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  Aktualności

  SPIS TREŚCI

Wielkie,,co nieco" p. Roberta

8 marca, w środę miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia
Kobiet. Przedstawiała m.in. zabawną definicję kobiety oraz
ukazywała przeróżne typy płci pięknej. 
Genialnie zaprezentowała się grupa teatralna powołana przez
pana Roberta Bukowskiego, który tuż przed występem nie chciał
wiele powiedzieć naszym redaktorom na temat tej akademii.
Zdradził tylko, że ,,przygotowuje małe co nieco."

.

  ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!

7 marca klasy 1-3 SP wzięły udział w
Dniu Zdrowej Kanapki.
Dzieci wraz z paniami: A.Wojnarowską,
A.Urban i A.Serwińską przygotowywały
smaczne kromeczki z różnymi
warzywami. Częstowały nimi swoich
starszych kolegów i koleżanki. W ciągu
jednej przerwy wszystkie przekąski
zniknęły z talerzy.
                                       Wiki, Aga, Pati

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
21 marca odbędzie się 
BIEG ORIENTACYJNY, organizowany
przez panią M.Gomułkę i panią R.Lis.
Polegał on będzie na rozwiązywaniu
zadań w trakcie pokonywania pewnej
trasy. 

Za poprawne ich wykonanie, każda
klasa zdobędzie litery, z których będzie
musiała ułożyć hasło, w jak najkrótszym
czasie. Drużyny zostaną podzielone
klasami: 0-3, 4-6, 1 gim.- 3 gim. 

Wezmą udział w zawodach razem ze
swoim wychowawcą. Za odnalezienie
całych zdań, zostaną rozdane
wspaniałe nagrody.
                                      Wiki, Aga, Pati
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                    DZIEWCZYNY NA MEDAL

.

.

.

15 marca 2017 w naszej szkole odbyły się
ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ. 

W tym dniu zaprezentowały się drużyny
zarówno chłopców jak i dziewczyn z całej
gminy.

Gościliśmy zespoły z Muszyny oraz
Powroźnika.

Nasze dziewczyny zdobyły pierwsze miejsce!

Dziewczynom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

,

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 63 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolna Gorączka

                               ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch"-
               krótki wywiad z naszą wuefistką Panią Dorotą Jarząb

Adrian Nalepa: Jesteśmy ciekawi, jakie pasy występują w taekwondo? Czy mogłaby Pani nam o nich
opowiedzieć?

Pani Dorota Jarząb: Na początku powiem, że sporty walki taekwondo są dyscypliną olimpijską wywodzącą
się z Korei. Kolor pasa odzwierciedla poziom umiejętności technicznych. Pasy zdobywa się podczas
egzaminów, które przeprowadza komisja egzaminacyjna. Istnieje 10 stopni (pasów) uczniowskich
nazywanych „kup” są one kolorowe - kolor biały, później jest kolor biało-żółty, żółto-zielony, zielono-niebieski,
niebieski, niebiesko-czerwony, czerwony, czerwono-czarny oraz 10 stopni mistrzowskich nazywanych „dan”.
Pasy mistrzowskie są koloru czarnego. 
Zawodnicy, którzy uzyskają żółto-zielony pas, mogą startować w zawodach. Podczas zawodów walczą w
kategoriach wagowych, w specjalnym sprzęcie ochronnym.  Walka toczona jest na macie o wymiarach
8mx8m i trwa 3x2 minuty z 30 sek.

Paweł Bieryt: Czy interesuje się Pani jakimś innym sportem oprócz taekwondo?

Pani Dorota Jarząb: Oczywiście że tak. Jestem instruktorem snowboardu oraz ratownikiem WOPR, więc
aktywnie uprawiam pływanie i snowboard. Kiedy mam tylko wolny czas, jeżdżę na rowerze, rolkach i łyżwach.
Niemal codziennie uprawiam ćwiczenia fitness dla podtrzymania kondycji.

Adrian Nalepa: Słyszeliśmy, że uprawia Pani sporty wodne. Jakie style Pani preferuje?

Pani Dorota Jarząb: Jestem ratownikiem wodnym. Oprócz pływania wszystkim stylami, radzę sobie w
pływaniu-żaglówką oraz łodzią motorową:) Co do preferowania stylów pływackich, to najczęściej pływam
stylem klasycznym, czyli pospolicie żabką i kraulem na piersiach. Rzadziej pływam kraulem na plecach i
stylem motylkowym.

Paweł Bieryt:  Skąd wzięło się u Pani zamiłowanie do sportu?

Pani Dorota Jarząb:  Ktoś kiedyś powiedział, że: „Życie to ciągła walka”, więc  żeby mieć siły do życia, trzeba
być w ciągłej aktywności.  Lubię wyznaczać sobie zadania i dążyć do ich realizacji. To kształtuje osobowość i
charakter. Ruch to zdrowie, a moim ulubionym przysłowiem jest: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch". Od
dziecka lubiłam grać w piłkę, biegać, pływać. Potem przyszedł czas na taekwondo i sporty wyczynowe,
następnie studia w tym kierunku, a teraz pracując w szkole, staram się zaszczepić w was zamiłowanie do
uprawiania sportu.

/ . /
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           UZALEŻNIENIA OD PAPIEROSÓW

     SKUTKI UBOCZNE

Dlaczego nikotyna
uzależnia?

e

.,

Oczywistymi, bo natychmiastowymi
skutkami palenia tytoniu i przebywania w
zadymionych pomieszczeniach są:
mdłości, podrażnienie oczu oraz układu
oddechowego (w tym reakcja alergiczna,
kaszel, chrypka) i przesiąkanie dymem
tytoniowym (włosów, ubrań).
U palaczy przedwcześnie rozpoczyna się
proces starzenia się skóry, który objawia
się m.in. szarzeniem cery i wczesnym
powstawaniem zmarszczek. Skóra na
dłoniach, paznokcie i zęby narażone są
na  przebarwienia.

Nikotyna wpływa na jakość i szybkość komunikowania
się ze sobą komórek nerwowych, a przez to między
innymi poprawia czas reakcji, koncentrację. Wpływa
także na wychwyt zwrotny dopaminy – innego
ważnego neuroprzekaźnika. Wykorzystując ten
mechanizm, pomaga walczyć z głodem i sennością.
Papieros poprawia nastrój, zwiększa odczucie
przyjemności z palenia. Przyczynia się także do
zwiększonego wydzielania endorfin – hormonów, które
zmniejszają odczuwanie lęku, wzmagają uczucie
przyjemności i dobrego nastroju. Nikotyna blokuje
działanie wielu enzymów. Powoduje wydzielanie
adrenaliny, co palacze odczuwają jako przyspieszoną
akcję serca.

e
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