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BEZPIECZNIE 
Z KOMPUTEREM

Współczesny świat daje nam do wyboru setki rozrywek. Często nie wystarczą już proste zabawki czy
wyjście na zewnątrz. Prawie każdy z nas, od najmłodszych lat miał ogromną ochotę grać i bawić się
komputerem, grami w telefonach komórkowych, czy konsolami do gier. W nowoczesnym świecie, 
w którym trudno wyobrazić sobie możliwość funkcjonowania bez komputerów, to niestety zachowanie,
które niesie za sobą  ogromne zagrożenia.
Co może być pozytywnego w grach? Na pewno zabawa, możliwość poznawania świata i edukacja przez
zabawę. Możemy rozwijać w sobie zdolności plastyczne, wyrabiać refleks a nawet rozwijać kontakty ze
znajomymi, z którymi można grać w gry online. Gry, jeśli będą odpowiednio dobrane, z pewnością nie
wyrządzą nam krzywdy. Co zatem robić, by bezpiecznie spędzać czas przy grach komputerowych?
Czy wiecie co to jest PEGI? Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier (Pan-European Game
Information, PEGI), to system ratingu wiekowego stworzony w celu udzielenia rodzicom w Europie
pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Został on uruchomiony w
2003 r. Ten jeden, nowy system zastąpił liczne krajowe systemy ratingu wiekowego i jest teraz stosowany
w znacznej części Europy, a mianowicie w 30 krajach. System wspierają najwięksi producenci konsol, w
tym Sony, Microsoft i Nintendo, a także wydawcy i twórcy gier interaktywnych w całej Europie.
Informacje dotyczące znaczenia  poszczególnych znaków ratingu PEGI zamieścimy w kolejnych
numerach naszej gazetki. 

NASZA PRZYGODA Z FLIMERO

Czwartoklasistki: Zuzia Ślusarska i
Karolina Szura to sprawne fizycznie i
wysportowane dziewczyny. Regularnie
trenują w Dziewczęcym Zespóle
Akrobatyczno – Tanecznym Flimero
Cheerleaders w Tyczynie.
Zespół istnieje od wielu już lat i ma na
swoim koncie dużo znaczących
sukcesów. Są to wspaniałe osiągnięcia 
zarówno  na poziomie krajowym jak i
międzynarodowym.
                                cd.s2
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NASZA PRZYGODA Z FLIMERO

- Czy możecie nam powiedzieć coś więcej o  tym zespole?
Zuzia: -  Zespół specjalizuje się głownie w tańcu cheerleaders (grupa „cheer”),a także w akrobatyce oraz
tańcu artystycznym (grupa „dance”). Zapraszany jest na różne imprezy sportowe. Często, na przykład,
uczestniczy w meczach siatkówki dopingując rzeszowskich siatkarzy.

- Od jak dawna trenujecie?
Zuzia: - Ja zaczęłam trenować, o ile dobrze pamiętam, w październiku 2014 roku. Już wcześniej, gdy
byłam dużo, dużo młodsza, tańczyłam w tym zespole. Jednak mama wypisała mnie po jakimś czasie, bo
bała się o moje zdrowie. Teraz wróciłam i bardzo się z tego cieszę.
Karolina:- Moja przygoda z Flimero zaczęła się trochę później niż Zuzi, bo dopiero na początku lutego,
tego roku.

- Gdzie trenujecie? Czy treningi zajmują Wam dużo czasu?
Karolina: - Treningi grupy Flimero odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tycznie w
każdy wtorek, czwartek i piątek. Grupa „cheer”, w której ja tańczę, trenuje od 14.30 do 17.00.
Zuzia: - Ja muszę poświęcać na treningi trochę więcej czasu, bo należę zarówno do grupy „cheer” jak i
„dance” . Ćwiczymy przez około cztery godziny, a czasem nawet więcej. Zdarza się też, że spotykamy się
również w soboty i w niedziele.

- Słyszałam, że wyjeżdżacie też na obozy treningowe?
Karolina: - Tak. Zwykle jest to tygodniowy wyjazd na początku roku szkolnego do Lubeni. Mieszkamy tam
i intensywnie trenujemy. Wyjeżdżamy też na 2 – 3 dni przed mistrzostwami. Ćwiczymy, żeby dobrze
przygotować się do występu.

- Ile mniej więcej osób liczy zespół?
Zuzia: - Wszyscy uczestnicy zespołu podzieleni są na trzy grupy wiekowe: Flimero Junior Młodszy,
Flimero Junior, Flimero Senior. Ja i Karolina należymy do Juniorów i Juniorów Młodszych. Grupa”cheer”
liczy 15 osób, a „dance”, ta, w której ja tańczę  - 10 uczestników. W pozostałych grupach jest chyba
podobnie.                                                             cd. s3
                                                                                

Zespół Flimero Zespół FlimeroM.T. N.Sz.
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NASZA PRZYGODA Z FLIMERO
- Czy do grup tanecznych przyjmowani są wszyscy chętni, czy trzeba wykazać się talentem w tym kierunku?
Musiałyście przejść jakiś egzamin?
Zuzia: - Tak. Musiałyśmy np. odtworzyć pewną figurę akrobatyczną, którą pokazała nam starsza koleżanka.
Nasze wykonanie było oceniane przez panią trenerkę.

- Zespół zajmuje wysokie miejsca zarówno na zawodach ogólnopolskich jak i na arenie międzynarodowej. Jaki
był największy sukces tego zespołu z Waszym udziałem?
Zuzia: - W ubiegłym roku byłyśmy na mistrzostwach Polski w Gdyni. Zajęliśmy wówczas  I miejsce (zarówno
grupie „cheer” jak i „dance”). Grupa „Flimero Senior” również zajęła I miejsce.
Karolina: - W tym roku, na początku kwietnia, odbyły się mistrzostwa Polski w Łochowie. Tym razem nie udało
się zwyciężyć.

- Słyszałam, że trenerzy są bardzo wymagający, Czy czasem jest tak, że macie dość?
Zuzia: - Rzeczywiście, czasem jestem zmęczona, ale lubię to, co robię i jak na razie sprawia mi to dużą frajdę.
Karolina: - Potwierdzam - jest ciężko, ale daję radę.

- Czy podczas treningów lub występów zdarzają się kontuzje?
Zuzia: -Raczej drobne obrażenia. Ja, na przykład, mocno stłukłam sobie kolano i musiałam przez jakiś czas
chodzić w gipsie. Nie pamiętam, żeby wydarzył się jakiś poważniejszy uraz czy wypadek.

- Stresujecie się przed występami?
Karolina: - Trochę tak. Zdenerwowanie mija zwykle, gdy zaczynamy tańczyć. Wtedy skupiamy się tylko nad tym,
by nie pomylić elementów układu, zapominamy o stresie.

- Słyszałam, że Waszym występom towarzyszą duże emocje.
Karolina: - Tak. Czasem popłyną łzy, gdy coś się nie uda, gdy źle wypadniemy przed jurorami. Zdarza się też, że
płaczemy ze szczęścia.

- Dziękuję za rozmowę.
                                                                       Rozmawiała: Natalia Szura

Z ŻYCIA SZKOŁY
7 marca w Błażowej miał miejsce drugi etap konkursu biblijnego „Jestem uczniem Chrystusa i
świadczę o Nim”. Uczeń czwartej klasy, Marcel Paśko, zajął I miejsce, pokonując wielu starszych
uczniów.
21 marca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny. Uczestniczyły w niej nasi
najmłodsi wychowankowie (cztero, pięcio i sześciolatki).
22 marca  b.r. uczniowie klas IIA i III oraz oddziały przedszkolne (4 i 5 – latki, „zerówka”) wybrały się
do Rzeszowa na spektakl muzyczny pt. „Dzwonnik z Notre Dame”.
W dniach  28 i 29 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne.
Pod koniec marca rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczny pt.„Moja ulubiona postać
bajkowa” zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 10 w Będzinie. W kategorii dzieci 3-4 letnich
Szymon Rusznica zajął III miejsce.
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XVI Powiatowym Wiosennym Turnieju Tenisa
Stołowego, który odbył się w dniu 9 kwietnia w Sokołowie Małopolskim. Dawid Inglot zajął II miejsce,
Magdalena Pluta trzecie a Kacper Krużel i Natalia Szura czwarte. Dawid zakwalifikował się do finału
wojewódzkiego.
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KONKURSY

SZKOLNA LIGA TENISOWA
  DZIEWCZĘTA                                                 CHŁOPCY

1. Pluta M. - 55p                                      1. Inglot D.- 48p
2. Szura N. - 49p                                      2. Krużel K. – 40p
3. Tereszkiewicz M. -35p                         3. Kuk K. - 27p
4. Drabicka J. - 32p                                 4. Rybka S. - 27p
5. Kowal E. – 25p                                    5. Wilk M.  - 26p
6. Korcz P.  – 11p                                     6. Filip J. -24p
7. Maciołek M. -10p                                 7. Gąsior K. - 16p                      
8. Bieniek K. -10p                                     8.Bieniek K.-16p
9. Fuglewicz P. – 9p                                9. Bator A. - 15p

10. Rabczak Z. - 3p                                  10. Hadała D.-3p
11. Wróbel K. - 2p                                     11. Zawiła J. - 3p
12. Sobkowicz G. - 2p                               12. Tereszkiewicz Sz. - 2p          
13. Szura K. - 1p                                       13. Ślączka K. - 1p
14. Pałka D. - 1p                                       14. Hałoń K. - 1p                                                                

Gramatyczna korrida!
Przepiszcie podany niżej tekst wstawiając cząstkę nie pisaną łącznie lub rozdzielnie z następującymi po nich
wyrazami.
(10 pkt.)
….rozumiałem …nieprzyjaciół.
…było to znowu takie …szczęście.
…wielu ludzi godzi się z …powodzeniami.
…całkowicie zlikwidowano …porządek.
…pierwszy to raz ból, choć …dokuczliwy, …pokoił pacjenta.
Moja mama od dawna …dowidzi.
To …wakacje tylko wyjazd służbowy.
…jeden chłopiec mu zazdrościł.
Od …dawna …nawidzę szkoły.
…przestrzeganie przepisów jest …dobre.

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zad. 1(1/4 szóstki)
Pan Nowakowski powiedział, że gdyby sumę lat trojga jego dzieci pomnożyć przez jego wiek, to
otrzymamy 128. Wiek każdego dziecka jest liczbą całkowitą, oraz wiek ojca jest liczbą całkowitą o sumie
cyfr równej 5. Oblicz wiek pana Nowakowskiego i jego dzieci.
..............................................................................................................................................................
Odp.:.....................................................................................................................................................
Zad. 2(1/8 szóstki)
Ile razy należy odjąć 8 od liczby 240, aby otrzymać liczbę 10 razy mniejszą?
.................................................................................................................................................................
Odp.:........................................................................................................................................................
Zad. 3(1/8 szóstki)
Adam kupił 4 książki. Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42 zł, wszystkie bez drugiej 40 zł, wszystkie
bez trzeciej 38 zł, a bez czwartej 36 zł. Ile zapłacił za książki?
.................................................................................................................................................................
Odp.:........................................................................................................................................................

Zespół red.; Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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