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Dołącz do Nas! W numerze:
Jak być pewnym siebie?
Szkolna lista przebojów.

Cytat, który zmieni Twoje życie.

Szkolny korytarz na pierwszym piętrze

                                 Gazetka SP 46! 
   * Nowości * Aktualności * Ludzie szkoły * Polecamy *

Dołącz do Nas! 

Lubisz pisać, masz
ciekawe pomysły?

Dołącz do członków
gazetki! Spotykamy

się we wtorki o
godz. 8 w sali nr

30.                                

!

Nasza szkoła
bierze udział w akcji
"Szkoła otwarta i
tolerancyjna". 

Wspólnie możemy
udowodnić, że
jesteśmy
tolerancyjni. 

Tolerancja to:
otwartość
szacunek
akceptacja
życzliwość
pomoc
dobroć

Pokaż, że potrafisz!

Martyna Piotrowska
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Bądź pewnym siebie! Warto!
Jak zwiększyć pewność siebie?
Hmm... Jest to bardzo ciekawe pytanie. Pewnie większość z nas sobie z tym nie radzi. Nawet
dorośli czasami nie są pewni siebie. To normalne. Ale jak temu poradzić?
1.A może bliska nam osoba przyjaciel,tata czy babcia nam pomoże. Dla niektórych brzmi to
głupio, ale zwykła spokojna rozmowa bardzo często pomaga!
2.Czasami wmawiamy sobie, że jesteśmy w czymś słabi, ale nie jest to prawdą.
3.Nie należy łatwo się poddawać. Trzeba dążyć do celu.
4.Musimy uwierzyć w to, że jeżeli ktoś coś zrobił to i my damy radę.
Pewność siebie jest nam bardzo potrzebna w życiu lecz trzeba też zachować pewien
dystans. Mówię tu o tym, że na przykład przed dobrym zagraniem w jakąś grę trzeba dużo
ćwiczyć a nie być od razu pewnym, że jest się w czymś najlepszym!

Mikołajki

Jak spędzamy 6 grudnia w Polsce wiedzą wszyscy, a jak to się dzieje na świecie?
W Hiszpanii dzieci otrzymują prezenty od świętego mikołaja, jak u nas – szóstego dnia grudnia.
Puste skarpety, które wieszają przy łóżku lub przy kominku, dobrodziej napełnia upominkami, których spis
znalazł w listach wysłanych przez najmłodszych. Podobny zwyczaj panuje w Anglii z tą różnicą, że święty
odwiedza dzieci w Wigilię.
U Belgów mikołaj zjawia się już 5 grudnia, napełniając prezentami wystawione przez dzieci buty i koszyki. Według ich tradycji wokół domu rozkłada się siano,

marchew i ziemniaki, którymi ma się posilić koń świętego.

Czechy i Słowacja – tu Mikulas pojawia się, jak w Polsce, szóstego dnia grudnia. Święty w towarzystwie anioła i
czarta, zsuwa się po złotej nici, rozciągniętej między niebem i ziemią.
Wizerunek niemieckiego mikołaja najbardziej przypomina pierwowzór. Stary biskup z brodą podróżuje przez kraj
na ośle lub w saniach zaprzęgniętych w renifery, rozdając dzieciom prezenty. Wieczorem, poprzedzającym jego
wizytę, dzieci umieszczają listy wraz z marchewkami lub innymi potrawami na talerzu albo w butach. W nocy
"Sankt Nikolaus" idzie od domu do domu niosąc książkę, w której przez cały rok notowane są uczynki
wszystkich dzieci. 

Cytat
numeru -
zapamiętaj i
przekaż
dalej

:)

Internet

:)



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolne pogawędki

Natalia Wankiewicz

SREBRNA NATALIA
18 listopada w hali sportowej
Arena Toruń, w jednym z
najnowocześniejszych obiektów
sportowych w Europie,
uczennica naszej szkoły Natalia
Wankiewicz reprezentowała
województwo kujawsko-
pomorskie w Ogólnopolskich
Zawodach Halowych LDK. Był to
wspaniały występ sportowy
naszej lekkoatletki. Natalia
skacząc w dal, uzyskała 2 wynik
w swojej kategorii, zdobywając
tym samym srebrny medal.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 
KOLEJNYCH SUKCESÓW

OGŁOSZENIA
6 grudnia świętujemy mikołajki, w planie: kawiarenka, świąteczne pokazy klas, loteria z atrakcyjnymi
nagrodami oraz dekorowanie sal. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję Stowarzyszenia „Mali bracia ubogich”, które zajmuje się pomocą i aktywizacją Seniorów.

Jak przyłączyć się do pomocy:
Chętni uczniowie lub całe klasy mogą przygotować listy/laurki/życzenia dla osób starszych, często
samotnych.
Listy będą wysyłane w styczniu, tak aby dotarły do Stowarzyszenia na Dzień Babci i Dziadka. Listy otrzymają
Seniorzy w Warszawie, Lublinie i Poznaniu. Dostarczą je wolontariusze.
Listy/laurki proszę dostarczyć do 8 stycznia do  A. Bulińskiej. 
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