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Naszym patronem jest Stanisław
Kopczyński, wielki orędownik higieny
szkolnej. Czasy się zmieniają, a jego idee są
nadal aktualne. Zdrowe odżywianie,
odpoczynek na świeżym powietrzu,
aktywność fizyczna to hasła niezwykle
ważne dla każdego człowieka. Powinniśmy
o nich pamiętać i cały czas wdrażać je w
życie. Jeśli zapomnimy o tym, co jest dla
nas zdrowe, możemy zapomnieć też o
uprawianiu sportu, dobrym humorze,
wysokich wynikach w nauce i wszelkiego
rodzaju osiągnięciach. 
         TWÓJ STYL - ZDROWO ŻYJ

fot.

       W A R S Z T A T Y       
S A M O R Z Ą D N O Ś C I

      27 stycznia uczestniczyliśmy w warsztatach
samorządności, które poprowadziła p. Olga Napiontek
wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Pani Olga
od wielu lat zajmuje się m.in. wspieraniem rozwoju
kompetencji obywatelskich u dzieci oraz samorządnością
w szkołach. 
      Prawa i obowiązki ucznia są nam doskonale znane,
ale tylko nieliczni wiedzą, że możemy mieć wpływ na
naszą rzeczywistość szkolną. Warsztaty uzmysłowiły
nam, że powinniśmy działać, doskonalić się i rozmawiać
o tym, co nas "boli" i co chcielibyśmy zmienić. Zdajemy
sobie sprawę, że niektóre nasze pomysły są
wyidealizowane i mało realne w tej chwili, ale kto wie,
może w przyszłości będą miały szansę na wdrożenie.
Wtedy na pewno poczujemy się ważni, potrzebni i
odczujemy ogromną siłę i potrzebę działania.
       Teraz robimy małe kroczki w naszej samorządności.
Wiemy, że poza prawami mamy też wiele obowiązków,
które trzeba wypełniać jak najlepiej. Żeby być dobrym
samorządowcem, trzeba nie tylko oczekiwać, ale przede
wszystkim pracować.

fot.
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     Zima w Polsce jest dla mnie najpiękniejszą porą roku. Zimowe krajobrazy są fantastyczne! Cudowne! Bajkowe!
Niezwykłe!
     Z zachwytem i podziwem oglądam różnorodne pejzaże zimowe. Lubię miasta i wsie w śnieżnobiałej szacie, parki
pokryte puszystym śniegiem oraz dzieci, które jeżdżą na sankach i lepią bałwany. Uwielbiam widok rozległych pól
pokrytych miękką warstwą puchu, które wyglądają jak biała równina bez granic i końca. Wszystkie te krajobrazy są
niesamowite i niezwykle piękne, lecz najbardziej podobają mi się potężne góry przyprószone drobniutkimi płatkami
śniegu.
     Oczami wyobraźni widzę ośnieżone grzbiety pasm górskich i pagórków. Ich największą ozdobą i urodą są
tajemnicze lasy, przez które prowadzą szlaki turystyczne. Idąc takim szlakiem, podziwiam igły drzew ozdobione
różnymi wzorkami z płatków śniegu. Surowa biel obsypuje moje ubrania warstwami miękkiego puchu.
     Uroczym widokiem górskim są też stoki narciarskie, oryginalne chaty górali i całe w śniegu zagrody. W ich pobliżu
często widać młodzież zjeżdżającą na sankach.

       Bardzo mi się podobają zimowe, górskie krajobrazy. Są naprawdę urocze 
i zachwycające. Lubię przebywać zimą w górach i je oglądać.

                                                                                                                                                                                                
Jenny Nguyen 6d
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 WIERSZYK O ZIMIE
Przyszła zima,
śnieżek prószy.
Nikt już z domu się
nie ruszy.
Moje dzielne
koleżanki, poszły
jednak dziś na sanki.
A śnieg coraz
mocniej padał i na
czapkach im osiadał.
Wyglądają jak
bałwanki!
Moje dzielne
koleżanki!
                        
                         Rozalia Frąckiewicz 6d
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      Mit o tym jak powstała zima
Był piękny, słoneczny dzień. Zeus przywołał do siebie swoje dwie
najpiękniejsze córki: Demeter i Afrodytę. Powiedział im, iż w jednym z
darów od ludzi otrzymał piękny damski płaszcz w srebrnym kolorze.
Chce go podarować jednej z córek, ale nie wie której. Zdecydował, że
Demeter 
i Afrodyta mają same podjąć decyzję, która z nich otrzyma ten niezwykły
podarunek.
Siostry obejrzały ów płaszcz i obie zapragnęły go mieć. Żadna nie chciała
ustąpić. W pewnym momencie obie chwyciły go i zaczęły ciągnąć każda 
w swoją stronę. W ten sposób rozerwały tę piękną szatę na dwie części.
Afrodyta uważała, że winę ponosi Demeter. Była na nią tak zła, że przez
trzy miesiące każdego roku zrzucała na ziemię malutkie kawałki
zniszczonego płaszcza. Tak powstał śnieg. Demeter była bardzo smutna.
Kiedy przypominała sobie ten piękny płaszcz, którego mogła być
właścicielką, i kłótnię, wokół niej wysychały kwiaty i spadała temperatura
powietrza. Tak właśnie powstała nasza pora roku - zima
                                                                                 Alex Siurnicki 5a

                                                                                  DEKALOG BEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg, także tych rzadko uczęszczanych. Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość
do najbliższej ulicy. Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?
Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie,
żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody–zaskoczony kierowca może stracić równowagę
i spowodować wypadek.
Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są
bezpiecznym miejscem do zabawy. Lód w każdej chwili może się załamać!
Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i zachęcają do gonitwy. Jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa
białego puchu nie kryje szczelin lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu.
Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z
dekalogiem narciarskim, opracowanym przez GOPR
(www.gopr.pl/index.php?action=dekalog).
Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
Nie gramy w  hokeja na  na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu.
Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy
przez ulicę. Nie przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy odblaskowe.
Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. Informujemy o nich osobę dorosłą.
Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, w momencie odwilży, grozi zawaleniem i przysypaniem nas. 
O nieszczęście nietrudno!

Królowa Śniegu

Królowa Śniegu

Zima, zima, zima ...
        Śnieg rozpadał się od rana
        Cała droga zasypana
        Idzie Jaś do szkoły mały
        Cały z zimna obolały
                          Dźwiga wielki ciężar teczki
                          A tuż obok mkną saneczki
                          Jedzie Julka, Kasia, Franek
                          Nagle chłopak spada z sanek
                          Krzyczy, woła, o ratunek prosi ludzi
                          Nagle niedźwiedź się obudził
        Parsknął, ryknął, złość okazał
        Swoją moc wszystkim pokazał
        Malcy wzięli swe saneczki i skończyli zjazdy ze śnieżnej góreczki
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           BAL NA OLIMPIE
Olimp to najwyższy masyw górski w Grecji. W mitologii
greckiej uważany był za siedzibę bogów, w tym
najważniejszego Zeusa. Podobno z tego miejsca
bogowie kierowali ludzkimi losami. Wierzono, że ilekroć
jakiś człowiek próbował tam wejść, spadał  z niego. Nasi
koledzy mieli okazję przez chwilę poczuć nieziemską
moc. Grupa bogiń, bogów i innych mitologicznych
bohaterów, w których świetnie wcielili się uczniowie
klasy 5a i 5b, miała okazję spotkać się na balu. Boskie
towarzystwo zaprezentowało się godnie w
przygotowanych specjalnie na tę okazję strojach. 
Ziemscy obserwatorzy byli pod wrażeniem! fot.

    Zimowe zagadki
Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze
miłe dziecię.
Ma trzech synów:
Pierwszy ostry, w uszy szczypie.
Drugi miękki, w białe płatki, chociaż dobry 
w oczy sypie.
Trzeci twardy, jak szkło gładki.
Nazwij synów, nazwij matkę.
I już całą masz zagadkę.

Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w
uszy. Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją
lodem.

Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na
szyi, w szafie zasną wiosną.

fot.

       Zagadki matematyczne:

Mamy 4 niewiadome liczby. Wiemy jednak, że
sumowanie trzech liczb z tych czterech daje
następujące wyniki:
Bez pierwszej liczby – suma wynosi 29
Bez drugiej liczby – suma wynosi 26
Bez trzeciej liczby – suma wynosi 25
Bez czwartej liczby – suma wynosi 22
Potrafisz podać, jakie to cztery liczby są
naszymi niewiadomymi?

Masz do dyspozycji dowolne działania
matematyczne i musisz wykorzystać
wszystkie cyfry od 1 do 9. Jak należy
zbudować działanie, by osiągnąć wynik równy
1? A potrafisz osiągnąć ten sam wynik przy
wykorzystaniu potęg? 

   ZIELONY KONTENER CZEKA!
W okresie od 01.09-31.12.2016r. z naszej szkoły
odebrano 10,9 kg tekstyliów, zgodnych z kryteriami
10,5.
W tym samym okresie łącznie w projekcie zebrano
2841,58 kg tekstyliów, co dało kwotę 5683,16 zł środków
przekazanych do Fundacji zgodnie z przysłanym nam
zestawieniem:
Fundacja AKOGO -  3353,92 zł
Fundacja GAJUSZ -  839 zł
Hospicjum dla dzieci im. ks. TISCHNERA -  1234,04 zł
Opolskie Hospicjum dla dzieci - 305,60 zł
Wrocławskie Hospicjum dla dzieci - 772,60 zł
Dziękujemy wszystkim za wsparcie projektu, w którym
uczestniczy nasza szkoła!
Pomagamy Fundacji Ewy Błaszczyk AKOGO!
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