Przygoda w toruńskiej gazecie
„Nowości'' rozpoczęła się
15.02.2006r. Było to
niesamowite wydarzenie, które
zapoczątkowało drugi dzień
programu „Mali tropiciele
faktów''.
„Nowości” jest to gazeta
codzienna wydawana rano, w
której poruszane są problemy zwykłych ludzi. Dzięki tej gazecie
reporterzy pomagają rozwikłać
różnego rodzaju problemy i
konflikty.

W okresie 14-19 lutego 2006r. w Szkole Podstawowej w Sławkowie
w ramach programu „Mali tropiciele faktów” organizowane były
zimowe ferie dla dzieci z tutejszej szkoły oraz sołectwa Sławkowo i
Mirakowo. W zimowisku udział wzięło 52 dzieci. Program został
sfinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz
Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opiekę pedagogiczną sprawowała p. dyrektor B. Dunajska oraz Od pana Jacka Nienartowicza,
nauczyciele szkoły w Sławkowie: M. Błaszkiewicz, J. Kalinowski, M. p r a c o w n i k a r e d a k c j i
Lewicka, H. Masłowska, D. Syrkowska i I. Szymańska.
dowiedzieliśmy się jak powstaje
gazeta, co się znajduje na
pierwszych stronach i komu jest
ona poświęcona. Po tej wizycie
wiemy także co trzeba zrobić,
aby stać się reporterem lub
Dnia 14.02.2006 roku, jako dziennikarzem i pracować w
pierwsze miejsce odwiedziliśmy gazecie. Na koniec wizyty
Mu-zeum w Grębocinie, które udzieliliśmy wywiadu, w którym
znajduje się w dawnym kościele podzieliliśmy się naszymi wrażeniami z pobytu w Toruniu.
e w a n g e l i c k i m . N a j p i e r w Następnego dnia wywiad ukazał się wraz z zdjęciem w tejże gazecie.
Opracowały: Karolina Trzpil
poznaliśmy pismo ozdobne i
Kamila Paczkowska
historię papieru. Pani
powiedziała nam, że pierwsza
książka, która została wydana
przez Guttenberga drukiem to Biblia.
Drugiego dnia naszych półkolonii
Czerpali ś my w ł asnor ę cznie
wybraliśmy się do Radia ,,Gra” i
papier oraz wyt ł oczyli ś my
zostaliśmy podzieleni na grupy.
„certyfikat” uczestnictwa.
Czas, gdy pierwsza grupa sieKażdy z uczniów zapisał swoje
działa sobie w miłym, cieplutkim
imię i nazwisko gęsim piórem.
radiu, my cierpliwie czekaliśmy
Według nas ten wyjazd
na wejście. Kiedy przyszła nasza
b y ł b a r d z o i n t e r e s u j ą c y,
kolej radości nie było końca.
ponieważ poznaliśmy dawniej
używane materiały służące do
Weszliśmy do środka. Przywitał
pisania i tworzenia książek.
nas sympatyczny facio i zaDoświadczyliśmy sztuk
Opracowały: Milena Jaśniewska prowadził nas do swojego ,,królestwa”. Wzrok naszych obozodrukarskich i piśmienniczych.
Joanna Domańska wiczów przykuł ogromny regał z tysiącami płyt. Szczerze mówiąc,
nie wyobrażaliśmy sobie tego wątłego człowieka biegającego od
półki do półki w poszukiwaniu jakiegoś kawałka. Ale spokojnie, nie
na tym tylko polega zawód
radiowca. Praca prezentera, to
przede wszystkim prowadzenie
programu na żywo, rozmowy ze
słuchaczami i układanie
ramówki.
Następnie
przeszliśmy do pomieszczenia,
gdzie siedzieli sobie dwaj
panowie. Jeden z nich
korygował dźwięk, a drugi …….
(i wtedy nie słuchałam). W kolejnym pokoju, z dziwnymi ścianami
miła pani prowadziła akurat audycję radiową. Nasza koleżanka
Milena Jaśniewska miała okazję wypowiedzieć się na antenie. Od
razu wszyscy stwierdzili, że nadawałaby się do tej pracy.
Przeszliśmy do ostatniego ze zwiedzanych przez nas
pomieszczeń. Tam mogliśmy posłuchać Mileny w następujących
sytuacjach: w łazience, w kościele, za 40 lat i Robo-Milena. Ale
niestety, co dobre to się szybko kończy.
Malwina Gruszka
Monika Wiśniewska

Pobyt w skansenie
W d n i u 1 5
lutego.2006r. zwiedzaliśmy
Muzeum Przyrodnicze.
Były tam owady, ssaki,
ptaki, pajęczaki i inne
zwierzęta. Znajdowały się
tam zwierzęta, które zostały
wykorzystane do muzeum,
ponieważ były bardzo
chore. Były tam również
szkielety zwierząt i rośliny.
Pani powiedziała, żeby nie
dotykać zwierząt, ponieważ były to zwierzęta skażone. Najbardziej
podobały nam się ssaki. Pan robił nam zdjęcia do gazety. Gdy
obejrzeliśmy muzeum stwierdziliśmy, że bardzo nam się w nim
podobało.
Martyna Szymańska
Ola Przybysz
Marysia Góźdź

Podczas pobytu w Muzeum
Etnograficznym zapoznaliśmy się
z zwyczajami Indonezji.
Dowiedzieliśmy się, w którym
roku został zbudowany pierwszy
skansen pod gołym niebem.
Flaga Indonezji niewiele różni się
od naszej, ponieważ ma kolor
czerwono-biały. Najbardziej
rozpoznawalnym ptakiem jest
Garuda. Mieszkańcy strefy
równikowej witają się poprzez ukłon, natomiast wolny czas spędzają
grając w grę Dakon. Jest to gra o tysiącu imion. Stolicą Indonezji jest
Dżakanda ,w której popularne są
bazary, gdzie można kupić
wszystko, np: pieczywo, owoce,
kapelusze, naczy-nia, warzywa
oraz przyprawy. Był tam również
bar na kółkach-Warunk.
Ewelina Ucińska
Karolina Pierowicz

Opracowali:
Agnieszka Zygarska
Anna Krzemień
Michał Jarocki

Ciekawie spędzone ferie dla dzieci
i młodzieży z okolic Sławkowa.
Pięćdziesięcioro uczniów w wieku
od 8 do 15 lat wzięło udział w półkoloniach
organizowanych w Szkole Podstawowej w
Sławkowie. Uczestnicy w ciągu sześciu
dni ciężko pracowali, ale również świetnie
się bawili.
W tym czasie w ramach programu
napisanego przez p. Iwonę Szymańską i p.
Barbarę Dunajską pt.” POŻYTECZNE
FERIE 2006 Mali tropiciele faktów”,
wyjechaliśmy do Muzeum Drukarstwa w
Grębocinie. Własnoręcznie czerpaliśmy
papier, przeszliśmy kolejne etapy
powstawania średniowiecznej
książki oraz poznaliśmy
historię drukarstwa. Każdy z nas gęsim piórem pisał w stylu
gotyckim swoje imię, a na koniec własnoręcznie
wydrukowaliśmy sobie dyplom. Kolejny nasz trop prowadził do
toruńskiego
Ratusza. Tu
wypiekliśmy
pierniki oraz
poznaliśmy życie w średniowiecznym Toruniu, a przebranie się
w mieszczańskie stroje z tamtego okresu w pełni zadowoliło
naszą ciekawość .
Kolejny dzień, równie pracowity, zaczęliśmy od
redakcji Nowości. Z wielkim zdziwieniem stwierdziliśmy, że
każdy z nas inaczej wyobrażał sobie pracę w redakcji gazety.
Zaskoczyła nas organizacja pracy dziennikarzy i redaktorów.
Wiele miłych przeżyć czekało na nas w Radiu „GRA”, gdzie z
rumieńcami na twarzy oglądaliśmy studia do nagrań, pokój
wypełniony po brzegi płytami, oraz słuchaliśmy naszych
głosów zmienionych dzięki technicznym urządzeniom.
Wszystkim zaparło dech w piersi, kiedy nasza koleżanka
Milena, uczennica klasy VI, udzielała wywiadu na żywo. W
tym też dniu
tropiliśmy dzieje życia Tony'ego Halika oraz
dzieje życia na Ziemi w Muzeum Przyrodniczym. Po trudnych
dwóch dniach, trzeci zaczęliśmy od wyciszenia się. Były to
zajęcia origami i warsztaty koralikowe. Tak naprawdę nie były
całkiem ciche, bo emocje brały górę szczególnie wtedy, kiedy
papier nie dawał się złożyć lub kolejność koralików i wzory nie
spełniały naszych oczekiwań. Następnie pełni sił wyruszyliśmy
do Muzeum Etnograficznego, do staropolskiej chaty, w której
przenieśliśmy się do ciepłej i egzotycznej Indonezji. Zajęcia
były bardzo interesujące. Uczyliśmy się jak poruszać lalki
jamajki, Poznaliśmy teatr cieni i życie na typowej indonezyjskiej
wyspie, graliśmy na instrumentach tamtejszej orkiestry,
zrobiliśmy zakupy jak każe tamtejszy obyczaj, targując się.
Jednak najbardziej wszystkim spodobała się wiadomość, że
nie ma tam przystanków na ulicy i każdy może zatrzymać
autobus w dowolnym miejscu.
Kolejnym przystankiem dla nas był Dom Kopernika i
poznanie życiorysu wielkiego astronoma. Z zaciekawieniem
biegaliśmy po salach szukając informacji na jego temat.
Większość z nas pobyt w tym miejscu podsumowała zdaniem:
Takie zajęcia muzealne to sama przyjemność.
Następne trzy dni z noclegami spędziliśmy w szkole.
W tym czasie powstawała nasza gazetka. Gdyby nie warsztaty
„Życie wolne od nałogów” nie mielibyśmy super czapek z
napisem „Dziękuję nie palę”. Liczymy, że każdy z nas będzie
się kierował tym hasłem w swoim życiu . Nie brakowało także
zabawy na śniegu, gier zespołowych i „ulubionej” porannej
gimnastyki.
To wszystko przeżyliśmy
dzięki finansowemu
wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi oraz Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Gminy Chełmża. Dziękujemy również nauczycielom , którzy
poświęcili czas dla nas i wytrwali z nami.

Uczestniczka

Naszym zdaniem obóz był bardzo ciekawy. Nauczyliśmy się wielu rzeczy np.
pisania gęsim piórem, ale nie tylko - nauczyliśmy się też współpracy w grupie
i wzajemnej pomocy w każdej sytuacji.
Malwina Gruszka, Monika Wiśniewska
Zimowe obozy są zawsze bardzo ciekawe. Lecz ten jest szczególny.
Poznaliśmy bardzo interesującą grę w „Rugby” w wersji na śniegu. Choć po
kilku wpadkach, gdy np. znaleziono nas w innej sali nie było za ciekawie.
Niestety obóz trwa tylko trzy dni, a czas tutaj bardzo szybko leci.
Patryk Jarocki, Paweł Masny
Moim zdaniem na biwaku nauczyliśmy się współpracy w grupie.
Karolina Trzpil
Uważam, że przeżyliśmy fantastyczną przygodę, poznaliśmy sekrety
dziennikarstwa i zwiedziliśmy Toruń.
Kamila Paczkowska
Myślę, że ten biwak był wspaniałym przeżyciem i niesamowitym
doświadczeniem.
Paulina Olejniczak
Ten obóz był dla mnie szansą usamodzielnienia się oraz świetną zabawą.
Ewelina Stokłosa
Uważamy, że bardzo się podobało, ponieważ było bardzo fajnie, mogliśmy
się dużo dowiedzieć.

Artur Kozłowski, Grzegorz Jaśniewski

Uważamy, że wyjazdy „minibiwakowe” były bardzo interesujące, ponieważ
mogliśmy się dużo dowiedzieć i poznać historie piśmiennictwa, drukarstwa
oraz wiele wiadomości o Ratuszu. Będąc w muzeach poznaliśmy życiorysy
sławnych osób.
Milena Jaśniewska, Joanna Domańska
Uważamy, że wyjazdy które odbyliśmy podczas naszych minikolonii były
bardzo interesujące, ponieważ dowiedzieliśmy się jak powstało wiele rzeczy
np. druk, które w teraźniejszości uważamy za normalność, a kiedyś był wielką
zdobyczą nauki.
Agnieszka Zygarska, Anna Krzemień, Michał Jarocki
Moim zdaniem dzięki wyjazdowi na minikoloniach poznaliśmy życiorys
Mikołaja Kopernika i historię drukarstwa.
Michał Sobieszek
Według mnie „Minikolonie”, były bardzo ciekawym i interesującym
zdarzeniem. Nauczyliśmy się np.: jak ludzie ubierali się w średniowieczu.
Arkadiusz Krzemień
Uważam, że wyjazd był bardzo udany. Zwiedziliśmy Ratusz Staromiejski,
nauczyliśmy się pracować w grupie.
Joanna Kopik
Biwak w Szkole Podstawowej w Sławkowie bardzo się nam podobał tylko, że
nie podobały nam się te poranne pobudki. Wycieczki były cudowne i
dowiedzieliśmy się na nich o wielu ciekawych rzeczach.
Martyna Kazaniecka, Karolina Krzemień
Naszym zdaniem wyjazdy do różnych miejsc i zakątków były bardzo
ciekawe dlatego, że poznaliśmy wiele interesujących miejsc. Mogliśmy
dowiedzieć się o państwach, o których nie słyszeliśmy. Jednym słowem
było super.
Magdalena Trzpil, Joanna Krzemień
Naszym zdaniem wyjazdy i biwak były bardzo udane. Jeździliśmy w bardzo
ciekawe miejsca, np.: Dom Kopernika, Muzeum Etnograficzne, Muzeum
T.Halika, Muzeum Przyrodniczne, Ratuszu, muzeum w Grębocinie. Na
biwaku w szkole było fajnie, były dyskoteki i warty.
Ewelina Ucińska, Karolina Pierowicz
Na biwaku bardzo mi się podobało.

Adam Lewandowski

Ja uważam że było bardzo miło.

Karolina Sobieszek

Mnie się bardzo podobało.

Marcin Pajączkowski

