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Drodzy Ucr,niowie !

Ach, jakie zycte jest pięlm,e! Cnjerny się u.,1lpoczęci, zrelaksowalli

i peł ni sił . Ferie dał y nam

porzqdny zastralk energti. Zima powoli
odchodzi w niepamięć . Teraz czekamy n.a wiosn.ę. Dnt cora,z dł uż sze,coraz
częŚciej nosinly czapki w plecakach a nie na gł owie,:) Tak, tak, choć tntńlo
W to uyvi.er4lc, to za miesiqc rozpocznie się luiosna. Jesteś nryna niq
gotow,i!!

A

czy jesteś cie,Drodzy czytelnicy, przygotowani na nowy numer naszego
pisemka? Nie sĄlszy771y, tak? Aaa, widzę, ż e tak, A więc zaczynąmy,

Co u nas? Oj, jest co czytac, numer w)lszedł nam pokaź ml.

oj, plecaki będq od n,iego cięż sze, przeczytacie tu o naszej noblistce
Oldze Tolcarczuk. Mamjl nadzteję, ż e nasz arĘ lft71| zachęci Was
do sięgnięcia pa którqś z ksiqż ek pisarki. Wprawdzie ptszemll jtż
o wioś nie, ale yvarto zajrzec do artykuł u o sportach zimou.ych.

A już na

pewn.o obowiqzlrowo trzeba zajrzec

do tekstu o treninglt
i bezcenne. Mamy

zdrowotn1llł t. pamiętajcte, zdrawie jest najważ niejsze
też dla Was opowiadanie, ktore na pewno przeclltągię

od deslci do deski. w nas4lm szkolm,m Magltt ntgcly nie brakuje
wiadomoś ct ze ś wietlicy.oj, tam to się dzieje. starsi uczniowie z ł ezkq w

oku wsponlinajq czas spędzonv ,v ś wietlicsl.Przeczytacte o Dniu P1ll1l i
Tygodnitt Pluszowego Misią. Dowiecie się o :,varsztatach zclobienia
bombek i pierniczkow. Duż o dzieje się też w samorzqc{zie szkolaml.

Ilnprezy, alccje, samorzqd ciqgle zaslcah,je nas

now1}l.txi

potnysł alni.

Co tu duŻ o ptsac? Oddajenty do Wctszl,ch rqk nowirł tki, ciepltttlri,
nllmer naszego pisemka. usiqdź cie wygodnie i zaczvtctjcie się w szkolnllm

Magl,u,

Koł o Redakcyjne
Numer przygotował y;
Zofia Rode, Adrianna Pieta, Wioletta Tran, Karolina Klirnorowska, p. Monika Wiś niewska,
p. Natalia Piskorska, p. Marta Łapińska
pod opieką:
lzabelli sporakowskiej-Maztlr, Mał gorzaty wolskiei, Moniki krzyczyńskiej i Agaty szewczyk

OLGA TOKARCZIJK * LAUREATKA
I\AGRODY l§oBLA 2019
Olga Tokarczuk

rrroc]ził a

sic

2L)

stycznia ]962 ro]<Ll
rv Sulechowie. Jest polsl<ą pisarką
i poetką, a ta]<ze autclrl<ą scenariltsz1,.
St Lrtl ior.ł ,n

w

ll

psyc ho logic

Warszarvie

:

_1est absoll,ventl<ą

Wydzlał u Psychoiogii Urliwersytetu
Warszawskiego. Jeś lichodzi o zycie
prywatne, jest i-ellirlistką, wspiela

c]ział ania na |zccz och;.ony
ś rodowiskaizwierząt.atakze
l,egularnie ltczestlliczy w paradach
t,ownoś ci.

W roku 2018 został a nominowana do Litelackiej Nagrody
Nobla,
a w roku 2019 otrzylxał a ją. Do jej najwybitniejszych
dzięł rlależ ą, m.in.
Biegul'li, Pra,v'iek i inne czasy1 Dom dzienny, cloln nocrlf),
Ostaltlie ltistorie,
Księgi Jakttbowe i wiele innych. Poza Nagloclą Nobla olga
Tokarczr-rk jest
rowniez laureatką wielu irrnych nagróc1, w tynl: Literackiej
Nagrody Niń:e
(od CzYtelnikow) za Pravl,ielc i inne czasl) (1997)
oraz za Dont clziennv,
dom nocnv (1999), a takż e za ksiązki: Gra na wieltt bębenlrach
(2002),
powieś ć Biegltni (2008) Nagrody Literackiej im.
Wł adysł awa Reyrnonta
(l 999), Nagrody Vilenica (llliędzynarodowej) przyzllawanej
pisarzolrr z
ELlropy Srodkowej (2013), nagrody Man Boolcer Pri.ze(Wielka
Brytania).

Ciekawostki o Oldze Tol<arczul<

*

+
+

Jest osobą bardzo otwartą i towarzyską.
Jest wegetariallką.

ż B.lż .ż a05został a Honorową obyr,vatelką Miasta i Gminy Bardo.
'979 r. zaclebiutował a w harcelskinr czasopiś rrri e Na przeł aj

n w
*

.}

pod pseudonimem Nataszct Boroclin.

pracował a

z

i pomagał a osobonr
uzaleznionym.
Ksiązki Tokalczuk byĘ tł rrrnaczone na ponacl 10 języków.
Ztodł a: Wikipedia, Onet Kulfuta, Newsł veek Polska
(-yd. 50/2019 9-15. n,I9)
ludzmi chorymi psyclricznie

Zofia Rode,
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Sporty zimowe
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sportow zimowyclr. Cieszą się
największą popularnoś ciąna
konĘ nentacli poł kuli poł nocnej, to jest
w Europie, Ameryce Poł nocnej i Azji.
Nalezą do nich, tn.in. nalciarstwo

alpejskie

^
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klasyczne, snowboarding,

Ę zwiarstwo szybkie i

figurowe,
sanęczkarstwo i lrokej na lodzie.

' W

Polsce najsł ynniejszym sportem
zirnowym są skoki narciarskie, wś rócl
ktorych rrajwiększe sukcesy odnosili Adam
Mał ysz
i Kamil Stoch, Dawid Kubacki,

Rozwoj techniki pozwala

na

organizowanie konkurencji zimowych takze
w okresie letnin lub podczas zim, gdy brak
ś niegui mlozu za oknem.
Ponizej chciał abyrn przyponrrrieć
kilka dyscyplin spońowych, ktore są mał o
z|lane w Polsce lub cał kowicie zaprzestano
ich organizacji.

Skeleton to konkurencja saneczkarska polegająca na zjeż dzie
z niewielkiego wzniesienia, Pochodzi ze Szwajcarii. Po raz pierwszy
został a lozegrana jako dyscyplina olimpijska w 1928 r, podczas Zinrowych
Igrzysk Olinlpijskiclr w St. Moritz. Inne klaje nie chciał y rozgrywać
typowo szwajcarskiej konkr_lrencji, więc pojawił a się w następnyclr
igrzyskach w l948 r. W 1988 r, Międzynarodowa Fedelacja Bobsleja i
Toboganu postalrowił a zorgarlizować Puchar Swiata. Od l996 r, skeleton

Llprawiają równiez kobiety. W 2002 r. skeleton został wł ączol,ty do
programu olimpiiskiego. Do rozgrywania zawodów skeletonowych
wykorzystywano toly bobslejowo-saneczkowe, W Polsce dyscyplinę tę
uprawiano w latach 50. i 60. XX w. gł ównie w Karpacztt. Póż niej ze
względu na brak odpowiednio przygotowanych torów, a przede wszystkim
sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo jazdy, zaprzestallo organizacji
zawodów.

''

short track stanowi odrrrian ę ł yzwiarstwa szybkiego. Jest jedrlą z
najmł odszych wyczynowych dyscyplin sportów zimowych. Narodził się w
Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wyś cigiodbywają się na baldzo
krótkirrr torze, ktoly jest wyznaczany na tafli lodowiska do hokeja rra
lodzie. W Biał ymstokr_r znajdrrją się 3 szkoĘ ktore zajmują się
trenowaniem zawodnikow. Jak dotychczas, w tej konkurencji, Polska w
swoim dolobku ma kilka medali mistrzostw Europy,

Bojery, inaczej zeg)arstwo lodowe. polega na kilku wyś cigach
bojerów, ś lizgów lodowych, po trasie wyznaczonej na zamarunięĘ ch
zbiornikach wodnych, najczęś ciejw kształ cie trójkąta. W latach 60. XX w.
redakcja gazeĘ The Detroit News ogł osił a konkurs na projekt bojera, który
miał być konstnrkcją jednoosobową, tanią i ł atwą w transpolcie. obecnie

zeglarstwo lodowe jako sport ekstremalny przeż ywa d*gą rnł odoś c.
Bardzo wielrr ludzi remontuje stare, zabytkowe konstnrkcje - powstaje tez
wiele nowych, nieznanych dotąd, jak np. Iceflyer (bojer z ż aglorn od
deski) lub Iceboard (lodowa deska windsrrrfingowa). Polscy ż eglarze
lodowi należ ą do najlepszych na ś wiecię.wielu znich ma swoje korzenie
na Mazurach.
Nawet bez ś niegui tnrozu za oknenr lTozna wyszukać sztucznie
naś niezanestoki narciarskie lub sztuczne lodowiska. Najwazniejsze jest
znalezienię spotlu, ktory sprawia nam najwięcej radoś ci.

Wszystko,

co

powinieneś

wiedzieć

o

treningu

zdrowotnym
Trening zdrowotny * co to iest?
Ffł -rsdcvtrv /rrnir§

Znacząco rózni się od treningu sportowego.
Trenine sportorvy jest przede wszystkim

ukierunkowany na

uzyskiwanie
maksymalnych wyników, a treninq
zdrowotny - na poprawę ogólnej kondycii
ftzycznej.
Trening zdrowotny

-

}

nĘ -*
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Gł ównym celem treningu zdrowotnego jest poprawa zdrowia, czyLi
plsychofi zycznego samopoczucia.

Celern jest:
- ogólne wzmocnienie organizmu;

- poprawa pracy ukł adu sęrcowo-naczyniowego;

-

zmniejszenie masy ciał a; spalanie tkanki tfuszczowej, przeciwdział a
otył oś ci,
- poprawa wytrzymał oś ci;
- wzrost ogólnej wydajnoś ci;
- zmniejszenie lub zlikwidowanię bólów kręgosfupa,
- prze ciw dział anie o steoporozie, clrorobom ukł adu lł
ęenia,
- wzmocnienie koś ć ca,mięś ni,
- podniesienie odpornoś ciukł adu immunologicznego.
Trening zdrowotny - podstawowe zasady

Aby mozliwe był o osiągnięcie poż ądanych rezultatów należ y kierować się
następującymi zasadami: specyficznoś ci wysił ku, wszechstronnoś ci
treningu, systematycznoś ci treningu, stopniowania obciązeń treningowyclr
(progresyrnmoś ci), indl,widualizacji tren ingu.

oprócz tego musisz przestrzegać zasad zwiryanychz regeneracją twojego
organizmu po wysił ku.
pamiętaj również , ż e trening zdrowotny
ukierunkowany jest na rozwój
cał ego twojego organizmu, więc musi być wszechstronny czyli powinien
zawierać elementy treningu aerobowego, sił owego, rozciągalącego oraz

polepszającego

koordynację.
Nadrzędną fizjologiczną reguł ą jest ,,bodziec-reakcja", która wskazuje, ze
bodziec o odpowiednim natęż eniu, sile, charakterze i czasie wpł ywa na
tworzenie się krótszych bądż dł uż szych zmian czynnoś ciowych w
organizmie. w treningu zdrowotnym Ę m bodź cem jest wysył ek
ftzyczny o odpowiednim nasileniu. czas trwania nie jest tu również bez
znaczenia, poniewaz odpowiada on za dostosowanie się narządów i
ukł adów.
Zasada specyfi cznoś ci wysił ku.
przede wszystkim należ y okreś lić
swój cel. Treningi rozwijające sił ę i masę

mięś niową to: trening sił owy, polegający na pokonywaniu oporu
zewnętrznego lub cięzaru wł asnego ciŃa, rozwijający
aT _* * wydolnoś ć krąeniowo-oddechową; treninq

ł^ r,|j b
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Ę vtrzymał oś ciowy,aerobowy to, np. bieganie,
pł ywanie, jazda na rowerze. Trening poprawiający
elastycznoś ć , gibkoś ćczy zakres ruchu w stawach to
stretching (ć wiczenia rozciągające). Na poprawę

wydolnoś ci krąż eniowo-oddęchowej ć wiczenia sił owe nie są tak dobrym
treningiem jak wytrzymał oś ciowe, a te z kolei nie wydają się być
odpowiednim sposobem na rozwinięcie masy mięś niowej jak trening
sił owy. Reasumując: należ y stosować wysił ek zgodny z naszymi
oczekiwaniami.
Zasada wszechstron noś citrenin gu.
Jej gł ównym zał oż eniemjest róż norodnoś ć ć wiczeń. powinny to być róż ne
akĘ wnoś cifiąlczne, które wszechstronnie wpł ywają na nasz organizm
oraz wę wł aś ciwysposób rozwijają poszczególne elemenĘ sprawnoś ci
ftzycznej, czyli wytrzymał oś ć ,sił ę, gibkoś ći koordynację.

Dostosowanie treningu zdrowotnego do wymienionych zasad
wskazuje na dominację ć wiczeń wytrzymał oś ciowych, ale należ y pamiętać ,
aby dodać również ć wiczenia sił owe, treningi rozciągające i poprawiające
koordynację ruchową.
Zasada systemaĘ cznoś ci treningu.
Należ y pamiętać o regularnoś ci
wykonywania treningu. Zbyt rzadkie
treningi nie zapewnią trwĄch zmian
w strukturach i funkcjonowaniu
naszego organizmu. Juz po pierwszym
tren in gu nasz organ zm zwiększa swoj e
zdolnoś ci wysił kowe, lecz jeś linie są one podtrzymywane, po pewnym
i
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na znacznę zmiany. Zakuż dym razęm zaczynamy ztego samego miejsca,
staramy się przyzwyczaić nasz organizm od nowa do wysił ku. Jęst to Łw.
stagnacia treningowa, czyli po prostu brak poządanych efektów. Jeś li
zależ y nam na skutecznym treningu, musimy podejmować go z należ rytą
czę stotliwo ś ciąprzed ustąp i eni em zmian, którę wywoł ał poprzedn i tren ing.
Musi dochodzić do pokrywania się biologicznyctt rezultatów następnych
bodź ców treningowych. Jest to najlepszy sposób ,,krok po kroku" na
odpowiednią budowę oraz rozwój sprawnoś ci fizycznej dający progres
(poprawę) zdolnoś ci wysił kowych.
Zasada stopniowania obciąż eń treningowych (progresywnoś ć ).
Zasadę stopniowania obciązeń w trakcie treningu mozna podzielić na dwa
istotne aspeĘ . Po pierwsze, każ dy początkujący powinien zaczynać
trening od najniż szego zalecanego obciązenia, ale od najwyzszęEo, z
którym da radę wykonać sesję treningową. Drugą wuż nąwskazówką jest to,
iz obciąZenie powinno się stopniowo zwiększaó współ miernie do szybkoś ci
zmian zachodzących w naszym organizmie. Na początku odpowiednijest
trening wykonywany dwa razy w tygodniu o ś redniej intensywnoś ci
trwający okoł o 10-15 minut. Wtedy to niewielka dawka regulamyclr
ć wiczeń pokaze nam pierwsze zmiany na naszym ciele i w organizmie.

pamietaimy. ż e zbyt intensywny trening na samym poczatku
moż e doprowadzić do przemeczenia. przetrenowania. a rv rezultacie do
zniechecenia. unikajmy tego i zwiększajmy trudnoś ć swoich treningów
stopniowo. Przy systematycznych treningach zauważ amy poprawę
zdolnoś ciwysił kowych, a to prowadzi do zmniejszenia reakcji organizmu
na dotychczasowy wysił ek. Należ y stopniowo zwiększaó obciązenie, np.
poprzęz wydł uż enie czasu trwania treningu (co Ę dzień o I--2 minuty,
zwiększenie jego intensywnoś ci (doĘ czy, np. marszu cry biegu),
zwiększenie częstotliwoś ci (np. z2 do 3 lub z 3 do 4 treningów w tygodniu)
bądź dodanie innego rodzaju ć wiczeń. Jeś libędziemy ć wiczyć tylko na
stĄnr obciąż eniu nie pozwolimy na dalszy rozwój sił y Ę lko

podtrzymamy obecny poziom.
Zasada indywid ualizacj i treningu.
Nalezy pamiętać , ze nie ma uniwersalnego planu treningowego dla
każ dego. Róznimy się od siebie i dlatego jakiekolwiek zalecenia treningowe
należ y dopasować do konkretnej osoby. Nasze organizmy w róż ny sposób
reagują na bodź ce treningowe i poż ądane efekty mogą ptzylś ć w róż nym
czasie. Nalezy nauczyó się wsł uchiwać w swój organizm i trafnie
interpretować kazdy sygnał , lecz jeś liprzytrafią się jakieś niepokojące
symptomy, należ y skonsultować się z tękarzęm, trenerem, fizjoterapeutą
czy instruktorem.
Trening zdrowotny - przeciwwskazania
zanim zdecydujesz się na trening zdrowotny, powinieneś udać się do
lękarua po informacje o aktualnym stanie zdrowia. Lekarz powinien opisać
zalecenia dotyczące treningu, propozycje rodzajów ć wiczeń oraz ich
intensywnoś ć ,a takż ę przeciwwskazania jeś litakie istnieją. Następną
waż ną rzeczą jest obserwacja i kontrola wł asnego organizmu. Jak
zachowuje się w stanie spoczynku, a jak podczas wysił ku, jakie czynnoś ci
sprawiają nam trudnoś ć , a jakie są bezproblemowe do wykonania.
Trening zdrowotny jest sposobem na utrzymanie zdrowia osób w
kazdym wieku. Moż e róż nić się intensywnoś cią,ale kazdy ma ten sam cel
* poprawę naszego stanu zdrowia. wańo o siebie zadbać i cieszyć się
zdrowiem oraz sprawnoś ciąprzez dfugi czas.
p. Natalia Piskorska

Jedz zdrowo a będziesz zdrowy!
Zdrowe odł wianie
Jest to sposób odż ywiania polegający na przyjmowaniu substancji
korzystnych dla organizmu w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia.
est zmniej szenie
ryzyka wystąp ienia chorób,
takich jak otył oś ć ,
nowotwory, choroby serca.
Istotne
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Zdrowe odzywianie musi być
indywidualne i dla kazdego
oznaczać coś innego. Inaczej
musi odż ywiać się osoba z
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ainaczej z chorobami
autoimmunologicznymi.
Niestety, czasem okazuje się,
ż ę nawet produkty
powszechnie uważ ane za
zdrowe mogą być dla
niektórych grup osób
szkodliwe

Dlaczego warto zacząć się lepiej
Zasady zdrowego odĄrviania
odż ywiać ?
1. Spoż ywaj posił ki
Jedzenie jest częś ciąnaszego Ę cią w
regularnie.
związku z tyrn powinno dostarczać nie
2.Warrywa i owoce jedz jak
tylko podstawowych skł adników
najczęś ciej i w jak
odZywczych, ale i przyjemnoś ci. Wybór
największej iloś ci.
wł aś ciwychproduktów w naszej
3.
Ograniczaj spoĘ cie mięsa.
codziennej dięcie ma ogromne znaczenie
4.
Unikaj cukru i sł odyczy.
dla zapewnienia zdrowia, energii Ąciowej
i dobrego funkcjonowania. Odpowiednie
jedzenie pozwala zachować piękne wł osy, paznokcie i jędrne ciał o. Gdy nie
będziesz zwracaó uwagi na to, co jesz, moż esz poważ nie zachorować , na
przykł ad na nowotwory, cukrąlcę. Mozesz być otyĘ i mieć próchnicę zębów.

Wioletta Tranr 7 c

Magiczne ferie
Pewnego zimowego dnia Ania, po przebudzeniu, czuł a się wspaniale. To
- Kubą jechać na ferie. Bardzo
chciał a przetestować swoje czerwono-brokatowe naffy i zł ote buĘ narciarskie.
Kiedy cał arcdzina dojechał a na miejsce, Ania myś lał a,ż e od razupójdzie
na stok, ale był o juz ciemno, więc musiał a udać się spać .
Rano dziewczyŃa wstał a o ósmej i obudził a rodziców, zeby jechać na
stok. Juz o dziesiątej wszyscy się tam zna|ęź li. Tata pokazywał dzieciom, jak

juz dzisiaj mińa razem zMamą, Tatą i bratem

naĄ. Mama w tym czasie poszł a wykupić naukę jazdy.
Po trzech dniach Ania i jej brat umieli juz doś ćdobrze j eź dzić . Nie mogli
się doczekać jutra, poniewaz mieli pierwszy raz pojechać wyciągiem
krzeseł kowym. Bardzo się cieszyli. Po kilku zjazdach zmęczyti się. Wrócili więc
zakł adać buty narciarskie i

na obiad

-

na pyszne spaghetti taty.

Po tygodniu pobytu w górach cał a rodzina był a na stoku z wyciągiem
krzeseł kowym. Póź niej wszyscy zjedli na obiad naleś nikii poszli na stok z
orczykiem, inaczej na ,,Oś lą Łączkę".
Gdy wjeż dż ali na górę, Ania przewrócił a
się. Szybko odczoł gał asię na bok. Na szczęś cienic
się jej nie stał o. Siedział ą poniewaz ze stresu
zapornniał ą jak się wstaje. Po chwili podbiegł do
niej mĄ piesek, wskoczył na kolana i zacząŁ ją
Iizaó po twarry. Chwilę pómiej podjechali do niej

nakarmić

i

rodzice. Tata wziął od niej pieska, a mama
pomogł a jej wstać . Rodzina wrócił a do hotelu,
gdzie okazńo się, ż e nle moż na prryjmować
zwieruąt. Ojciec i dziewcrynka szybko udali się
napoić unarzniętego pieska. Matka i chł opiec poszli przekonać

wł aś cicielkędo mozliwoś ci wpuszczenia do ś rodkazwierzaka - na szczęś cie się
zgodził a.
Dzieci bardzo interesował y się psami i zawsze chciĄ mieć swojego
pupila,
Po dwóch godzinach rodzeństwo ustalił o, ż e prrygamiętye zwierzę jest to
okoł o roczna suczka, kundelka, wyglądająca jak owczarek niemiecki.
Dwa dni rodzina spędził a z pieskiem w hotelu. W tym czasie nadano jej
imię Kappa. Pómiej postanowiono wziąć ją na stok. Na początku trochę się bał ą
ale potem chętnie biegał a obok Ani oraz pozostał ych czł onków jej rodziny.

zjeż dż ńananartach taty. po kilku dniach dziewcrynka poszł a z pieskiem
na wyciąg krzeseł kowy. Na początku suczka bardzo się ekscytował a, a póź niej
grzecznie siedział a na kanapie.
Podczas ostatniego dnia wszyscy bardzo
duzo korrystali z atrakcji. Najpierw, od raną byli

na stoku z dwoma rodzajami wyciągów.
Dzieciom i suczce od razu się tam spodobał o.

Psinka wreszcie nie musiał a tyle biegać prą,
orcąrku. po cź erech godzinach czł onkowie
rodziny odpięli narty i poszli do restauracji, klóra
był a dwieś cie metrów od stoku. Mozna tam był o
wejś ć z psami. Rodzeństwo chciał o zamówić
*funst*hpt6lo,cid?72l'ft
frytki i nuggetsy z kurczaka. Ania wzięł a do tego pomidorki i sok pomarańczowy,
a l(uba wybrał ogórki oraz Frugo. Mama zamówił a sał atkę z czosnkowymi
kotlecikami, a tata wolał cheese burgera. Piesek otrzymał karmę i wodę.

,

Po obiedzie nastąpił powrót na stok. Rodzina przebywał a tam do anroku,
poniewaz zimą ciemno robił o się po szesnastej. Ania z bratem i z rodzicami
postanowili pojechać do sklepu zoologicznego, Gdy dojechali kappa juz się
wYsPał a i Poszł a tam z nimi. Rodzice dziewczynki kupili szelki do auta dla pieska,
butelkę podrózną oraz kilka innych rzecry,

Gdy rodzina wrócił a do hotelu, dzieci postanowił y pobawić się z pieskiem
Rzucał y się ś nież kami,lepił y bał wana i zrobiĘ mał e iglo. w tym czasie

na dworze.

rodzicę pakowali już niektóre rzecryl, poniewaz następnego dnia rano wracali do
Poznania.

po okoł o godzinie rodzeństwo wrócił o do ś rodkai trochę

pomogł o

rodzicom.

wieczorem Ania z bratem grzecznie poszli spać , ale kł ócili się, z kim
będzie spał a kappa. wreszcie stanęł o na tym, ż ebędzie spał a z dziewczynką.
przed poł udniem, o jedenastej piętnascie, rodzina
wyruszył a w podróz
powrotną. Trwał a ona siedem godzin ze względu na szczeniaka. Tata co chwilę
musiał się zatrrymywać , by mał a mogł a się wysiusiać ,
Gdy rodzinka dojechał a do poznanią mama zamówił a pizzę nawynos. w domu
wszyscy zaczęli się rozpakowywać , a kappa biegał a radoś nie i cieszył a się, ze ma
nowy dom.

Karolina Klimorowska,

5a

Świetlicowy kącik czytelniczy tlwolnij ksiqż kę
1.

2.

3.
4-

5.
6.

Punkt przeznaczony jest dla dzieci zapisanych do ś wietlicyszkolnej.
Przynosimy z domu ksiązki w dobrym stanie i wkł adamy do kącika
czytelniczego.
Zabienmy z pół ki inną wybraną książ kę, wpisujemy się do zeszytu
,,uwolnionej ksiązki" i czytamy ją w domu, wspólnie z cŃąrodziną.
Po przeczytaniu przynosimy ksiązkę z powrotem i wymieniamy na
kolejną.
Dbamy o ł ad i porządek na pół ce wymiany ksiązek.
Książ kę zabranądo domu traktujemy znależ ytym szacunkiem.

Zapraszamy
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Wymyś lwł asny przepis, ż eby poprawić

T\ ł Ą

komuś humor, wprawió drugą osobę w dobry

nastrój. Niczego

jednyrn

pt. Przepis na dobly nastrój!

z

nie

§§

narzucamy, poniewaz

najwńniejszych kryteriów oceny jest

j§ą

pomysł owoś ć .
Pod uwagę będzie tez brana forma i treś ć .

Na zwycięzcę czeka nagroda,

a

jego przepis zostanie opublikowany

w następnym wydaniu gazetki szkolnej.

Następnie odbył się dyniowy poczęstunek. Do próbowania był a
dynia, wspaniaĘ dyniowy placek, zupa dyniowa, ciasteczka z dyni, dynia
na sł odko, dynia w occie oraz dyniowe pestki.
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W szkolnej ś wietlicyduż o się dzieje!

inka_y+

paź dziernik
Pńdzięrnlkto w naszej ś wietlicymiesiąc warryw.
ę

ż 3-10.2019 odbył się tu Dzien Pyry, |ł óry szczegoł owo opisany został w
poprzednim numerzę gazetki.
Natomiast we wtorek 29 paż dziernika obchodziliś my w ś wietlicy Dzień
Dyni. Do tego dnia przygotowywaliś my się jednak od dł uż szego czasu.
Dzięci wykonywĄ dyniowe ozdoby i dekoracje. Powstał takż e ,,dyniowy
ogródek", w którym ,,ś wietliczaki" mogł y
oglądać róż nego rodzaju dynie. Dzieci wysł uchĄ też bajki z dynią w roli
gł ównej.

Obchody rozpoczęĘ się od informacji: skąd wzięł a się dynia, jakie ma
wartoś ciodż ywcze i lecznicze. Dzieci miał y też okazję poznać kilka
dyniowych ciekawostek. ,,Świetli czaki" nauczyĘ się dyniowego
powiedzonka, rozwiązywał y dyniowe zagadki orazbrĄ udziŃ, w tańcach
i zabawach dyniowych. Chętni uczniowie wykonywali tez prace plastyczne.
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Podsumowanie dyniowego wtorku to warsztaty z rodzicami, podczas
ktorych dzieci wraz z opiekunami vł ydrĘ Ą dynie i robiĘ z nich ciekawę
lampiony.

W
O g n t s ki e m

pńdziemlku nawiązaliś mywspół pracę
n

a Fy ł tl u prowadzon

y

z

m ptzez Towarzystwo Przyj

sąsiadującym
ac

i

ół Dziec i.

Prowadząca Ognisla, Pani Monika Michalak, zaszczycił a nas swoją
obecnoś cią na,,czwartkowych poczytajkach".
,,Świetliczaki" natomiast braĘ udział w konkursie Mój wymarzony dom
dla pszczół organizowanym ptzęz Ognisb na Fyrtlu. Zvł ycięzcy mogli
osobiś ciepomalować ule wedł ug swojego projektu.

izacja zadań związany ch z innowacj ą
programową Czytante z klasq wiązał a się również z powstaniem
ś wietlicowego- Kqcika uwolnionej lrsiqż ki, Gł ównym celem jego
stworzenia był o rozwijanie czytelnictwa wś ród dzięci poprzęz dzielenie się
wł asną, przeczytanąj uż ksiązką.

W ś rodę20 listopada odbyĘ się w naszej ś wietlicyspotkania z
pracownikami i wolontariuszami z Hospicjum palium w poznaniu.
Gł ównym ich celem był o przede wszystkim zachęcenie dzieci do wŁączenia
się w ś wietlicowe akcje pomocy chorym - podopiecznym tej insqł ucji:

Dodatkowo ,,ś wietliczaki" miĄ okazję, na naszej ś wietlicowej tablicy
ogł oszeniowej, pochwalić się i powiedzieć innym (zachęcić też innych), jak
być Anioł em na co dzień otaz jakpodarować innym radoś ć .chętne dzieci
mogł y też napisać list do Anioł a.
0zĘ kujemy wszy§kim dzieripm i radzbam za dar serca i tak liczne wł qczenie sĘ w
panat patrzebuj.7cym.

Jak co roku w naszej ś wietlicyhucznie obchodzimy Tydzteń
Plusxow ego Mis ia.,,Świetliczk i" poznĄ historię powstania Pluszowego
Misia. RozwiązywŃy zagadki. Sł uchaĘ opowiadań i bajek z misiami w roli
gł ównej oraz b.Ą udziń w róż nych ,,misiowych konkurencjach
sportowych". Na zakończenie dnia każ dy uczestnik otrzymywał sł odki
poczęstunek -,,Misia Lubisia".

ę wtorek 26 listopada dzieci uczęszczające do

z projelł em edukacyjnym: Przeczytaj
Mistowi - nauka czytanta przez zabawę. Miś Stefan kolejny juz rok szkolny
wyruszył w podróz do wylosowanej osoby. Celenr projektu jest przede
wsz}stkim kształ towanie pozyĘ rvnego nawyku czytania oraz budowanie
ś wietlicyzapoznaĘ się również

przy j emne go s koj arzen ia z:ł v i ązanego z ks i ąż ka.
Pierwszą osobą, która w roku szkolny 201912020 wylosował a misia Stęfana

był Mikoł a Fabian.

§"
Listopad to miesiąc, w który duż ą uwagę poś więcamyzmieniającej
W mviązku ze zblizającą się zimą ogł osiĘ ś myw ś wietlicy
akcję Podaruj dom - karmnik dla ptaków" Wł ączył osię do niej mnóstwo
chętnych rodziców i dziadków, l<tórzy wspólnie z dzięć mi wykonali i
podarowani nam karmniki, za co lardzn dzĘ kuleny)))
się przyrodzie.

Listopad

W ś rodę27
listopada, po
zajęciach

doĘ cących:
ptaków, które
pozostają u nas na
zimę oraz rodzaju
spozywanego przęz
nie pokannu,

,,ś wietliczaki"
wykonywaĘ prace
plastyczne
(przestrzenne) z
ptakami w roli
§ł Ow"e.j. Następnie
odbył y się
warsztatach

robienia
karmideł ek.

Koniec listopada to czas na zabawę zlllięaną z wróż bami. W
naszej ś wietlicyandrzejki obchodziliś my 29 listopada, w piątek. Dzieci
miał y okazję dowiedzieć się, co czeka je
w przyszł oś ci,lejąc
wosk przez dziurkę od klucza oraz biorąc udział w przygotowanych
stanowiskach wrózbiarskich.
Grudzień
Grudzień rozpoczął się w ś wietlicyod warsztatów robienia
bombek na choinkę, które odbyĘ się w ś rodę 4 grudnia.

.§

§

5 grudnia natomiast odbył o się spotkanie z panią stomatolog karoliną Juszczak, która opowiadŃa dzieciom, jak należ y dbać o higienę

jamy ustnej orazjak waż nę są regulame wizyty w gabinecie dentystycznyrn.
ogromną sł odką atrakcją dla dzieci okazĄ się zębowe pierniczki
upieczone przez panią Karolinę.

6

grudnia oprócz sł odkich niespodzianek, posł ańcy Mikoł aja
przynieś li dzieciom wór z prezentami - był y to nowe gry, klocki oraz
wyposazenie kuclrenne. Tego dnia odbyĘ się równiez warsztaĘ zdobienia
ka rtek ś wiąteczny ch rw ięany ch z wł ączen i em s ię w ś wiąte cz ne ż y czenia
dla weteranów w ramach akcji Kartka dla Kombatanta,

18 grudnia, w piątek, przygotowując się do Świat

Bozego

Narodzenia, zorganizowaliś my w naszej ś wietlicywarsztaĘ zdobienia
pierniczków pod Ę tuł em Tak pachnq ś v,ięta.

Świetliczak7" poznĄ rózne sposoby wyrabiania domowych piemiczków i
ich zdobienia. Podczas warsź atów dzieci miĄ okazję samodzięlnię
tworzyó kolorowe wzoty na wł asnych pierniczkach.

6

grudnia oprócz sł odkich niespodzianek, posł ańcy Mikoł aja
przynieś li dzieciom wór z prezentami - był to nowe gry, klocki oraz
wyposaż enie kuchenne. Tego dnia odbyĘ się również warsztaĘ zdotlienia
kartek ś wiąteczny ch zwięutych z wł ączeniem się w ś wiąteczne
Ączenia

dla weteranów w ramach akcji Kartka dla Kombatanta.

18 grudnia, w piątek, przygotowując się do Swiat

Boż ego
Narodzenia, zorganizowaliś my w naszej ś wietlicy warsztaty zdobienia
pierniczków pod tytuł em Takpachnq ś więta.

"ś wietliczaki" poznaĘ róź ne sposoby wyrabiania domowych piemiczków
i ich zdobienia. podczas warsztatów dzieci miał y okazję samodzielnie
twarzyć kolorowe wzory na wł asnych pierniczkach.

Styczeń
Nowy Rok dzieci uczęszczającę do ś wietlicyrozpoczęĘ tanecznie
tazęm z uczestnikami klubu Hajdasz. Prowadzący zajęcia zaproponował
naszym ,,ś wietliczakom" pokaz kilku ukł adów tanecznych i zaprosił do
wspólnej zabawy wszystkie dzieci.

Adrianna Pięta,

7c

Styczeli to n,iiesiąc Babci i Dziadka dlatego też podczas naszych
,,czwaltkowych ,poczytajek" książ kę B. Krubskie.j pt. Przł gody
Euzebiusr,a, czytala jedna z
babć , Pani Maria Teuschner.
x;,:iW
Dodatkowo ,,ś wietliczaki"

W

związku z ferianri
zimowymi rozpoczęł a się w
naszej ś wietlicy akcja Podaiel
się swojq pas.iq pronlLljąca
kreaĘ wne spędzanie wolnego
czasu pod hasł em Mniej
telefonów, mniej telewizii,
Chętne ,,ś wietliczaki" nriał y
wykonac plakat opisujący to, co

lubią robic najbardziej

na

ś wiecie, a następnie podczas
prezentacji, ktora odbył a się lv

wykonał y portrety

przedstawiające

ukoclrane Babcie

i

Dziadków ofaz larrrki

powieszenia.

-

obrazki

do

czwartek ż 3 stycznla, zachęcić
inrrych (zarazlc ich) aktyrvnyrn
spędzalrienr wolnego czasLl.

Podsumowanie pracy
Samorządu Uczniowskiego
w I pół roczu ż 019lż aż 0
Czy pamiętacie, ile przedsięwzięc zrealizował SU od

początkrr

roku szkolrrego? .Iezeli nie, to spojrzcie na tabelkę ponizej, aby przekonać
się, jak pręznie dział anry O

WRZBSIEN

Organizacj a kampanii wylrorczej :
. sporządzenie list kandydatów,
. pź eprowadzenie dernokratycznychwyborów,
. podliczelrie gł osow,
. ogł oszenie wynikow wyborów.
Zaplanowanie pracy na rok szkolny 201912020:
o przydzielenie zadań poszczegolnym czł onkom,
. ustalenie sposobtl realizacji pornysł ów
wyborczyclr,
. aktywowanie grupy online,
. wspolnaganie podczas klasowych obclrodów
DN]A CHŁOPAKA (ż yczenia. gazetka na
tablicy, rozdawanie cLrkierkow dla chł opców),
. pol-tloc organizacy_ina podczas Pasowania Na
Pierwszoklasistę,
. promowanie proekologicznych postaw - akcja
,,SPRZĄTANIE SWIATA".

PAZDZIBRNIK

a

ORCANIZACJA DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ (przygotowanie obchodow Dnia
NaLrczyciela - upomiŃi w fomie krótkiclr
wi erszykow dla nauczyc ieli, ż y czenia i kw i aty)

a

UDZLAŁ W AKCJACH
CHARYTATYWNYCH, WSPOŁPRACA Z
PCK (zaangazowanie w zbiorkę zywnoś ci
trwał ej ztlkt,tzji Swiatowego Dnia Gł odir, gazetki
tenlatycZne).

LtSToPAD

Kultylv owanie polsldch tradyc.i i:
. ODWIEDZENIE GROBOW najblizszego

.
.
.
GRUDZ

IMPREZA ANDRZEJKOWA (organizacja wrózb

i zabaw andrzejkowych na auli szkoł y),
pollloc organizacyjna podczas Tygodnia
Pluszowego Misia,
udział w APELU ZOKAZJI ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPO DLEGŁOSCI.

Przy gotorvanie do ś lviątBoż ego Narodzenia
. MIKOŁAJKI SZKOLNE (zyczenia ś wiąteczlle,

.
r
STYCZE

cl]-}elltarza, posprzątalri e optlszczotlych grobów,
zapalenie zniczy, parnięc o zrnarĘ ch,

rozdawanie cukierków, panliątkowe fotografie),
Udział ipomoc organizacyjna w .TASELKACH

SZKOLNYCH,
Spotkania Z DYREKTOREM SZI(OŁY
PRZEWODNICZĄCYM RA DY RODZ]COW.
I

podsunlowani e pracy lv pierwszym
pólroczu

'
.
r
.

Na zdjęciu:

olga

ie doryczące
lclan'

odbierająca
Naglodę Nobla rzóiql Ygotowanie do illprezy

Tokarczr_lk

spotkanie z

RADĄ RODZICOW,

pomysł y izadania * PLANOWANIE

PRACY W
DRUGlM POŁROCZU (gieł da pomysł ow).

Marta Łapińska

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole
15 stycznia o godz, 16.00

w auli szkoł y odbył a się irrrpreza
z okazjl ś więtaBabci i Dziadka.
Jak co roku organizacją

i

przeprowadzenienr uroczystoś ci

aktywnie zajął się

Sanrorząd

uczniowski. czł onkowie wlaz
z opiekrrnami pr.zygotowali bogaty
repertuar. Mozna był o zobaczyć
występy taneczne uczniów, usł yszec
ś piewchoru (kolędy i pastorał ki)

otaz przyjrzec się

inscenizacji
Jaseł ek, Nie zabrakł o takż e sł odkiego

poczęstunku dla Babć
uczniów naszej szkoĘ .

i

Dziaclkow

wszystkim dopisywał y lrutnory. występorn towarzyszył o wiele

pozytywn}ich eniocji oraz ł ez radoś ci.

Nasi artyś ci zostali nagrodzeni grorrrkinri brawanri i owacjanri,

Marta Łapińska

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

KOLOROWANKA
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