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Narkotyki?
To mnie nie kręci!

Jedz jabłka!
Będziesz zdrowy.

Co jeszcze w numerze?
 · czas na wróżby, s. 2

 · u nas też był Mikołaj,  s. 3

 · "Gwiazd naszych wina" - polecamy, s. 3

 · wkrótce sylwester, s. 4

 · stała dawka humoru, s. 4

                     Pada śnieg, 
              pada śnieg,
      dzwonią dzwonki sań...

     Jak głosi legenda,
święty Mikołaj był
biskupem Miry i żył na
przełomie III i IV wieku. W
pamięci potomnych zapisał
się cudami oraz pomocą
biednym i potrzebującym.
To za jego wstawien-
nictwem uwolniono
niesłusznie oskarżonych
oficerów. Według podań
biskup dostarczył posag
biednym

pannom, wskrzesił
młodych chłopców, którzy
zginęli na morzu, uratował
więźniów od wyroku
śmierci...
     A dziś? Współczesny
Mikołaj bezsprzecznie
kojarzy się z wizerunkiem
starszego pana w
czerwonym kubraczku z
długą brodą, który mknie w
saniach pełnych prezentów.
    Wraz z

licznymi pomocnikami
Mikołaj (a właściwie dwóch
Mikołajów!) pojawił się i w
naszej szkole. Mikołajkowa
świta odwiedziła każdą
klasę. A czy wszyscy
dostali prezenty? Z
naszych informacji wynika,
że niektórzy zostali
obdarowani pięknymi
rózgami...

   Jak narkotyki wpływają na
organizm młodego człowie-
ka? Dlaczego zażywanie
dopalaczy jest niezwykle
szkodliwe dla naszego
zdrowia? Czym są
uzależnienia? Na wszystkie
pytania uzyskaliśmy
odpowiedź podczas profi-
laktycznego spotkania.
Szczegóły na stronie 2.

     Dla naszego zdrowia
możemy zrobić wiele
rzeczy. Chcemy być
zdrowi? Jednym ze
sposobów jest zdrowe
odżywianie. Nasza szkoła
postawiła na jabłka - źródło
cennych witamin. A więc
jedzmy jabłka!
     Relację z akcji
przedstawiamy na stronie 3.

B.M.
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Narkotyki?!
To mnie nie kręci!

Czas na wróżby

   W piątek (14
listopada) mieliśmy
spotkanie z podinspek-
torem Romanem
Szelągiem z Wydziału
Prewencji KMP w
Kaliszu, który wytłu-
maczył nam jakie
skutki ma branie
narkotyków.   Przeko-
naliśmy się, że

to nic fajnego! Pan
policjant wspomniał
również o uzależnie-
niach i przestęp-
stwach, o których
większość z nas nie
miała pojęcia.
Poznaliśmy różne
historie osób, które
spożywały narkotyki. 
   Już wiemy,

że narkotyki mają
bardzo destrukcyjny
wpływ na organizm
człowieka.   Po tym
spotkaniu jesteśmy na
pewno mądrzejsi i
mamy nadzieję, że nikt
z grona naszych
znajomych nie będzie
w przyszłości "jarał
trawki".

Wykład

     Aby tradycji stało
się zadość i w naszej
szkole odbył się 
andrzejkowy wieczór
wróżb połączony z
dyskoteką. Dziś już
nikt nie pamięta, że
dawniej w noc
świętego  Andrzeja
wróżyły sobie tylko
dziewczęta, natomiast

do chłopców należały
tzw. katarzynki, czyli
noc w wigilię św.
Katarzyny.
    Dyskoteka
andrzejkowa w naszej
szkole odbyła się
nieco wcześniej, bo 27
listopada. Oczywiście
nie  zabrakło wróżek,
a nawet wróżów,

którzy korzystając z
różnych asortymen-
tów, próbowali
odgadnąć naszą
przyszłość. Każdy
mógł wybrać coś dla
siebie - były serca z
imionami, kubeczki,
domino, szklana kula,
czarodziejski kape-
lusz... 

      Dyskoteka, jak
zwykle zresztą, udała
się doskonale.
Wszyscy świetnie się
bawili. Nowością był
taneczny korowód,
który pomknął
korytarzami naszej
szkoły.
                   Sandra

Tu wróżyliśmy z kart ...

... a tu z kapelusza.Tańczyć każdy może. Jedzie pociąg, jedzie.

Skutki zażywania narkotyków:
- silne uzależnienie psychiczne i fizyczne, które wiąże się z tym, że
narkoman musi zażyć odpowiednią dawkę, by móc normalnie funkcjonować,
- śmiertelne zatrucia, które są efektem przedawkowania,
- zaburzenia psychiczne,
- zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów, a w konsekwencji
również całego organizmu.                                                     Karolina

A.P.

B. M.

B.M.B.M. B.M.
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U nas też był Mikołaj!

Jedz jabłka - będziesz zdrowy! Kącik filmowy

     „Gwiazd Naszych Wina” jest to bardzo
wzruszająca książka, na podstawie której został
nakręcony film. Głównym wątkiem jest
prawdziwa historia Hazel Grace (Shailene
Woodley), która choruje na raka. Podczas
spotkań grupy wsparcia poznaje Gus’a Waters’a
(Ansel Elgort), w którym powoli się zakochuje, a
on od samego początku odwzajemnia to
uczucie. Niestety ich szczęście nie trwa długo -
przerywa je rak Gus'a. Po ponad miesiącu Gus
umiera, odchodzi w miłości…
Zachęcam do przeczytania książki. 
                                                 Martyna

Klasa 1a

Klasa 1b Klasa 2

       Mikołajki to niezwykle miły zwyczaj, przecież nie ma osoby, która nie lubiłaby dostawać prezentów.
Dlatego w dzień św. Mikołaja w naszej szkole wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali dzwonków
zwiastujących nadejście tej bardzo wyczekiwanej osoby. Mikołaj w otoczeniu prześlicznych Śnieżynek
odwiedził wszystkie klasy i rozdał wspaniałe prezenty. Chyba w tym roku wszyscy uczniowie bardzo
pilnie się uczyli, bo Mikołaj nie miał ani jednej rózgi...
     W naszej fotogalerii prezentujemy zdjęcia z wizyty Mikołaja w klasach I - III szkoły podstawowej.
Jak widać, dzieciaki są bardzo zadowolone. 
                                                                                                                                              W&N

Które wybrać?

... i trochę starsi.Jabłka jedzą młodsi...

klasa 3

     Dla naszego zdrowia możemy zrobić wiele
rzeczy. Chcemy być zdrowi? Jednym ze
sposobów jest zdrowe odżywianie. Nasza szkoła
postawiła na owoce. Już kilkakrotnie zostaliśmy
poczęstowani jabłkami. Dlaczego jabłka?
Zawierają one cenne witaminy (szczególnie
witaminę C), oczyszczają organizm, wzmacniają
działanie wielu organów, likwidują stany zapalne i
co równie ważne - mają niewiele kalorii. 
Dlatego radzimy - jedzcie jabłka! Najzdrowsze są
na surowo i ze skórką.         Dominika i Sandra  

B.M.

B.M. B.M.

A.P.

A.P.A.P.

R.M.
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Sylwester i Nowy Rok
- czas zabawy

     Sylwester, czyli ostatni dzień starego roku jest okazją do spotkań 
przyjaciółmi, w gronie których chcemy powitać nadchodzący nowy rok.
     Dziś noc sylwestrową obchodzimy dość hucznie, ale czy wiecie, że
święto to narodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku? Początkowo
obchodzono je w bogatszych warstwach społeczeństwa, dopiero później
zwyczaj stał się powszechny.
      Potocznie mówimy, że „jaki sylwester, taki  nowy rok”, warto spędzić
więc ten wieczór w sposób wyjątkowy. I z pewnością nie musi być to
„wypasiona impreza” na wielkiej sali. Dla dobrej zabawy wystarczy
wspaniałe towarzystwo  i odpowiedni nastrój, czego Wam gorąco życzymy
                                                                                Redakcja

          Do siego roku!

Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie
sterowanego robota!
Mama:
- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św.
Mikołaj słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest na dworze i może nie usłyszeć. 

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci ofiarować coś
niepowtarzalnego pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić
przyjemność, to popraw swoją jedynkę z
matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą gwiazdkę.
Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste! 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych".

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich
kości, to jeszcze ludzkim głosem będę mógł
powiedzieć swojemu panu, co o nim myślę!

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić.

Jasio pyta Tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do
Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a
Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między
Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok! 

                                                         Natalka
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