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WIELKANOCWYDARZENIA W NASZEJ
SZKOLE

Pasowanie

Jaja wielkanocne

W tym numerze:

- Wywiady

- Świat nauki

- Bohaterowie numeru

- Świat gier

- Sport

- Rebus

- Historyjka społeczna

- Nasze terapie - EEG Biofeedback

MIŁEGO CZYTANIA!!!

Czwartego grudnia
2015 r. w Naszej
szkole odbyło się
uroczyste
pasowanie nowych
uczniów. Młodsi
koledzy zaśpiewali
piosenkę, a starsi
wystąpili w
przedstawieniu
„Opowieść
wigilijna”. Tego dnia
odwiedził Nas
również Mikołaj z
prezentami.
Czas szybko mija i

zbliża się
Wielkanoc. Z tej
okazji
zorganizowaliśmy
konkurs na
najpiękniejsze
wielkanocne jajo.
Nauczyciele
najwięcej głosów
oddali na prace
Daniela, Kubusia
Wajmana i  Kuby
Nigbora.
Gratulujemy
zwycięzcom!

autor: lca.pl

autor: Jakub Mysak
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W ŚWIECIE STEAMA

Serwis gier "STEAM" jest bardzo przydatny, ponieważ można tanio nabyć różne gry. W tym serwisie można też
kupić je we wczesnym dostępie. Można też grać ze znajomymi w różne gry, które mają opcje multiplayer, albo
po prostu z znajomymi czatować. Tutaj nie tylko można pobierać gry, ale też różne programy lub aplikacje. Jest
też grupa domowa, w której można grać w gry swoich znajomych lub kolegów. Jest też coś takiego jak lista
życzeń, w której wybiera się wymarzone gry, a znajomi mogą nam ją kupić. Firma Steam oferuje też kontrolery
do laptopa podobne jak w Playstation i Xbox360. Serwis Steam oferuje także osiągnięcia w grach i różne
soundtracki. Co jakiś czas na różne święta można kupić grę nawet o połowę taniej. Niektóre gry mogą nie działać
na komputerach 32 bitowych, a tylko na komputerach 64 bitowych.

Patryk Olchowiecki kl. VI

Steam

Jajo Daniela Jajo J.Wajmana Jajo J.Nigbora

źródło Google

autor: J.Mysak autor: J.Mysak autor: J.Mysak
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DZIECIŃSTWO NASZEJ BABCI

Julia i Wiktoria: Ile miałaś rodzeństwa?
Babcia: Rodzeństwa było dziewięcioro, a babcia była
siódma z kolei.
JiW: Jakie były zabawki w latach 30-tych?
B: Były skromne. Z materiału i drzewa.
JiW: Czy były spory między Wami?
B: Czasami były, ale umieliśmy je rozwiązać dobrą
zabawą.
JiW: Jakie były zabawy?
B: Walka narodu, klucha, huśtawka na trzepaku i kto
przeskoczy wyżej linkę.
JiW: Co robiliście w czasie wolnym?
B: W czasie wolnym chodziliśmy do lasu z tatą i
zbieraliśmy grzyby, szyszki i drewno na opał.
JiW: Co robiliście w czasie wakacji szkolnych?
B: Starsi pomagali w remoncie rodzicom a młodsi
jechali do cioci na wieś.
JiW: Co robiliście na wsi?
B: Piekliśmy chleb, ubijaliśmy masło ze śmietany.
JiW: Czy pomagaliście w ogrodzie?
B: Tak, pomagaliśmy. Dbaliśmy o porządek i
wieczorem podlewaliśmy warzywa.
JiW: Czy tata przyjeżdżał na wieś?
B: Tak, przyjeżdżał w soboty i niedziele. Pomagał w
wykopkach ziemniaków.
JiW: Co jedliście?
B: Przeważnie zupy jednogarnkowe. W niedziele było
mięso, ziemniaki i budyń.
JiW: Jaki był efekt pracy na wsi?
B: Dostaliśmy od cioci warzywa na zimę. Trochę
przytyłam i się opaliłam.

Wywiad przeprowadziły Wiktoria Kułaczek z kl. V i
Julia Kułaczek z kl. VI

Julka,Wiki i Babcia autor: S.Antonowicz
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KIM JEST PRZYJACIEL?

Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela. 

Przyjaciel to ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny. 

Dobrze czuję się w jego towarzystwie. Lubię się z nim
bawić i spędzać czas. Pomaga mi, gdy mam problem i
gdy jest mi smutno. 

Bardzo łatwo jest być dobrym przyjacielem. Wystarczy
słuchać innych, pomagać, gdy tego potrzebują i
pozwalać im wygrywać. Nie denerwuję się, gdy mój
przyjaciel jest w czymś ode mnie lepszy - cieszę się
razem z nim. 

Będę dbać o mojego przyjaciela - dzięki niemu jestem
szczęśliwy. 

Kuba i Kuba :)

Daniel i Kuba

Michałek

autor: A.Salachna

autor: S.Antonowicz

autor: A.Salachna
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WYWIAD Z PANIĄ ALINĄ CIEPLIŃSKĄ

Gdzie Pani mieszka? 

Mieszkam w Legnicy, w bardzo spokojnym miejscu.

Czy ma Pani urocze dzieci?

Mam uroczego chłopca Sebusia.

Czy ma Pani męża?

Tak, mam męża Michała. Często pomaga podczas
szkolnych porządków.

Czy ma Pani rośliny?

Mój mąż opiekuje się w naszym domu storczykami.

Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 

Bardzo lubiłam matematykę.

Czy lubi Pani pracować w szkole?

Bardzo lubię. :)

Czy ma Pani ulubionego ucznia?

Mam nawet kilku! Bardzo lubię Kubusia i Łukaszka z
klasy IV i Wiktorka Mysaka z klasy I.

Wywiad przeprowadzili Jakub Mysak i Łukasz Wilk z
klasy IV.

Łukasz

Jakub

autor: K.Mojecka

autor: K.Mojecka
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BOHATER NUMERU - JAKUB PYZIŃSKI

Kuba

Cześć. Mam na imię Kuba i jestem uczniem szkoły
Dar Losu, w której uczę się rozwijać mój aparat mowy
oraz poznawać świat. Najbardziej lubię zajęcia
muzyczne i ruchowe, wtedy mogę pograć w piłkę. Na
co dzień jestem wesoły i mam dużo przyjaciół.
Czasami lubię poleniuchować. Ciągle  uczę się mówić,
aby móc kiedyś powiedzieć moim rodzicom, jak
mocno ich kocham. Serdecznie pozdrawiam mojego
kolegę ze szkolnej ławki Daniela, którego bardzo lubię.

Jakub Pyziński.

autor: A.Salachna
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BOHATER NUMERU - KAROL ZACZYŃSKI

Cześć,  jestem Karol i chodzę do NSP „Dar Losu”.
Mam już prawie 20 lat i jestem najstarszym i
najzdolniejszym uczniem tej szkoły . Mam tu wielu
przyjaciół, z którymi lubię spędzać czas na zabawie i
na nauce. Z jednym z nich (Kubą N.) nawet co rano
dojeżdżam do szkoły. W naszej szkole jest wielu
fajnych nauczycieli, których bardzo lubię, jednak
najfajniejszym z nich jest Pan Michał - mój
wychowawca. Poświęca mi najwięcej czasu, chociaż
czasami lekcje z nim są wyczerpujące. Uwielbiam
chodzić na basen, skakać na trampolinie, jak również
przebywać na świeżym powietrzu, byle by mocno nie
wiało, bo denerwują mnie podmuchy wiatru.
Najbardziej jestem wdzięczny mamie, która poświęca
mi dużo czasu i rozwija moją pasję jaką jest czytanie
opowiadań i bajek. Moją ulubioną bajką jest Słoń
Trąbalski, którą znam już dobrze na pamięć. Na koniec
chciałbym podziękować Redakcji Gazetki za mój
pierwszy wywiad.

Karol

Karol

autorzy: p. Przemek i Karol

autor: S.Antonowicz
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LOGO GAZETKI - WYNIKI KONKURSU

W naszym konkursie zorganizowanym na łamach
gazetki wzięło udział 6 pomysłowych uczniów.
Zwyciężyło logo Julii Kułaczek z klasy VI, które można
już podziwiać na stronie tytułowej. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom!!!

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO Logo

Wiktoria Kułaczek

Patryk Olchowiecki

Robert Stanisławski

Krystian Szymański Jakub Mysak
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NASZE TERAPIE - EEG BIOFEEDBACK

Trening EEG Biofeedback jest nowoczesną i
bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej
nauki lub pracy, ponieważ:

- zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia
procesy poznawcze

- poprawia efektywność pracy i uczenia się

- poprawia samopoczucie i samoocenę

- zwiększa odporność na stres

- ułatwia regenerację sił

Biofeedback poleca się zarówno osobom z różnymi
rodzajami zaburzeń (np. depresja, autyzm, padaczka),
jak i osobom zdrowym, które uczą się, narażone są na
stres, występują publicznie lub cierpią na bezsenność. 

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i
wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa to 20 sesji,
podczas których można zaobserwować zmiany w
zachowaniu, np. poprawę uwagi. W bardziej złożonych
problemach trening trwa 40-60 sesji.  Zaleca się 2-3
treningi w tygodniu lub przynajmniej raz na tydzień.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA ZAJĘCIA

- Krzysztof Kardaszyński

Zajęcia z p. Krzysztofem

Procesy myślowe

Jedna z gier na Biofeedbacku

autor: S.Antonowicz

źródło: Google

źródło: Google
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POLSKA KADRA NARODOWA

Reprezentacja Polski w piłce nożnej powoływana jest
przez selekcjonera. Mogą w niej występować tylko
zawodnicy, którzy posiadają obywatelstwo polskie.
Drużyna reprezentuje Polskę w meczach  i turniejach
międzynarodowych. Od roku 2013 selekcjonerem jest
Adam Nawałka, a drugim trenerem jest Bogdan Zając.

PIŁKARZE I ICH POZYCJE

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Artur Boruc,
Przemysław Tytoń, Łukasz Fabiański;

Obrońcy: Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur
Jędrzejczyk, Tomasz Kędziora, Marcin Komorowski,
Paweł Olkowski, Łukasz Piszczek, Łukasz Szukała,
Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Wojtkowiak, Michał
Pazdan, Paweł Dawidowicz;

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Ariel Borysiuk,
Caciej Gajos, Kamil Grosicki, Tomasz Jodłowiec,
Grzegorz Krychowiak, Michał Kucharczyk, Karol
Linetty, Krzysztof Mączyński, Sebastian Mila,
Sławomir Peszko, Maciej Rybus, Bartosz Kapustka,
Piotr Zieliński, Michał Żyro;

Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski,
Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk, Patryk
Tuszyński, Artur Sobiech, Mariusz Stępiński.

Najważniejsze rozgrywki dla polskich piłkarzy w tym
roku dotyczą EURO 2016, które odbędzie się we
Francji na przełomie czerwca i lipca. Rywalizację
zaczniemy starciem w Nicei z Irlandią Północną 12
czerwca. Drugi mecz Polskiej Reprezentacji odbędzie
się w podparyskim Saint-Denis 16 czerwca z
Niemcami. Ostatnie spotkanie w grupie rozegrane
zostanie w Marsylii z Ukrainą.

Robert Stanisławski, kl. V

Część naszej kadry

Strój Reprezentacji

źródło: Google

Google



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 2 06/2016 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dar Losu

WIELKI WYBUCH

Ponad 14 000 000 000 lat temu, nie było nic. Ani materii ,ani energii. Ani nawet pustej przestrzeni bo nawet pusta
przestrzeń nie istnieje. Nie płynął czas bo nie ma czegoś takiego. Nagle pojawia się kula ognia, mniejsza od
atomu.10 000 000 000 000 000 razy gorętsza od jądra słońca. Zaczyna płynąć czas. Wszystko z czego złożony
jest wszechświat eksplodowało z punktu miliony razy mniejszego od główki szpilki, a tego z czego my jesteśmy
właśnie zawdzięczamy mu. W punkcie pierwszej „sekundy SS” czyli najszybszemu odcinku czasu powstał cały
plan przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  To był pierwszy krok do dzisiaj. 17 minut później powstały kolejne
cząstki subatomowe czyli „Kwarki”.
Kwarki z czasem łączą się w atomy, czyli „proton” i „neutron”-  to są oblicz dzisiejszego wszechświata.  Niektóre
protony i neutrony stawały się innymi złączami -  stworzyły się nowe jądra atomów. 35 000 lat późnej powstały
miejsca na nowe cząstki materii czyli wodór, tlen zawarte żelazo i inne. Wszechświat zaczął rosnąć w bardzo
szybkim tempie. Miał już rozmiar piłki golfowej. Jakieś 40 000 lat czyli praktycznie 75 000 lat po Wielkim
Wybuchu powstały gwiazdy i galaktyki różnego rodzaju. Galaktyki powstały po uformowaniu swojej gromady
gwiazd w jeden dysk. Powstały inne zalety takie jak: planety, życie i zawarta ilość tlenu na planetach z życiem.
Około 2 000 000 000 lat po Wielkim Wybuchu powstał nasz układ planetarny, czyli Układ Słoneczny w postaci
pyłu i gazu. 9 000 000 000 lat po Wielkim Wybuchu nasz układ planetarny zaczął formować się w dysk tak samo
jak galaktyki ponad 8 000 000 000 lat temu. Powstały planety skalne i gazowe. Były to: Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. A 41 000 lat później powstał na Ziemi Księżyc.

Krystian Szymański, kl. III

Protony i neutrony źródło: Google
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REBUS

REDAKCJA GAZETKI

Rebus

Jakub Pyziński
Karol Zaczyński
Patryk Olchowiecki
Julia Kułaczek
Wiktoria Kułaczek
Krystian Szymański
Robert Stanisławski
Jakub Mysak 
Łukasz Wilk
Anna Salachna
Krzysztof Kardaszyński

Opiekunowie:
Kalina Mojecka
Samanta Antonowicz

Patryk i jego dzieło

A.Salachna

autor: K.Mojecka
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