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Przedszkole w szkole

Leopold Staff "Marzec"
Marzec.Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. 
Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. 
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, 
Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. 

Z upojonymi wioą wracamy oczyma, 
Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy, 
Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej, 
Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. 

W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnia. 
Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie; 
Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni. 

A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni, 
Idziem w miasto po płytach suchych już chodników. 
Z grudkami pulchnej ziemii na piętach trzewików. 

Jeszcze w tym numerze:

-Przedszkolaki w naszej szkole, czyli
relacja z Dnia Otwartego Szkoły.

-Wywiad z rodzicami, odwiedzającymi
naszą szkołę.

-Ciekawy artykuł w dziale "Razem po
zdrowie".

- Recenzja filmu "Cudowny chłopak"
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Przedszkole w szkole,
czyli relacja z Dnia Otwartego Szkoły

   W sobotę 3 marca, pod hasłem „ŚWIAT PLANET”
odbył się w naszej szkole dzień otwarty. Przybyły do
nas w towarzystwie swoich rodziców dzieci z
okolicznych przedszkoli.
  Na powitanie przedszkolaki wzięły udział w
przedstawieniu zorganizowanym przez uczniów
naszej szkoły na sali gimnastycznej. Podzielone na
grupy, odwiedzały następnie różne sale zabaw.
Każda z nich, miała nazwę planety, np.
„Doświadczenia na Marsie”, gdzie odkrywały
tworzenie się lawy w wulkanie czy poznawały
tajemnice znikającego atramentu.
   Były także inne atrakcje, takie jak gra na konsoli,
malowanie, zabawy... Byli i nasi dziennikarze, którzy
rozdawali gościom specjalne wydanie gazetki
,,PiSAK”.
   Mam nadzieję, że wszystkim dzieciom podobała się
wizyta w naszej szkole, że do nas jeszcze wrócą i
będą się tu pilnie uczyć.
   W imieniu organizatorów chciałabym podziękować
wszystkim za przybycie.

Autor: Angelika Trześniowska, kl. 4c
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Nasi dziennikarze

Dla nas, dziennikarzy gazetki szkolnej „PiSAK” to też
był dzień wyjątkowy. Mogliśmy przeprowadzić
profesjonalny wywiad z rodzicami, którzy odwiedzili
naszą szkołę. 
   Byliśmy ciekawi przede wszystkim, co dla nich jest
istotne w szkole, do której będzie uczęszczało ich
dziecko i jakie atrakcje, które dla nich
przygotowaliśmy, podobały im się najbardziej.
  Na pytanie: „Co dla Pani/Pana jest najważniejsze w
szkole?” odpowiedziało 11 osób. Najczęściej padała
odpowiedź: przyjazna atmosfera i mili nauczyciele (5
osób), bezpieczeństwo (4 osoby). Rodzice wymienili
również: wysoki poziom nauczania i dobra opieka (2
osoby) oraz zajęcia na świetlicy (1 osoba). 
   Na drugie pytanie, które brzmiało: „Jakie atrakcje
podczas Dnia Otwartego Szkoły podobały się
Państwu najbardziej?”, udzieliło odpowiedzi 14 osób,
a przedstawiają się one w następujący sposób:
wszystko (3 osoby), miłe podejście nauczycieli i
fantastyczna atmosfera (4 osoby), sala doświadczeń
(4 osoby), występy (2 osoby), sala komputerowa (1
osoba). 
 Liczymy, że większość rodziców, z którymi
rozmawialiśmy jednak zdecyduje się oddać swoje
pociechy do naszej szkoły.

Autorzy: Kacper Buczkowski, Piotr Cieśla
 i Marek Stawarz z kl 4c

Wiosenny Konkurs Fotograficzny

Zgłoś zdjęcie w jednej, dwóch lub wszystkich
przygotowanych przez nas kategoriach:
Przyroda
Detal
Życie codzienne
W każdej kategorii możecie zgłosić jedno zdjęcie
swojego autorstwa! 
Swoje zdjęcia, wraz ze zgodą rodziców, przesyłajcie
do 13 kwietnia 2018 roku na adres mailowy:
konkurs@juniormedia.pl
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"Bądźmy tolerancyjni"
-

recenzja filmu "Cudowny chłopak"

   Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o filmie, który
ostatnio obejrzałam wspólnie z kolegami z klasy. Film
nosi tytuł „Cudowny chłopak”, a główną rolę –
Auggiego Pullmana zagrał Jacob Tremblay. 
   To historia o chłopcu, który urodził się z deformacją
twarzy. Chociaż przeżył dwadzieścia siedem operacji,
nadal różnił się od swoich rówieśników. Często
chodził w masce kosmonauty, ponieważ nie mógł
znieść swojego wyglądu. Większość życia spędził  w
szpitalach i domu. Nie chodził do szkoły i nie miał
kolegów. Naukę  w szkole rozpoczął  od piątej klasy.
Było mu bardzo trudno. Koledzy wyśmiewali go,
przezywali, pokazywali,  że jest inny, gorszy, chociaż
w niektórych sprawach np. w chemii Auggie był
najlepszy. Jeden z chłopców udawał, że go lubi, bo
kazał mu dyrektor. Później, kiedy poznał Auggiego,
przekonał się, jaki jest naprawdę, faktycznie go
polubił, stawał nawet w jego obronie. 
   Głównym bohaterem jest Auggie, ale według mnie
na wyróżnienie zasługuje też jego siostra Via. Jej
życie również nie było łatwe. Rodzice zajmowali się
głównie bratem. To wokół niego wszystko się kręciło,
jego potrzeby były na pierwszym miejscu, a ona na
nic się nie skarżyła. Nie wiem, czy wiele osób
postępowałoby tak jak Via.  
   Chłopiec musiał wiele przejść, żeby w końcu
wszyscy przekonali się, że tak naprawdę wygląd nie
jest ważny. Najważniejsze jest to, jacy jesteśmy w
środku, jak postępujemy i jacy jesteśmy dla innych
ludzi. Na końcu filmu dyrektor wypowiada takie słowa:
„Największym człowiekiem jest ten, kto swoją siłą
potrafi porwać najwięcej serc”. Myślę, że często źle
traktujemy osoby, które się od nas różnią wyglądem,
pochodzeniem, sposobem bycia. Chcąc przypodobać
się grupie, sprawiamy przykrość tym „innym”.
Zachowując się w ten sposób, wyrządzamy wiele
złego.
   Film bardzo mi się podobał. Jest świetny! Bardzo
wzruszający, trochę smutny, ale są też momenty
humorystyczne, dzięki którym nie byłam
przygnębiona. Cieszę się, że zakończenie było
optymistyczne. Polecam wszystkim bez względu na
wiek. To świetny film, który uczy nas tolerancji.

Autor: Oliwia Bukała, kl. 4c
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Małe zoo w naszej szkole

   W dniach 8 i 9 marca 2017 roku odbyła się wystawa
zwierząt hodowanych przez uczniów naszej szkoły.   
 Uczniowie zaprezentowali swoim kolegom, a także
przedszkolakom, którzy odwiedzili w tych dniach
szkołę, swoje zwierzątka, którymi na co dzień się
opiekują. Były psy, koty, chomiki, świnki morskie,
myszki i króliki. Wystawa to również okazja do
poznania różnych ciekawostek na temat niektórych
zwierząt, ich zwyczajów i umiejętności. Wydarzenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów oraz
zwiedzających gości.

.
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RAZEM PO ZDROWIE

Ważne daty

01.03 – Światowy Dzień Walki z Otyłością
20.03 – Dzień Szczęścia

22.03 – Światowy Dzień Wody

Aktualności:
   Wiosenne przesilenie, przedwiośnie, „kwiecień plecień” czy „w marcu, jak w garncu”. Każdy z nas zna te
określenia, frazy i każdemu z nas zapewne obok słodkich skojarzeń, typu świergocące ptaszki, miłość i zieleń,
przychodzi na myśl – przeziębienie…Nie dajmy się mu! 
   W diecie wzmacniającej odporność powinny się znaleźć warzywa i owoce, które obfitują w  witaminy A, C i E,
zawarte m.in. w marchwi, szpinaku, brokułach, pomidorach, papryce (zwłaszcza czerwonej), cytrusach oraz
porzeczkach i truskawkach (także mrożonych).
   Pamiętaj o kiszonkach - wzbogacenie codziennego jadłospisu w żywność zawierającą naturalne probiotyki to
jeden z lepszych sposobów na zapewnienie sobie zdrowych jelit i... wzmocnienie odporności. W
odpornościowej diecie nie może zabraknąć jogurtu naturalnego z żywymi kulturami bakterii.
   Postaw na zupy - zwłaszcza na te zmiksowane na krem, do których można dodawać mnóstwo warzyw i
przypraw, a wszystkie cenne substancje znajdujące się jarzynach znajdą się też na twoim talerzu. Zupy kremy
sycą i rozgrzewają organizm od środka, a to podczas chłodnych dni jest jednym z czynników zwiększających
odporność na przeziębienie. 
Autor: Pani Dorota Murawska
Źródło: www.poradnikzdrowie.pl

.. ..
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   Nasi najmłodsi uczniowie z klasy 1a wiedzą, gdzie szukać zdrowia. Wiedzą też, że to wiele nie kosztuje.
Wystarczy odrobina chęci, czasu, kilka ulubionych owoców i – sałatka owocowa gotowa! Ta zrobiona w klasie
bardzo wszystkim smakowała. A ile przy tym pozytywnych emocji!

. . .

.

Gorący temat:
Jak być szczęśliwym na
wiosnę (i nie tylko)? – 
ZADBAJ O PRZYJAŹŃ!

Kto znalazł przyjaciela, skarb
znalazł.

Dla przyjaciela nowego nie
opuszczaj starego.

Umiej być przyjacielem,
znajdziesz przyjaciela.

Przyjaciel - ktoś, przed kim
można głośno myśleć.

[ Ralph Emerson ]

Przyjaźń należy do natury
ducha, a nie posiadania.

[ Roman Mleczko ]

D.M D.M D.M.
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