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Serdecznie Witamy Wszystkich Czytelników
I numeru gazetki w MAJU 2021 r.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer NASZEJ Szkolnej Gazetki.
Mamy nadzieję, że bardzo Wam się spodoba i zainspiruje każdego.
Przy jej tworzeniu bardzo intensywnie pracowali Wasi wspaniali nauczyciele
oraz uczniowie klas I, II i III.
Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów, którzy
chcą i mają ochotę napisać coś od siebie. Zapraszamy!!

W tym numerze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspiracje muzyczne.
I pomoc przedmedyczna.
Galeria prac plastycznych i dekoracji.
Kącik przyrodniczy.
Cuda z Recyklingu .
Łamigłówki mądrej sówki.

Origami „Biedroneczki” kl. Ia
„Był sobie biedny pan. Nie miał domu ubrania tylko płaszcz.
Aż w końcu znalazł nad rzeką dzban….
Jak się z niego napił
spadły na niego talary i już nigdy nie był biedny”
Wiersz napisany przez Aleksandra D. ucznia z kl. Ia
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KĄCIK MUZYCZNY
W każdym numerze gazetki świetlicowej umieszczę dla was tekst
znanej piosenki w języku angielskim a także tłumaczenie na język polski. Od
teraz już każdy zrozumie słowa piosenek po angielsku, hurrraaa!!!!
Dziś piosenka Somewhere Over the Rainbow. Z pewnością znacie
teledysk Ariany Grande jak śpiewa tę piosenkę, ale czy wiecie że pochodzi
ona z bardzo starego musicalu (taki rodzaj przedstawienia lub filmu)?
Została napisana w 1938 roku, do musicalu „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.
Nawet Pani Dyrektor nie było wtedy na świecie 😉.
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

Somewhere over the rainbow, way up high

Gdzieś ponad tęczą, wysoko w górze

There's a land that I heard of once in a
lullaby

Jest taka kraina, o której słyszałam kiedyś w
kołysance.

Somewhere over the rainbow, skies are blue

Gdzieś ponad tęczą, niebo jest błękitne,

And the dreams that you dare to dream
really do come true

A marzenia, które odważysz się wyśnić, naprawdę
się spełniają.

Someday I'll wish upon a star,

Pewnego dnia będę miała życzenie do spadającej
gwiazdy

And wake up where the clouds are far behind
me

I obudzę się tam, gdzie chmury są już daleko za
mną,

Where troubles melt like lemon drops,

Gdzie kłopoty rozpływają się jak cytrynowe
landrynki.

Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Wysoko ponad szczytami kominów,
Tam właśnie mnie znajdziesz.

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly

Gdzieś ponad tęczą, fruwają niebieskie drozdy
Ptaki fruwają ponad tęczą, dlaczego więc,

Birds fly over the rainbow, why then

och, dlaczego nie mogę i ja?

oh why can't I?
If happy little bluebirds fly, beyond the
rainbow,

Jeśli szczęśliwe małe niebieskie drozdy fruwają
ponad tęczą,

Why oh why can't I?

Dlaczego, och, dlaczego nie mogę i ja?
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Judy Garland w musicalu „Czarnoksiężnik z Oz”

Ariana Grande podczas swojego koncertu

INSTRUMENTY MUZYCZNE

Opracowała p. Roksana Stasiakiewicz
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KĄCIK „JAK BYĆ BEZPIECZNYM UCZNIEM”
PIERWSZA POMOC : zespół prostych czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia,
przed przybyciem profesjonalnych ratowników w celu ratowania zdrowia i życia osób, które
doznały obrażeń lub nagle zachorowały.
PIERWSZA POMOC ABC
1. OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO.
2. OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ.
3. JEŚLI NIE REAGUJE – WYZNACZ OSOBĘ DO POMOCY.
4. UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE.
5. OCEŃ ODDECH.
6. WEZWIJ POMOC.
7. 30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERWSIOWEJ.
8. 2 ODDECHY RATOWNICZE
GROZI CI NIEBEZPIECZEŃSTWO
DZWOŃ:

WZYWAJĄC POMOC, MUSISZ PODAĆ NASTĘPUJACE INFORMACJE:
1.

Adres miejsca, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy.

2.

Co się stało – krótki opis zdarzenia (liczba poszkodowanych, ewentualnie ich wiek, ile dzieci , ile
dorosłych, jakie orientacyjnie mają obrażenia).

3.

Numer telefonu, z którego dzwonisz.

4.

Swoje imię i nazwisko.

Staraj się odpowiadać spokojnie i dokładnie. Nie odkładaj słuchawki. Czekaj, aż odłoży ją osoba, z którą
rozmawiasz. W ten sposób upewnisz się, że dyspozytor uzyskał wszystkie informacje
Literatura:
1. J. Słoma, G. Zając, Żyję i działam bezpiecznie, wyd. Nowa Era, W-wa 2017.
2.M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd. PWN, W-wa 2009.

Opracowała: Anna Szynkiewicz
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Nasze świetliczaki z kl. Ic i IIa mają możliwość uczestniczenia 1x tyg. w
zajęciach z recyklingu. Dzieci kreatywnie przetwarzają surowiec wtórny np.
(rolkę papieru).
Zbliżają się wakacje i na pewno zdarzy się, kiedy dzieci będą się nudzić.
W co wtedy się bawić? Kupować zabawki? Istnieje mnóstwo pomysłów na
zabawki dla dzieci z materiałów przetworzonych.
Kreatywność i pomysłowość dzieci zadziwia jak widać na poniższych
zdjeciach.

Kl. Ic i IIa
Opracowała p. Beata Pietrasz
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Drogie dzieci! W świetlicy szkolnej rozpoczynamy cykl zajęć
odbywających się w środę dla klas IIb i IIc, na których poruszymy
następujące tematy:
1.Ziemia - jest naszym domem! Chronimy ją!
2. Afryka - nie Tylko Dzika.
3.Flora i fauna Bałtyku.

22 kwietnia to zwyczajowy Dzień Ziemi, który obchodzimy co roku. Dla
wielu osób ta data jednak nie ma większego znaczenia, a to szkoda.
Z drugiej jednak strony, Dzień Ziemi powinien być codziennie i nie
powinniśmy go obchodzić ceremonialnie, bo Ziemia to nasz dom, a nie
celebryta.
Jeśli czytaliście już publikację związane ze Światowym Dniem Ziemi, jak
określane jest ustanowione w 1970 roku przez Narody Zjednoczone święto
(początkowo obchodzone w dniu równonocy wiosennej, od 2009 w dniu 22
kwietnia), to zauważyliście być może jak puste jest czasem pojmowanie tego
wydarzenia. Przedstawia się je jako jedyny dzień, w którym trzeba coś zrobić
dla naszej planety, dla klimatu, dla tego, by lepiej nam się żyło.
Co warto wiedzieć:


globalne ocieplenie, nie jest zmianą, którą zauważymy tak samo jak
czujemy ciepło od płonącego ogniska, to proces powolny, który należy
postrzegać w skali całej planety, a w tym przypadku nawet zmiana o 1
stopnień Celsjusza wywołuje istotne skutki, dlatego sceptykom można
powiedzieć - brak zrozumienia dla zmian klimatu sprawia, że
w pewnym sensie zachowujemy się jak powoli podgrzewana żaba
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to, że mamy nadprodukcję żywności, wcale nie oznacza istnienia jej
nadmiaru, zła dystrybucja powoduje jej ogromne marnotrawienie, na
dodatek największe zapotrzebowanie jest na produkty żywnościowe
wymagających ogromnych nakładów, których jednocześnie nie
dostrzegamy (np. produkcja mięsa wymaga zapewnienia ogromnych
ilości żywności roślinnej)



zapowiadana neutralność klimatyczna to w przypadku Europy, próba
utrzymania wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni C
w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, a także próba
obniżenia tego wskaźnika do poziomu 1,5 stopnia C



tak zwana Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie tylko
zbiór zaleceń dotyczących ochrony środowiska, ale także tych
związanych z eliminacją ubóstwa, głodu i braku dostępu do wody jednakże ich konsekwentna realizacja może przyczynić się do realizacji
celu jakim jest ratowanie Ziemi.
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FOTOGRAFIE UCZNIÓW

FOT. ZUZIA H. KL.IIA

FOT. ZUZIA H. KL.IIA

FOT. ANIA SZ.
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Laureaci Konkursu Plastycznego
pt. „Najpiękniejsza zakładka w szkole”:
1. Ida P. kl. IIc
2. Sylwia U. kl. Ic
3. Lilianna N. kl. IIa
Wyróżnienia zdobyli:
1. Natalia K. kl. IIc
2. Mark Malkush kl. IIc
3. Lena Drobnik kl. II c
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LAUREACI

WYRÓŻNIENI

POZOSTAŁE PRACE

Zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach,
zawsze czekają na Was atrakcyjne nagrody  ZAPRASZAMY!
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Dekoracja p. Izabela Chojnacka
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Opiekę nad gazetką sprawuje: p. Anna Szynkiewicz
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