
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 13
im. S. Rowińskiego
Ul. Świetlicowa 9
63-400, Ostrów Wielkopolski

Numer 6 05/18

Z ŻYCIA SZKOŁY

Dziś w numerze między innymi:
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CIEKAWOSTKI

HUMOR

SEZON WYCIECZEK ROZPOCZĘTY
SPOTKANIE Z OGRODNIKIEM

10 maja uczniowie klas pierwszych
wybrali się do gospodarstwa
ogrodniczego w Ociążu.
Na miejscu pierwszaki mogły oglądać
ogromne szklarnie w kwiatami, różne
urządzenia, których potrzebuje ogrodnik do
pielęgnacji roślin.  Dowiedzieli się również
jak wygląda proces wzrostu i opieki nad
różami i tulipanami.

Świat

W  MUZEUM HISTORII WODY, BRUDU I HIGIENY

11 maja uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w grupowych warsztatach mydlarskich.
Na zajęciach mogli skomponować mydło według własnego pomysłu. Wybierali składniki, zapachy, barwy i
formę.
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WYCIECZKA SZKOLNA DO WARSZAWY  
                           10 i 11 maja
1 dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem Stadionu
Narodowego. Obejrzeliśmy nie tylko stadion, ale także
szatnie i inne ciekawe miejsca, do których „uciekają”
zawodnicy przed i po meczu. Następnie udaliśmy się
do Zamku Królewskiego, by choć na chwilę, w bogato
zdobionych komnatach,  poczuć się jak królowie
Polski. O historii tego miejsca i budowli opowiadała
nam pani przewodnik. Kolejnym punktem naszego
programu było Centrum Nauki Kopernika. Tutaj
mogliśmy poznać i odkryć wiele zjawisk
zachodzących w otaczającym nas świecie. Na
szczęście eksponaty w Koperniku nie są w złoconych
ramach i mogliśmy dotknąć, sprawdzić, przenieść,
przekręcać eksponaty, by poczuć ich działanie.  Po
zakwaterowaniu, odbyliśmy wieczorny spacer po
przepięknie oświetlonym centrum Warszawy. Mieliśmy
okazję zobaczyć przejazd kilku tysięcy pasjonatów
jazdy na wrotkach i rolkach podczas Nigtskating.

2 dzień rozpoczęliśmy od przejazdu metrem na
spotkanie z przewodnikiem. Mieliśmy możliwość
zobaczenia najbardziej znanych miejsc w Warszawie.
Obejrzeliśmy m.in. Starówkę z pomnikiem Syrenki,
Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Grób
Nieznanego Żołnierza, Plac Bankowy. Po długim
spacerze i zwiedzaniu miasta udaliśmy się do budynku
Telewizji Polskiej. Tam obejrzeliśmy wybrane studia
telewizyjne, pomieszczenia reżyserskie, magazyny
rekwizytów i kostiumów oraz muzeum. Po krzepiącym
obiedzie wyjechaliśmy do Ostrowa Wielkopolskiego.Stadion

Grób Nieznanego

Narodowy

Żołnierza
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UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
W tym roku świętowaliśmy 227. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie
konstytucja, która określała zasady, na jakich miała się
opierać władza państwa. Uczniowie klasy 5 w
nietypowy – symboliczny –  sposób przybliżyli swoim
kolegom i koleżankom okoliczności tego niezwykłego
wydarzenia. Spotkanie rozpoczęło się polonezem,
polskim tańcem narodowym w wykonaniu uczniów
klas 4. 

POLONEZ

RZECZPOSPOLITA
FANTASTYCZNY SPACER PO OSTROWIE

„Ostrów w legendzie” to tytuł projektu, nad którym
pracowali uczniowie klasy 4b.
Przez miesiąc przygotowywali się do prezentacji
wybranych przez siebie legend o Ostrowie i jego
okolicach. 7 maja zaprezentowali efekty swojej pracy.
Dzięki efektywnej pracy w grupie, uczyli się takich
umiejętności, jak: pozytywna motywacja w obcowaniu
z dziełami literackimi, uczenie się od siebie nawzajem,
rozwijanie wyobraźni i łatwość w nawiązywaniu
kontaktów.

O DIABEŁ

OGIŃSKIEGO

POLSKA

TOPIELICY OSTRYCH
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NASZ UDZIAŁ W MAJOSTASZKACH
5 i 6 maja obchodziliśmy święto w
naszego miasta.
W sobotę uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły
aktywnie włączyli się w obchody święta miasta,
popularne MajoStaszki. Przy scenie Dziecięcej
Zielonej Przystani, nauczyciele przygotowali dla dzieci
sportowy tor przeszkód. Dzieci mogły się sprawdzić  w
chodzie na szczudłach, skokach w worku, zabawach z
pikami, czy rzutach do celu. Na scenie w tańcu
zaprezentowały się uczennice naszej szkoły z klasy 5
oraz wokalistki  z klasy 4 i 3.

CYBERPRZEMOC JEST WŚRÓD NAS…
Niewłaściwe użytkowanie Internetu i płynące z tego
zagrożenia były tematem kwietniowego spotkania
Policjanta z Rodzicami. 
Podczas spotkania przedstawił on problematykę
cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z
niewłaściwego użytkowania Internetu. Policjant
zasygnalizował również rodzicom, aby zwiększyli
kontrolę treści oraz czasu, jaki spędzają ich dzieci w
Internecie. Poruszono także tematykę związaną z
odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni
za swoje czyny.

Spotkanie z

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
23 kwietnia z tej okazji odbyło się spotkanie
czytelnicze uczniów klas I-III w ramach programu
Czytające Szkoły. 
Uczniowie z klas: 1b, 3a oraz 3b zaprosili swoich
kolegów  i koleżanki do wsłuchania fragmentów
różnych opowiadań, wierszy ulubionych autorów.
Wspólne czytanie bardzo zainteresowało  rówieśników
i na pewno dla niektórych było inspiracją do sięgnięcia
po książkę.

DzieńŚwiatowy Dzień

policją

KsiążkiCzytania
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CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?
Co to są subkultury młodzieżowe i czym jest
tolerancja? Na te pytania próbowali odpowiedzieć
uczniowie klasy szóstej.
Tolerancja to poszanowanie cudzych uczuć, poglądów,
postępowania, choćby były całkowicie odmienne od
naszych. Niezwykłymi zdolnościami aktorskimi
popisali się uczniowie klasy szóstej, którzy przez dwa
miesiące pracowali nad przedstawieniem słowno –
muzycznym pod tytułem „Subkultury młodzieżowe”.
Chcieli w ten sposób przypomnieć wszystkim o
potrzebie szanowania czyichś poglądów, upodobań,
wierzeń. 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE Z DZIEĆMI
SZEŚCIOLETNIMI
19 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z
przyszłymi pierwszoklasistami i ich rodzicami.
"Matematyka na wesoło" to tytuł zajęć, podczas
których dzieci uczyły się poprzez zabawę. Układały
swoje obrazki z figur geometrycznych, bawiły się w
"klasy", odmierzały kroki kształtując umiejętności
liczenia, dostrzegały przyczyny i skutki oraz
przewidywały to, co pokaże waga - podczas ważenia
warzyw i owoców za pomocą odważników. Na
zakończenie zajęć mali matematycy budowali figury
przestrzenne.

NASZE SZKOLNE TALENTY
20 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs
młodych talentów „MAM TALENT”.
Celem konkursu była popularyzacja działań
artystycznych, rozwijanie kreatywności i uzdolnień.
Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania
swoich talentów „na deskach” sali gimnastycznej, a
zgromadzona publiczność nagradzała ich gromkimi
brawami. Rywalizacja była zacięta, wszyscy
uczestnicy pokazali wysoki poziom swoich
umiejętności. Oprócz jury na „swojego kandydata”
mogli głosować wszyscy widzowie, co pozwoliło
wyłonić laureatów konkursu. I miejsce zdobyła
rewelacyjna baletnica z klasy 1 a - Anna Bożek. Dużą
popularność wśród widowni zdobyła grupa taneczna z
klasy 5, która zajęła II miejsce. Na III miejscu
uplasowała się kolejna baletnica – Julia Kaczmarek z
klasy 4 b. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
talentów i życzymy powodzenia na kolejnych
pokazach!

Uczniowie

Ania

klasy piątej

Bożek
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„ZIELONY TYDZIEŃ” - OBCHODY DNIA
ZIEMI
Podczas „Zielonego Tygodnia”, który trwał od 16
do 22 kwietnia,  uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły podejmowali różnego rodzaju działania
proekologiczne.
Uczniowie brali udział w lekcjach tematycznie
związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz
przeciwdziałaniem tzw. niskiej emisji gazów.
Uczniowie klasy 6 wykonali plakaty i prace plastyczne
na temat zanieczyszczeń najbliższego środowiska
różnego rodzaju odpadami.
Odbyła się zbiórka baterii, płyt, nakrętek plastikowych
oraz elektrośmieci. Uczniowie wykonali prace
plastyczne na temat: „Przyroda mojej okolicy” oraz
przygotowali piosenki o treści przyrodniczej. Na terenie
przyszkolnym posadzili kolorowe bratki. Podziwiali
piękno przyrody podczas wyjść i wycieczek do
pobliskiego lasu, Parku Miejskiego, na łąkę. Uczniowie
klasy 6 wyruszyli w teren i wykonali zdjęcia ukazujące
piękno naszej okolicy.

Dzień

LEKCJA PRZYRODY W TERENIE
Uczniowie klasy 5 wyruszyli na lekcję przyrody w
terenie.
Uczniowie przeprowadzali obserwacje roślin (mchy i
paprotki) w środowisku naturalnym. Uczniowie byli
także przy zbiorniku retencyjnym oraz przepompowni
ścieków, utrwalając wiedzę na temat znaczenia tych
obiektów w naszym osiedlu. Zajęcia przeprowadzone
w terenie były doskonałą okazją do zwrócenia uwagi
uczniów na składniki pogody, zmiany zachodzące w
środowisku naturalnym i obserwowania różnorodnych
zjawisk występujących w najbliższym otoczeniu ich
miejsca zamieszkania.

Ciekawa lekcja

RAJD ROWEROWY „BOCIANIM
SZLAKIEM”
21 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły wzięła
udział w rajdzie rowerowym współorganizowanym
przez  PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. 
Do mety rajdu, która znajdowała się w Szkole
Podstawowej  w Chynowie, prowadziły różne drogi. My
wybraliśmy 12 kilometrową trasę przez Kamienice
Nowe i Sadowie. Podczas wycieczki mieliśmy okazję
podziwiać piękno budzącej się przyrody oraz zabytki
naszego powiatu. 

Wycieczka

Ziemi

przyrody

rowerowa
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SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
W ramach obchodów Dnia Ziemi i cyklu spotkań
„Ciekawi ludzie – ciekawe zawody” odbyły się dwa
spotkania – z myśliwymi z koła łowieckiego oraz z
panem weterynarzem.
19 kwietnia nasza szkoła gościła myśliwych, panów:
Krzysztofa Matysiaka, Jacka Kopeckiego  i Tadeusza
Sobczaka. Uczniowie klas 1-3 podczas spotkania
dowiedzieli się na czym polega zagospodarowanie
lasem, poznali gwarę myśliwską, usłyszeli hejnały i
zobaczyli stroje myśliwskie.
Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z weterynarzem
Stanisławem Kempą.  Przypomniał on o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa w
kontaktach ze zwierzętami i konieczności szczepień.
Uczniowie klas IV - VI dowiedzieli się na czym polega
praca weterynarza i jak należy pielęgnować zwierzęta.
Dziękujemy panu Stanisławowi za wspaniałą prelekcję
i wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczniów. 

Stanisław

Jacek

ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW DNIA ZIEMI
22 kwietnia prace plastyczne wykonane przez uczniów
naszej szkoły oraz przygotowane piosenki o
przyrodzie zostały zaprezentowane i ocenione przez
Mieszkańców naszego osiedla podczas obchodów
Osiedlowego Dnia Ziemi. Mimo, iż „Zielony Tydzień”
się skończył, to nasze starania o ochronę środowiska
nie ustaną nigdy!

WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJĘ SPOŁECZNO –
EDUKACYJNĄ „ŻONKILE”
19 kwietnia, nasza szkoła postanowiła w
szczególny sposób uczcić 75 rocznicę wybuchu
powstania w getcie warszawskim.
Akcja ta, corocznie organizowana jest przez Muzeum
Historii Żydów POLIN, aby uczcić pamięć o ofiarach
holocaustu, powstańcach Getta Warszawskiego, a
także budować wspólną świadomość historyczną
Polaków i Żydów.  Dla podkreślenia wyjątkowego
charakteru dnia, uczniowie własnoręcznie przygotowali
papierowe żonkile – kwiaty symbolizujące pamięć i
nadzieję, które później wręczali nauczycielom,
rodzicom oraz uczniom szkoły. Ponadto, podczas
lekcji historii, nauczyciele przeprowadzili pogadanki z
uczniami na temat przebiegu powstania w getcie
warszawskim, z uwzględnieniem motywów
postępowania poszczególnych bohaterów, w tym
jednego z ocalałych -  Marka Edelmana. Uczniowie
obejrzeli także film  „Nie było żadnej nadziei”.

Żonkile

Kempa

Kopecki

.
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Ciekawostki

  Wiele krajów i miast zamiast Dnia Ziemi obchodzi Tydzień Ziemi - dzięki temu można więcej zrobić dla
naszej planety. Największe do tej pory obchody Dnia Ziemi odbyły się w 2007 roku. Według oficjalnych danych
wzięło w nich udział około MILIARD ludzi.Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku. Każdego
roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe,
pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość naszej planety. Każdego roku do oceanów
wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1
milion stworzeń w oceanie rocznie!
Dbajmy o NASZĄ PLANETĘ! 
 ZAGADKI 
1. W marcu się zaczyna, gdy się
kończy zima. Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem, z pięknem …
 2. Kwiatów, z ptaków śpiewem.
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 
 3. Kolorowe i pachnące,
zakwitają wiosną.
Można spotkać je na łące,
w parku i w ogródku rosną.

DLACZEGO WARTO SIĘ UŚMIECHAĆ?
Zastanawiałeś się może kiedyś, co się dzieje, kiedy się uśmiechasz? Uśmiechem
można zarazić tak samo jak ospą czy grypą. Tyle, że jest to o wiele przyjemniejsze
zarażenie. Naukowcy odkryli, że w ludzkim mózgu znajdują się neurony lustrzane,
które są odpowiedzialne za rozpoznawanie emocji z twarzy drugiej osoby. W
momencie takiego rozpoznania, w mózgu uruchamiają się obszary odpowiedzialne za
te same emocje. Więc komuś, kto zobaczy Twój uśmiech, będzie o wiele łatwiej zrobić
to samo. Badania potwierdziły, że im więcej się uśmiechasz tym zabawniejszy i milszy
jesteś w oczach ludzi.  Kolejnym powodem do uśmiechania się jest fakt, że - jak to
często można usłyszeć - śmiech to zdrowie! W chwili uśmiechu szybciej oddychasz i
jest to dobre ćwiczenie dla przepony, gardła, a także zwiększa dotlenienie krwi i jej
przepływ. Neurolog Henriego Rubinsteina uważa, że jedna minuta uśmiechu to 45
minut późniejszego rozluźnienia. Badania dowodzą, że ludzie śmieją się znacznie
częściej, gdy są w towarzystwie innych ludzi. Śmiech ma ważną funkcję społeczną -
jest to sposób na nawiązywanie nowych znajomości i utrwalanie tych wcześniejszych.
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KĄCIK MODOWY
Co będzie modne na wiosnę?
Kwiatowe motywy - jest to jeden z
popularniejszych i znanych trendów, które
także będą witać z nami wiosnę;
Wiosenne pastele - ten trend powraca jak
bumerang, jednak w tę wiosnę wszystkie
jasne kolory są modne;
Paski pionowe - są one idealną opcją dla
osób niskich, gdyż one optycznie wydłużają
sylwetkę.

Jakie fryzury będą królowały w tę wiosnę?

Wysokie upięcia w stylu Ariany Grande będą
rządziły w tegoroczną wiosnę.
Przedłużona pixie, została zapoczątkowana
przez legendarnego fryzjera gwiazd,
Leonarda of Mayfaira w 1966. Teraz
popularna jest jego nieco dłuższa wersja
typu np. Rita Ora.

HUMOR
SZKOŁA JEST JAK TELEWIZJA!
Geografia-Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J. polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka :)

Redakcja: 
Młodzi dziennikarze z klasy
 6 
Opiekunowie: Katarzyna Dudkiewicz,
Marlena Woda.

Modna

Modne

KAWAŁY  KAWAŁY 

W jaki sposób chory żegna się z grami?  
- GryPa

Przychodzi kolega do kolegi i  pyta:
– Gdzie masz parasol? 
– Zaniosłem do naprawy.
– Ale dlaczego? 
- Bo mówiłeś, że się rozpada.

Jaki jest ulubiony serek ratownika?
-  Topiony!
Jak żegnają się TROLLE?
- Patrol.

fryzura

kwiaty
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	Zastanawiałeś się może kiedyś, co się dzieje, kiedy się uśmiechasz? Uśmiechem można zarazić tak samo jak ospą czy grypą. Tyle, że jest to o wiele przyjemniejsze zarażenie. Naukowcy odkryli, że w ludzkim mózgu znajdują się neurony lustrzane, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie emocji z twarzy drugiej osoby. W momencie takiego rozpoznania, w mózgu uruchamiają się obszary odpowiedzialne za te same emocje. Więc komuś, kto zobaczy Twój uśmiech, będzie o wiele łatwiej zrobić to samo. Badania potwierdziły, że im więcej się uśmiechasz tym zabawniejszy i milszy jesteś w oczach ludzi.  Kolejnym powodem do uśmiechania się jest fakt, że - jak to często można usłyszeć - śmiech to zdrowie! W chwili uśmiechu szybciej oddychasz i jest to dobre ćwiczenie dla przepony, gardła, a także zwiększa dotlenienie krwi i jej przepływ. Neurolog Henriego Rubinsteina uważa, że jedna minuta uśmiechu to 45 minut późniejszego rozluźnienia. Badania dowodzą, że ludzie śmieją się znacznie częściej, gdy są w towarzystwie innych ludzi. Śmiech ma ważną funkcję społeczną - jest to sposób na nawiązywanie nowych znajomości i utrwalanie tych wcześniejszych.
	KĄCIK MODOWY

	Jakie fryzury będą królowały w tę wiosnę?
	Co będzie modne na wiosnę? Kwiatowe motywy - jest to jeden z popularniejszych i znanych trendów, które także będą witać z nami wiosnę; Wiosenne pastele - ten trend powraca jak bumerang, jednak w tę wiosnę wszystkie jasne kolory są modne; Paski pionowe - są one idealną opcją dla osób niskich, gdyż one optycznie wydłużają sylwetkę.
	Wysokie upięcia w stylu Ariany Grande będą rządziły w tegoroczną wiosnę. Przedłużona pixie, została zapoczątkowana przez legendarnego fryzjera gwiazd, Leonarda of Mayfaira w 1966. Teraz popularna jest jego nieco dłuższa wersja typu np. Rita Ora.
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