
Gazetka
numer 3

styczeń-marzec

Zespół Szkół nr 6, ul ica S. Małachowskiego 1 45, 44-251 Rybnik, nr telefonu 32 457 70 98

Zdrowych Świąt! ! !
Koleżanki i koledzy nauczyciele, pracownicy
adaministracj i i obsługi, drodzy uczniowe oraz rodzice.
Korzystając z okazji , pragnę u progu zbliżających się
Świąt Wielkanocnych złożyć na Wasze ręce złożyć
życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech
radość Zmartwychwstałego oraz budząca się do życia
przyroda tchnie w Wasze serca optymizm i radość.

Dyplom UNICEF dla szkoły
Zespół Szkól nr 6 został uhonorowany pamiątkowym dyplomem UNICEF
za uczestnictwo społeczności szkolnej w obchodach z okazji
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Ponadto młodzież uczestniczyła w
konkursie plastycznym pt. „Różne dzieci, takie same prawa”, który został
przeprowadzony w drugiej połowie grudnia 2021 . Technika wykonania prac
była dowolna. Prace nawiązywały do Konwencji Praw Dziecka, z którą
uczniowie zapoznawali się na zajęciach. Konkurs był podsumowaniem
działań prowadzonych w szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka z UNICEF. Po powrocie do szkoły, po przerwie świąteczno-
noworocznej jury wybrało najlepsze prace. Nagrodzono i wyróżniono 11
prac. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków
„Dla Dobra”, które ufundowało nagrody, zwycięzcy zostal i obdarowani
drobnymi upominkami. Wystawę najciekawszych prac można oglądać na
szkolnym korytarzu. Aktywność placówki na rzecz praw dziecka została
doceniona oryginalnym dyplomem dla szkoły.

Tydzień bezpiecznego Internetu
Nasza szkoła w pierwszej połowie lutego prowadziła działania oraz
podejmowała różnorakie inicjatywy które mały na celu przede
wszystkim propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców,
nauczyciel i i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz
promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Na początku lutego zorganizowano konferencję oraz spektakl dla
uczniów zatytułowany „Dzieci Sieci”, którego misją była pomoc młodym
widzom w bezpiecznym odkrywaniu Internetu. Młodzież mogła
dowiedzieć się o zagrożeniach w sieci, a bohaterowie spektaklu krok po
kroku wyjaśnial i , jak można sobie z tym poradzić.
Pedagog i psycholog szkolny organizują konkursy: plastyczny „Dzień
Bezpiecznego Internetu - działajmy razem! ” oraz wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa w Internecie
W trakcie tygodnia podczas zajęć w świetl icy online prowadzono zajęcia
promujące bezpieczeństwo w Internecie.

Tydzień Europejski
W pierwszej połowie marca w ZS6 zorganizowano Tydzień Europejski. Zgodnie z tradycją w tym czasie
sporo uwagi poświęcamy zagadnieniom europejskim. W trakcie spotkań omawiamy ważniejsze
aspekty związane z historią i współczesnym obliczem Starego Kontynent. W tym roku było podobnie.
Przedsięwzięcie otwarło spotkanie zatytułowane , ,Sportowa Europa”, które było promocją sportu i
aktywności fizycznej. Tego samego dnia uczniowie bral i udział w projekcji fi lmu pt. , ,Jestem Polakiem,
jestem Europejczykiem”. Kolejnego dnia w ramach projektu eTwinning zorganizowano warsztaty
plastyczne poświęcone twórczości Hannah Hoh. W środę w ramach obchodów Tygodnia Europejskiego
gościl iśmy w naszej szkole pana Johannesa Botha, który pochodzi z Republiki Południowej Afryki, a od
1 2 lat mieszka w Polsce. Rozmawial iśmy m. in. o korzyściach płynących z uczenia się języków obcych,
skutecznych sposobach nauki oraz częstych barierach w posługiwaniu się językiem obcym w praktyce.
Pan Johannes opowiedział zebranym również o histori i swojego kraju oraz przedstawił ciekawostki
dotyczące Wielkiej Brytanii , w której mieszkał przez kilka lat. Tego samego dnia zorganizowano
warsztaty poświęcone tańcom europejskim. W czwartek zorganizowano quiz wiedzy o Europie oraz
teleturniej muzyczny , ,Jaka to melodia”. Zwieńczeniem Tygodnia Europejskiego był konkurs języka
angielskiego i warsztaty kul inarne. O niektórych przedsięwzięciach zorganizowanych w ramach
tygodnia europejskiego piszemy obszerniej na łamach naszej gazetki. Opracował: Janusz Rzymanek

Książka przyjacielem człowieka
„Książka najlepszym przyjacielem człowieka”. Temat wspólnej
zabawy został zaczerpnięty od Cycerona, bo to jest jego myśl, ale
jak się zdaje wciąż aktualna. W oryginale sentencja brzmi
„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a bibl ioteka to
świątynia jego myśli”. W ramach promowania czytelnictwa w
bibl iotece odbył się cykl spotkań z ulubioną książką. Uczniowie
miel i okazje podziel ić swoimi przemyśleniami związanymi z
ulubiona literaturą. Zwieńczeniem zajęć poświęconychbyła sesja
zdjęciowa. Dziękujemy uczniom za udział inspirującej zabawie.

Solidarni z Ukrainą
Nad ranem 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Ta bezprecedensowa
barbarzyńska agresja zmusiła ludność cywilną do ucieczki z kraju. Do
Polski trafiły ponad 2 mil iony ludzi. Mieszkańcy naszego kraju ruszyli z
pomocą humanitarną. Każdy stara się jakoś pomóc Ukraińcom w tej
trudnej sytuacji . Zespół Szkół nr 6 od początku wojny solidaryzuje się z
ludnością naszego wschodniego sąsiada. W szkole szyliśmy flagi
ukraińskie na prośbę Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, placówki
z którą nasza szkoła współprcuje. Zamysłem inicjatorów było
udekorowanie rybnickich instytucj i flagami państwa zmagającego się z
rosyjską agresją. Na znak solidarności oprócz polskiej flagi przed szkołą
powiewa także ukrainska. Sytuacja w Ukranie jest naprawdę bardzo
ciężka. Wojna ta pochłonęła do tej pory wiele ofiar, w tym sporo ludności
cywilnej. Uchodźcy są przerażeni i przybywają do Polski w poszukiwaniu
schronienia.



Zwiedzamy drukarnię
Na początku marca uczniowie Zespołu Szkół Numer 6 na kierunku
drukarz razem ze swoimi opiekunami pojechali pociągiem do Katowic do
szoły poligraficzno-mechanicznej. Uczestnicy wycieczki miel i okazję
wymienić się doświadczeniami i poznać inne techniki i maszyny w tym
m.in. falcarkę, naświetlarkę i kolorową maszynę offsetową. Wyjazd
bardzo się spodobał, więc pewnie nie była to nasza ostatnia wizyta u
kolegów z Katowic!
Redagował: Robert Gorzawski i Janusz Rzymanek

Nasi czworonożni przyjaciele
Z inicjatywy bibl ioteki szkolnej w okresie nauki zdalnej zorganizowano konkurs zatytułowany „
Czworonożni przyjaciele”. Wspólna zabawa polegała na zaprezentowaniu zdjęcia swojego zwierzaka z
krótkim, najlepiej jakimś zabawnym opisem. Pomysł zdalnego konkursu bardzo spodobał się uczniom.
Na konkurs nadesłano kiladziesiąt fotografi i zwierząt, które towarzyszyły uczniom podczas zdalnego
nauczania. Prezentujemy Wam kilka wybranych zdjęć.

Bibl ioteka szkolna
W czwartek w ramach obchodów „Tygodnia Europejskiego" odbył się quiz muzyczny pt. „Jaka to
melodia”. Zabawa była nawiązaniem do popularnego, telewizyjnego teleturnieju, w którym uczestnicy
miel i za zadanie po krótkim fragmencie muzycznym rozpoznać tytuł utworu lub wykonawcę. W szkolnej
wersj i zadaniem młodzieży było odgadywanie piosenek i wykonawców w jak najszybszym czasie.
Rywalizacja odbyła się w 2 turach, ale konkurs składał się z 3 części: przeboje ponadczasowe,
przeboje europejskie i przeboje polskie. Na uczestników czekało mnóstwo zagadek z polskiej i
europejskiej muzyki. Odbyły się 3 rundy, w których trzeba było wykazać się znajomością muzyki oraz
refleksem. Bardzo dziękujemy za świetną zabawę i gratulujemy zwycięzcom. Opracowali : Janusz
Rzymanek i Robert Gorzawski

Włoskie speciały
W ramach Tygodnia Europejskiego w naszej szkole zorganizowano
kulinarną podróż przez smaki Starego Kontynentu. Warto
nadmienić, iż kuchnia europejska jest popularna w na wielu
kontynentach. Uczniowie uczestniczyl i w kulinarnej podróży do
Włoch. W warsztatach przygotowanych przez panie Joannę
Kozielską, Danutę Sobik i Stanisławę Szulc brały udział klasy I I Dp,
I I Cp, I I I Dp, I I Ap, I I I Db. W trakcie zajęć uczniowie miel i okazję
poznać wiele ciekawostek na temat kuchni włoskiej.
Podsumowaniem warsztatów była degustacja pysznego spaghetti
oraz deseru w postaci lodów. Opracował: Janusz Rzymanek

Quiz europejski
W ramach obchodów Tygodnia Europejskiego uczniowie zespołu szkół
miel i okazję obejrzeć fi lm o państwach europejskich i ich stol icach, a
następnie powalczyć o nagrody, uczestnicząc w quizie dotyczącym
znajomości zagadnień europejskich. Pytania były udostępniane na
platformie Kahoot. Uczniowie, widząc pytania na ekranie multimedialnym,
udzielal i odpowiedzi z wykorzystaniem swoich telefonów komórkowych.
Wyniki na bieżąco pokazywały się na dużym ekranie. Liczyła się
prawidłowa odpowiedź i czas reakcji . Młodzież wykazała się dobrą
znajomością tematu, co spowodowało, że rywalizacja była zacięta. Na
najlepszych czekały nagrody rzeczowe. Opracował: Janusz Rzymanek

Dzień kolorowej skarpetki
21 marca oficjalnie powital iśmy kalendarzową
wiosnę. Jednak ten dzień to także Światowy
Dzień Zespołu Downa. Świętowaliśmy go,
ubierając skarpetki nie do pary i w ten sposób
okazując symboliczne wsparcie osobom
dotkniętych tym schorzeniem. Z tej okazji na
rybnickim rynku zorganizowano happening z
udziałem młodzieży zarówno z rybnickich szkół
jak i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczniowie
uczestniczyl i we wspólnych tanecznych pląsach.
Na znak solidarności z Ukrainą w niebo wzleciały
balony w barwach narodowych tego kraju.
Opracował: Janusz Rzymanek




