
OLIMPIJCZYK
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. POLSKICH
OLIMPIJCZYKÓW W
TURZE
TUR BYDGOSKA 28
89-200, SzubinWydanie specjalne
03/17

       
      W TYM NUMERZE POLECAMY :            WARTO WIEDZIEĆ!

1. FAIR PLAY - o co w tym wszystkim chodzi?
2. Wywiad z aktorką Teatru NIE MA SZCZECIN - Joanną Sadłowską:)
3. Czas na ...film... W roli głównej : " Każdego dnia".
4. Ciekawostki o OLIMPIJCZYKACH.
5. Moda :)
6. Humor:))))))))))))
7. mAGIA iMIOn
8. i........WIELE INNYCH CIEKAWYCH INFORMACJI!!!!

Fair play 
(z ang. sprawiedliwa gra)

norma wartości w sporcie. 

Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku,
gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć

za wszelką cenę. 

        WITAJCIE! PRZED WAMI SPECJALNY NUMER SZKOLNEJ GAZETKI:)  
                                        MIŁEJ LEKTURY!

JESTEŚMY FAIR PLAY redakcja
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MAGIA IMION

Diana-  to twarda wojowniczka – nawet w gniewie nie traci
panowania. Ze stoickim spokojem przyjmuje porażki i
niepowodzenia. Wytrwale dąży do celu, kierując się logiką.
Jest niezależna i bardzo pewna siebie.

Adelajda- natchnienie i wytrwałość czerpie z przyrody i
chętnie wiąże z nią życie zawodowe. Wytrwała w
dążeniach, świetnie organizuje życie sobie oraz innym.
Nigdy się nie rozprasza. Silna i bardzo zdecydowana
kobieta – wie, czego chce.

Dominika- szuka samookreślenia raczej poprzez działanie
niż słowa, nie rozdrabniając się w swoich planach oraz
dążeniach. Posiada męską umiejętność rządzenia oraz
silną osobowość. Nie rezygnuje z pracy związanej z
ryzykiem i szybkim podejmowaniem decyzji. Żyje jednak
we własnym świecie i jest nieufna wobec ludzi.

Jakub-  jest mężczyzną ruchliwym i próbuje zawojować
cały świat. Lubi uczestniczyć w życiu innych – wszystko
wiedzieć, doradzać, wybierać, aż do przejęcia sterów. Do
pełni szczęścia musi bowiem czuć się potrzebny i
przydatny.

Michał-  posiada skłonność do zamykania się w sobie i
osądzania innych z pewną surowością. Jest niezbicie
przeświadczony, iż życie powinno się toczyć wokół niego.
To bardzo subiektywny mężczyzna, który rzadko próbuje
postawić się na czyimś miejscu.

Antoni- nie potrafi walnąć twardą pięścią w stół, ale
posiada na tyle dużo cierpliwości i determinacji, iż często
osiąga planowany cel. Nie jest przebojowy ani agresywny,
mimo to można polegać na jego zaangażowaniu. To
mężczyzna zdecydowany, solidny oraz odpowiedzialny.

                                     Oliwia Domagalska

?

       CO ZNACZY TWOJE IMIĘ?
SPRAWDŹ KONIECZNIE!!!

                 

NA DOBRY HUMOR
Julk@ Piwecka poleca:
ZACZNIJ DZIEŃ Z UŚMIECHEM:) 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.

- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

Jasiu jakie wykształcenie ma Twój tatuś?
- Osiem klas i wszystkie pierwsze.

- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.

- Inga budzi się z poobiedniej drzemki i mówi:
- Mi się śniło, że zasnęłam.

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

                                            :)

polecamy:)

JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY
PRZYSŁOWIA
 Darowanemu koniowi 
w zęby się nie zagląda

W czasach kiedy konie były głównym środkiem transportu i pomocą w
pracy. W czasie kupna oglądano ich zęby aby określić stan zdrowia.  Ilość
koni wyznaczała również zamożność właściciela. Powiedzenie to oznacza,
że jeżeli otrzymamy coś w geście dobroci, nie należy narzekać ale przyjąć z
pokorą i wdzięcznością.

                                          rEDAKCJ@

redakcja

http://www.polskatradycja.pl/folklor/przyslowia/darowanemu-koniowi-w-zeby-sie-nie-zaglada.html
http://www.polskatradycja.pl/folklor/przyslowia/darowanemu-koniowi-w-zeby-sie-nie-zaglada.html
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dLa ciAŁ@ i DuCH@

MAGIA KINA
                       ALICJA poleca..... film

"Każdego dnia"
Pewnie wielu z was ma często ochotę obejrzeć jakiś fajny i ciekawy film. 

W wielu przypadkach filmy, które są ciekawe....są już obejrzane. 
Mam propozycję filmu, który jest idealny dla młodzieży. 

Film pt. ,,Każdego dnia” opowiada o 16-letniej dziewczynie, która poznała
chłopaka, który podzielił się z nią swoją tajemnicą. 

Chłopak każdego dnia budził się w ciele kogoś innego.
Bohaterzy zakochali się w sobie. 

Pewnie zastanawiacie się jak kochać osobę, która ma ten sam charakter,
ale codziennie wygląda inaczej?

Odpowiedź znajdziecie w tym filmie. 
Gorąco zachęcam!

 
  Alicja Słoma

każdego dnia

coś słodkiego coś pysznego

W redakcyjnym MENU polecamy:
Ciasto Kinder Country

Składniki:
- 350 ml śmietanki słodkiej 30%  - 250 g serka
mascarpone  - 250 g herbatników  - 2 białe czekolady  - 2 
mleczne czekolady  - 3 szklanki płatków Nestle Kangus +
garść na wierzch

Przygotowanie:
1.  Białe czekolady roztopić w kąpieli wodnej, ostudzić.
200 ml śmietany ubić na sztywno, dodać serek
mascarpone, zmiksować na wolnych obrotach dolewając
powoli ostudzoną białą czekoladę. Wsypać Kangusy (3
szklanki) i wymieszać łyżką.
2.  W kąpieli wodnej roztopić czekolady mleczne, ostudzić.
Resztę śmietany (150ml) ubić na sztywno, dodać do
ostudzonej mlecznej czekolady i wymieszać, aż składniki
się połączą.
3.  Formę do pieczenia lub tortownicę wyłożyć papierem
do pieczenia, ułożyć herbatniki jeden koło drugiego, wlać
jasną masę, wyrównać, ponownie wyłożyć herbatnikami i
wylać masę ciemną. Wierzch posypać garścią Kangusów,
wstawić do lodówki na ok 2 godziny. 
 

pychotka:) 
POLECA: OLIWIa WYROSTEK 

redakcj@magia kina

redakcja
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A TO CIEKAWE!
                             
                                               
 

MOWA W MÓZGU

AGATK@PIKUL

CZY WIECIE KTO MA NAJWIĘCEJ
WŁOSÓW?

Blondyni i blondynki mają
najwięcej włosów – około 146

tysięcy. Szatyni mają około 100
tysięcy włosów, natomiast

najmniej mieszków włosowych
występuje u osób rudych – około

86 tysięcy  

aktywność fizyczna

Większość komórek ciała
człowieka wielokrotnie

 ginie i tworzy się na nowo. 

Człowiek 
zmienia błonę 

wyściełającą jego żołądek średnio
co 3 dni. 
Szkielet 

zmieniamy co około 10 lat. Co
minutę powstaje i ginie 150

milionów 
czerwonych krwinek. 

Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund, czyli
gdy zsumuje się wszystkie mrugnięcia, w ciemności

spędzamy ponad godzinę dziennie! Mózg na szczęście tak
przetwarza informacje, że wypełnia przerwy zajmowane

przez mrugnięcia. 

Na centymetrze kwadratowym skóry człowieka żyje około 10 milionów
bakterii. 

Na centymetrze kwadratowym skóry człowieka żyje około 10 milionów
bakterii.

 
Ludzkie DNA nie opiera się tylko na naszych

poprzednikach, ale zawiera także elementy pochodzące z
innych organizmów. DNA człowieka posiada przynajmniej

8 genów retrowirusów, które pełnią ważne funkcje w
reprodukcji, chociaż są dla nas całkowicie obce.

Równocześnie człowiek ma DNA w 50% podobne do
banana

                                                               AGATK@PIKUL

Człowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje go, dlatego tak
naprawdę nie mamy go w swoim zasięgu wzroku.
 
Tak jak odciski palców każdy z nas ma inny odcisk języka. Być może
kiedyś będziemy go używali do identyfikacji? 
 
Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci, jest widzenie.
Ostatnim jest słuch. AGATK@PIKUL

redakcja

redakcja

http://portal.abczdrowie.pl/liczba-erytrocytow-rbc
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KILKA PYTAŃ DO... kornelk@chodorpoleca

zainteresowania

Ala i Kinga:
-Patryk,  jaki klub reprezentujesz?
Patryk:
– Gram w klubie ,,Klub Sportowy Czarni".
Ala i Kinga: 
-Od dawna jesteś zawodnikiem Czarnych?
 Patryk:
-Zacząłem grać w 2014 r.
Ala i Kinga:
-Na jakiej pozycji grasz?
Patryk:
-Gram na pozycji środkowy obrońca.
Ala i Kinga:
 - Dziękujemy za rozmowę, życzymy sukcesów.
Patryk:
 - Dziękuję również.

pasje

WYWIAD Z AKTORKĄ TEATRU NIE MA SZCZECIN
JOANNĄ SADŁOWSKĄ
DZ – kim chciała zostać pani w przyszłości 
A-. Nie były to bardzo skonkretyzowane marzenia. Raczej
moje myśli biegły w kierunku, ze mogła bym kimś być, niż 
że bardzo bym chciała. Zawsze wiedziałam, ze mogłabym
być nauczycielką i aktorką. I tak też się stało.
DZ- Co dla pani jest najważniejsze?
A -. Inni ludzie. Również w tym egoistycznym sensie.
Potrzebuje ich przyjaźni, miłości, wsparcia. Nie jestem
typem samotnika i bliscy ludzie są dla mnie niezwykle
ważni, nadają życiu sens.
DZ -Jest pani realistką, pesymistą czy realistą?
A- .Optymistycznym realistą. Dobrze wiem, że często życie
nie układa się po naszej myśli, ale nawet w
najtrudniejszych chwilach staram się szukać tych
dobrych, jasnych stron i wierzyć, że sprawy muszą przyjąć
lepszy obrót.
DZ- Gdy była pani mała interesowała się teatrem ?
A - Jako dziecko uczyłam się na pamięć wierszyków,
bajek, w szkole podstawowej dużo recytowałam. Ale
prawdziwa miłość do teatru przyszła w szkole średniej
wraz z wizytami na spektaklach Teatru Współczesnego w
Szczecinie. Każde przedstawienie było jak odkrywanie
nowych światów. Chciałam mieć udział w ich tworzeniu.
DZ- Lubi pani swoją prace?
A-Uwielbiam. Dla mnie aktorstwo to naprawdę pasja, nie
obowiązek.
DZ- Myślała pani o jakimś innym zawodzie niż aktor?
A-Skrzypek w orkiestrze, dziennikarz, pisarz, prowadzący
wiadomości lub Minister Edukacji Narodowej. Pod
względem interesujących mnie zawodów byłam zawsze
bardzo konkretna;) Na szczęście na scenie można być
każdym!
DZ- Lubi pani śpiewać?
A-Śpiewanie uskrzydla, dodaje energii! A wystąpić w
musicalu... cóż to musi być za przeżycie! Kocham śpiewać
i żałuję, że ostatnio nie mam ku temu zbyt wielu okazji.
Kornelka Chodor

redakcja

redakcja
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Z OSTATNIEJ CHWILI - WIOSENNE
WYBIEGI, CZYLI O MODZIE SŁÓW

KILKA...
ALICJ@ Słom@ "O WSZYSTKIM, CO CIEKAWE I GODNE UWAGI:)"

Chcecie wyglądać modnie w wiosnę? Przeczytajcie moje propozycje.
Trendy się zmieniają, a chcąc wyglądać modnie trzeba za nimi gonić!
W tym roku wiosna ma się nam kojarzyć z latami 80-tymi i 90-tymi.

Moda wiosenna powinna w tym roku wyróżniać się szalonymi kolorami.
Zacznijmy od włosów. 

Związanie włosów w kucyk jest bardzo dziewczęce
i eleganckie. Pofalowane włosy także są bardzo trendy. 

Tułów powinien zakrywać
biały bądź fioletowy t-shirt (koszulka z krótkim rękawkiem) i lekka dżinsowa

kurtka.
Dół naszej stylizacji wiosennej powinny zakrywać spodnie z wysokim

stanem i luźnymi nogawkami odkrywającymi kostki. Do spodni dodać jakiś
ładny paseczek. Na stopy założyć długie (białe) skarpety i trampeczki
dowolnego koloru. Możecie dodać do stylizacji ładny, mały plecaczek. 

MODA

olimpijczycy

Mateusz Kusznierewicz- żeglarz. Urodzony w Warszawie. Aby
zaktywizować dzieci i młodzież, propagować sport i zdrowy tryb życia
Kusznierewicz powołał do życia Fundację Navigae.

Irena Szewińska- nazywana najlepszą lekkoatletką w dziejach Polski.
Urodziła się w Leningradzie. Specjalizuje się w biegach sprinterskich i skoku
w dal, a po zakończeniu kariery działaczka krajowych i międzynarodowych
organizacji sportowych.

Robert Sycz − polski wioślarz, dwukrotny mistrz olimpijski. Urodził się w
Warszawie, wraz z Tomaszem Kucharskim bronił w Atenach złotego medalu
wywalczonego w Sydney. W Australii zdobyli najcenniejszy krążek w
wioślarstwie w konkurencji: dwójka podwójna wagi lekkiej.

King@ Krajewska

redakcj@

REDAKCJA

king@ krajewsk@poleca
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