
IV Władza Grudzień, 2017 

Gazetka szkolna  

Szkoła Podstawowa im. Bohatero w Wrzes nia 1939 r. w Czastarach 

Rok szkolny 17/18 

Co w numerze? 

 EUROWEEK, s. 2 

 kilka słów o cukrzycy, s. 3 

 nadeszła zima, s. 4 

 sportowe wieści, s. 3, 4 

 święta, święta…, s. 5 

 humor, s. 6 

Grudniowe kalendarium: 

6 grudnia - mikołajki 

21 grudnia - początek astronomicznej 

                   zimy 

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia 

25 - 26 grudnia - Boże Narodzenie 

31 grudnia - sylwester 



EUROWEEK :) 
W dniach 22-26 listopada uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w 5-dniowym przedsięwzięciu 

pt. EUROWEEK. By uczestniczyc  w programie, udali-

s my się do malowniczej miejscowos ci Międzygo rze na 

Ziemi Kłodzkiej. W ciągu 4 dni bralis my udział w ro z -

norodnych zajęciach, kto re gło wnie miały charakter 

warsztato w. Działania przeplatane były prezentacjami 

krajo w, takich jak Etiopia, Indonezja, czy Uganda. Były 

tez  gry aktywizujące, tan ce, spacery, a wszystko pro-

wadzone przez młodych wolontariuszy z przero z nych 

stron s wiata.  

Oczywis cie językiem, kto ry stanowił 

podstawę komunikacji, był język angielski. 

Choc  czasami brakowało nam sło w, wszyscy 

doskonale się rozumielis my :)  

Mielis my okazję poznac  kulturę 

oraz tradycje pracujących z nimi wolonta-

riuszy, pokonac  strach i nies miałos c , a prze-

de wszystkim rozwinąc  umiejętnos c  komu-

nikacji w języku obcym. W finałowej częs ci 

warsztato w otrzymalis my certyfikaty 

uczestnictwa w programie. 

Udział w EUROWEEK nauczył nas szacunku 

wobec innych ludzi, pozytywnego mys lenia, nawią-

zywania nowych przyjaz ni i pokonywania wła-

snych barier. Wspo łpraca z wolontariuszami była 

dla nas bezcennym dos wiadczeniem i z pewnos cią 

chcielibys my to w przyszłos ci powto rzyc .  

Było super!!! 



Objawy cukrzycy to przede wszystkim: 

 osłabienie, 

 nadmierna potliwość, 

 wzmożone łaknienie, 

 większe pragnienie, 

 zmiany skórne. 

Kilka słów o cukrzycy... 
 Cukrzyca… 
...pewnie myślisz, że nie ma co czytać, bo mnie nie do-
tyczy, bo przecież jestem zdrowy ale… 
...na cukrzycę choruje aż 3 miliony Polaków, czyli co 
4 z nas!  
Niestety, niewielu leczy cukrzycę prawidłowo. Podwyż-
szony poziom cukru nie boli, a  niezaawansowana cu-
krzyca nie daje żadnych objawów. Konieczne jest wyko-
nywanie badań. Każdy diabetyk powinien robić badania 
stężenia glukozy we krwi, posługując się glukometrem. 
Badania powinno robić się na czczo, a także po jedzeniu 
w różnych porach. Czas 
robienia badań zależy 
od tego, jak zaawanso-
wana jest cukrzyca. 

Cukrzyca typu I zwana jest też cukrzycą insulinozależ-
ną. Stanowi mniej niż 10% przypadków. Początek cho-
roby jest zazwyczaj nagły. Pierwsze objawy występują 
najczęściej u dzieci i młodzieży. Polega on na tym, że 
organizm atakuje sam siebie doprowadzając do wy-
niszczenia struktur trzustkowych odpowiedzialnych za 
produkcję insuliny. Cukrzyca tego typu prowadzi osta-
tecznie do  niedoboru insuliny. Konieczne staje się po-
dawanie insuliny (stąd nazwa insulinozależna). 

Cukrzyca typu II zwana jest też cukrzycą insulinonieza-
leżną. Stanowi 90% przypadków. Początek jest łagod-
ny, ponieważ choroba rozwija się długo. Leczenie insu-
liną, w przypadku cukrzycy typu drugiego, jest koniecz-
ne dopiero w zaawansowanej postaci choroby. 

Dieta a cukrzyca 
Chorzy na cukrzycę powinni przestrzegać kilku 

zasad dotyczących prawidłowej diety. Muszą zwrócić 
uwagę na: 

 regularne przyjmowanie posiłków oraz odpowied-
nią ich ilość; 

 odpowiednią kaloryczność posiłków zależną od 
trybu życia prowadzonego przez diabetyka; 

 porównywalną liczbę przyjmowanych kcal każde-
go dnia. 

Skuteczna profilaktyka cukrzycy typu II polega na: 

 przestrzeganiu zdrowej diety; 

 zwiększeniu aktywności fizycznej; 

 unikaniu nadwagi, a szczególnie otyłości, która jest 
głównym czynnikiem predysponującym do wystą-
pienia cukrzycy. 

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej 

Chłopców Szkół Podstawowych  

W dniu 20 listopada 2017 roku w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku  

w Czastarach, odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w Mini 

Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych – Igrzysk 

Dzieci. W zawodach brały udział szkoły: SP Czastary, 

SP Lututów oraz SP nr 1 Wieruszów. Zawody odbywały się 

systemem „każdy z każdym”. Zawody wygrała zdecydowa-

nie drużyna z Lututowa, wygrywając bardzo pewnie oba me-

cze. W jedynym wyrównanym pojedynku, który decydował 

o drugim miejscu SP Czastary pokonało SP nr 1 Wieruszów 

3:1. 

Wyniki spotkań: 

SP Czastary  : SP Lututów  1:12 

SP Lututów  : SP nr 1 Wieruszów 9:2 

SP nr 1 Wieruszów : SP Czastary  1:3 

Kolejność końcowa: 

SP Lututów - awans do mistrzostw 
rejonu w Wieluniu 

SP Czastary 

SP nr 1 Wieruszów 



Pada śnieg, pada śnieg... 

Plusy Minusy 

- jest dużo śniegu, więc można rozgrywać bitwy 
na śnieżki i ulepić ogromnego bałwana, 

- uprawiamy sporty zimowe, 

- są Święta Bożego Narodzenia, a z nimi prezen-
ty, 

- czekają nas rodzinne spotkania przy wigilij-
nym stole, 

- mamy możliwość fotografowania pięknych 
krajobrazów zimowych, 

- mamy wolne od szkoły, 

- wkrótce będą ferie zimowe:) 

- jest zimno, więc trzeba kupić ciepłe ubrania, 

- należy przyjmować witaminę D w tabletkach, ponie-
waż nie ma słońca, 

- w czasie  uprawiania sportów zimowych możemy na-
bawić się kontuzji, 

- następują utrudnienia w komunikacji - spóźniają się 
autobusy, 

- jest krótki dzień, 

- możemy mieć zimową depresję, 

- morduje się karpie i inne ryby :( 

Wkrótce zima…  
Wreszcie? Czy może z żalem pożegnaliśmy jesień? Zebraliśmy dla was 
te dobre i te mniej korzystne strony nadchodzącej pory roku. 

 

Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt 

Szkół Podstawowych 

W dniu 22 listopada 2017 roku w hali sportowej Szkoły 

Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach, 

odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziew-

cząt Szkół Podstawowych – Igrzysk Dzieci. W zawodach brały 

udział szkoły: SP Czastary, SP Lututów oraz SP nr 1 Wieruszów. 

Zawody odbywały się systemem „każdy z każdym”. Po bardzo za-

ciętej i wyrównanej grze zawody wygrała drużyna z Lututowa, wy-

grywając oba mecze, choć każdy różnicą tylko jednej bramki. 

Dziewczęta z SP Lututów, podobnie jak chłopcy z SP Lututów, bę-

dą reprezentować powiat wieruszowski na zawodach rejonowych.  

Wyniki spotkań: 

SP nr 1 Wieruszów : SP Czastary  8:2 

SP Czastary  : SP Lututów  0:1 

SP Lututów  : SP nr 1 Wieruszów 4:3 

Kolejność końcowa: 

SP Lututów - awans do mistrzostw rejo-
nu w Wieluniu 

SP nr 1 Wieruszów 

SP Czastary 



Dla wielu Japończy-
ków świąteczną tra-
dycją jest… jedzenie 
kurczaków z KFC. 

Jedną z najpopularniej-
szych świątecznych de-
koracji na świecie są bia-
ło-czerwone cukierki w 
kształcie pasterskiej laski.   W 1965 roku dwóch astronautów, 

którzy znajdowali się na orbicie, złożyło 
do centrum kontroli lotów niepokojący 
meldunek. Podali, że zauważyli w kosmo-
sie coś niezidentyfikowanego. Po kilku 
minutach napiętej ciszy radiowej w cen-
trum lotów na przylądku Canaveral 
na Florydzie z głośników dobiegł słaby 
dźwięk dzwoneczków i zagranej na or-
gankach tradycyjnej amerykańskiej kolę-
dy… 

Pierwsze sztuczne 
drzewka świąteczne 
powstały w Niem-
czech. „Choinki” wy-
twarzano z wykorzy-
staniem farbowa-
nych gęsich piór. 
Prawdziwe drzewka, 
które trafiają do 
sprzedaży, przed 
ścięciem rosną na-
wet przez 15 lat.  

Czy wiesz, że... 

Kolędę "Cicha noc" prze-
tłumaczono na ponad 300 
języków i dialektów. 

W Grecji Boże Narodze-
nie trwa 12 dni! W tym 
czasie Grecy spotykają 
się ze znajomymi i rodzi-
ną w pubach, restaura-
cjach, a przy tym zasypu-
ją mnóstwem prezen-
tów!  

https://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/10-rzeczy-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec-o-bozym-narodzeniu,195006.html
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Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 

- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 

- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Mał-

gosia. 

- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 

- A ty, Jasiu - pyta Mikołaj - co chcesz? 

- Chcę do toalety.  

- Mamo, choinka się pali! - 

woła Jasio z pokoju do mat-

ki zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie 

pali - poprawia matka. 

Za chwilę chłopiec krzy-

czy: 

- Mamo, mamo, firanki się 

świecą!  

Dzieci wybierają zawody 

aktorek, piosenkarzy, straża-

ków, policjantów, itp. Tylko Jaś 

mówi, że chciałby zostać św. Mi-

kołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi 

prezenty? - pyta nauczyciel-

ka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje 

raz w roku.  

Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 

pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi 

sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już 

perfumy. 

Jasio pisze list do świętego Mikoła-

ja: - "Chciałbym narty, łyżwy, san-

ki i grypę na zakończenie ferii 

świątecznych". 
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