, odbyło się kolegium
redakcyjne. Pod fachowym okiem pana Andrzeja Stefańskiego, uczestnicy warsztatów określili  formę i zakres tematyki
tworzonej wspólnie gazety.
Z kolei nadszedł czas na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i tworzenie przydzielonych do zredagowania stron
gazety. Dominika i Kacper poradzili sobie bardzo dobrze, ponieważ są redaktorami naszej internetowej gazetki
SzósTeczka, więc mają już doświadczenie.
Z pewnością warsztaty były dla wszystkich bardzo kształcące i zaowocują wydaniem integralnej gazetki redaktorów z
wielu szkół.                                                                                                                                                          E.W

  
 Na warsztatach dziennikarskich

E.W.

E.W.

E.W.
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SPACER PO OSTROWIE WIELKOPOLSKIM w relacji Dominika Kasper

 19.05.2017 roku razem z moją klasą V b oraz wychowawczynią p. Ewą Wasielewską udaliśmy
się na wycieczkę po naszym rodzinnym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Po trzech
pierwszych lekcjach spotkaliśmy się przed szkołą, gdzie czekaliśmy na przyjazd autobusu.
Gdy dotarliśmy już do serca naszego miasta, czyli rynku miejskiego; spotkaliśmy się z
naszym przewodnikiem Panem Maciejem Maślińskim, który tego dnia miał nie tylkopokazać
nam nasze miasto, ale także przybliżyć i opowiedzieć jego historię i tajemnice.
  Pierwszy etap naszej wyprawy związany był z poznaniem historii samego Ratusza, który był
kilkukrotnie modernizowany i udoskonalany. Pan przewodnik opowiedział nam o zmianach,
jakie zachodziły w samym centrum miasta na przestrzeni wielu lat. Ciekawą częścią tej
opowieści był fakt, iż w miejskim ratuszu znajduje się obecnie muzeum, w którym
organizowane są różne wystawy.  Gdy Pan przewodnik zakończył swą opowieść, wszyscy
razem udaliśmy się w kierunku ulicy Raszkowskiej. Po drodze dowiedzieliśmy się, że im dalej
od rynku, tym droga ta staje się coraz szersza. Ponadto nie znajdziemy na tej ulicy domu z
numerem 20. W końcu znaleźliśmy się pod ostrowskim Forum Synagoga, czyli dawnym
żydowskim domu modlitewnym, który został wyremontowany i dziś stanowi jeden
z najpiękniejszych zabytków Ostrowa Wielkopolskiego. Odbywa się w nim wiele koncertów i
spotkań
z wybitnymi ludźmi oraz z artystami. Bardzo ucieszyliśmy się, że pan przewodnik opowiedział
nam wiele ciekawostek o tym miejscu, czasem nawet bardzo śmiesznych. Po dokładnych
oględzinach tego zabytku, udaliśmy się w dalszą wędrówkę. Po drodze mijaliśmy bardzo
stary budynek, na którym znajdował się znak z bardzo dawnych czasów. W końcu doszliśmy
pod kościół św. Antoniego na ulicy Raszkowskiej
 i wysłuchaliśmy krótkiej opowieści o jego historii, stylu i wnętrzu.  Był czas na zadawanie
pytań, dzięki którym mogliśmy pogłębić naszą wiedzę o tym mieście. Cała klasa podziękowała
panu przewodnikowi za ciekawy wykład i przybliżenie nam historii naszego miasta, której do
tej pory nie znaliśmy. Chcąc w dobrych humorach zakończyć naszą wyprawę udaliśmy się z
Panią wychowawczynią na pysznei słodkie lody.
  Spacer po ulicach Ostrowa Wielkopolskiego okazał się bardzo interesującą wyprawą. Dzięki
temu mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o naszym rodzinnym mieście, o
których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Spędziliśmy miło czas na świeżym powietrzu, poza
murami szkoły, co wpłynęło także na to, że czas ten była dla nas znakomitą zabawą oraz
pouczającą lekcją. Wspólne wyjście na lody zintegrowało naszą klasę oraz poprawiło
wszystkim humory, przez co prawie spóźniliśmy się na autobus powrotny.  Wycieczkę tą
uważam za bardzo udaną, ciekawą i pouczającą.                                                                                  
Dominik Kasper
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Mały Kościółek

Konkatedra

Forum Synagoga

  Ostrów Wielkopolski w obiektywie Dominiki Sadowskiej
 Poznajesz te miejsca?
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                     WYWIAD Z PANIĄ IZABELĄ DEMBIŃSKĄ-ROKICKĄ, 
NASZĄ WICEDYREKTOR

Olga:, Jakie Pani ma hobby?
Pani Iza:, Jeśli mam trochę wolnego czasu, co się rzadko zdarza, lubię
poznawać nowe miejsca, organizować wyjazdy dla rodziny. Moim
ulubionym miejscem na letnie wakacje jest Chorwacja, którą
odwiedziłam już ponad 10 razy. J  Moim ulubionym zajęciem są również
prace plastyczne: malowanie na szkle, malowanie na płótnie, robótki
ręczne.
Julia: Czy możemy dowiedzieć się coś o Pani życiu prywatnym?
Pani Iza:, Jestem mamą trójki dzieci. Mam syna Pawła, który studiuje
fizykę we Wrocławiu oraz dwie córki Anię i Olę, które uczą się w liceum.
W naszym domu już od kilkunastu lat jest kanarek, który jest ulubionym
zwierzątkiem całej rodziny.
Liwia:, Czy spodziewała się Pani Tego, że zostanie Pani wicedyrektorem
w przyszłości? Kiedy Pani miała więcej pracy? Jako wicedyrektor czy
jako pedagog szkolny? 
Pani Iza:, Byłam zaskoczona propozycją Pani dyrektor. Zdecydowałam
się pełnić tę funkcję, ponieważ chcę pomagać dzieciom, rodzicom.
Zależy mi, aby nasza szkoła była takim miejscem dla dzieci gdzie każdy
będzie czuł się dobrze, bezpiecznie, gdzie będzie mógł rozwijać swoje
zdolności. Każdy człowiek, który jest zaangażowany bardzo w swoją
pracę poświęca jej wiele czasu. Dotyczy to wszystkich nauczycieli,
pedagoga, dyrekcji i innych osób zatrudnionych w szkole. Na pewno
poświęcam więcej czasu na pracę, ponieważ mam nowe obowiązki.
Niektórych nowych rzeczy dopiero się uczę. Praca w szkole zawsze
sprawiała mi wiele satysfakcji i zadowolenia. A uśmiech dziecka jest
bezcennym wynagrodzeniem za poświęcony czas.

Za wywiad dziękują.: Julia Sztukowska, Olga Michura i Liwia Mańkowska
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WYWIAD Z PANIĄ JOANNĄ ZYDOREK, NASZĄ PSYCHOLOG

 
Olga: Czy gdzieś indziej Pani pracuje oprócz w naszej szkole? Ile lat
wykonuje Pani ten zawód? Proszę rozwinąć tę myśl.
Pani psycholog: Pracuję jeszcze w Szkole Podstawowej nr 7 w tym
samym charakterze co tutaj, czyli też jestem psychologiem. I funkcję tę
pełnię od zeszłego roku szkolnego.
Liwia: Jakie ma Pani hobby?
Pani psycholog: Moje hobby to głównie pedagogika, bo ten zawód
wykonuję. Praca nad emocjami, praca z trudną młodzieżą. Praca w
szkole to było moje marzenie z młodości.
Julia: Czy możemy dowiedzieć się coś o Pani życiu prywatnym?
Pani psycholog: Mam męża, dzieci nie mam, ale na pewno będę chciała
mieć. Kończę kolejne studia. Mam nadzieję, że będę współpracować z
wami w przyszłym roku szkolnym. Prywatnie uwielbiam zwierzęta,
głównie koty, których mam dwa.
Olga: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
Pani psycholog: Chyba wszystko, bo ta praca daje dużą satysfakcję,
kiedy widzę jak rośniecie i rozwijacie się emocjonalnie.
Liwia: Dlaczego akurat wybrała Pani ten zawód? Proszę uzasadnić
swoją odpowiedź.
Pani psycholog: Zawsze marzyłam o tym żeby być psychologiem. Mam
nadzieję w przyszłości otworzyć swój gabinet psychologiczny i nadal
przacować w szkole.
Julia: Dziękujemy za wywiad.

Wywiad przygotowały: Julia Sztukowska, Olga Michura i Liwia Mańkowska 
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 Marek  poleca!
Książka, którą polecam to "Dlaczego? Encyklopedia w
pytaniach  i  odpowiedziach”.
 Sama okładka tej książki jest kolorowa i zachęcająca do
czytania. Książkę  dostałem  na urodziny i zdecydowałem, że ją
przeczytam. Jej autorami są  Francoise de Guibert i Laure
Cambournac. Encyklopedia ta zawiera różne  pytania z różnych
tematów, na przykład: Dlaczego mamy czkawkę? Dlaczego na
 szczytach gór nie rosną drzewa? Na wszystkie te pytania
dostajemy odpowiedź  i zabawną ilustrację. Czyta się szybko,
ponieważ litery są duże. Bardzo się tym  zainteresowałem, więc
postanowiłem napisać tą recenzję, aby i was zaciekawiła.
 Uważam, że autorzy tej książki mieli wspaniały pomysł,
ponieważ moim zdaniem  wyszła bardzo dobrze. 
 Polecam.      Marek Feruga 

  
UDANYCH, SŁONECZNYCH I PEŁNYCH
PRZYGÓD WAKACJI ORAZ
ZASŁUŻONEGO ODPOCZYNKU,            
                                           ŻYCZY 
                                               REDAKCJA SZÓSTECZKI

 
 Gazetkę przygotowali: Julia Sztukowska, Olga Michura, Julia
 Mańkowska, Dominika Sadowska, Dominik Kasper, Marek Feruga, 
 Ewa Wasielewska

Do zobaczenia po wakacjach : )
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