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            Wszyscy z niecierpliwością
czekamy na ferie zimowe. Wreszcie
wolne od szkoły, wreszcie czas na to,
by odpocząć od codziennych
obowiązków. Tak.... ale jak ciekawie
spędzić ferie? Co robić, żeby nie było
nudno? 
       Specjalnie dla naszych czytelników
przygotowaliśmy kilka ciekawych
propozycji, które naszym zdaniem
wspaniale sprawdzą się podczas ferii.
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Ferie tuż, tuż... 
Jak ciekawie spędzić ten szczególny czas?

NASZE PROPOZYCJE NA SPĘDZENIE TEGOROCZNYCH 
FERII ZIMOWYCH 
Ferie spędzamy w różny sposób, możemy gdzieś
wyjechać lub zostać w domu. Przedstawiamy wam parę
propozycji na ciekawe spędzanie ferii.

CKE:
-28.01.18r. Przedstawienie pt. "Kot w butach".
-23.02.18r. Odbędzie się koncert Kamila Bednarka.

Multikino:
-26.01.18r.- "Gnomy rozrabiają".

MOSiR:
27.01.2018r. –Wyjazd Na Narty - WISŁA – CIEŃKÓW
10.02.2018r. –Wyjazd Na Narty  - WISŁA- SOSZÓW
28.01.2018r. –Wyjazd Na Narty - CZECHY – PRADZIAD
30.01.2018r. –Wyjazd Na Narty - ISTEBNA – ZŁOTY GROŃ
01.02.2018r. –Wyjazd Na Narty - USTROŃ – CZANTORIA
03.02.2018r. –Wyjazd Na Narty  - WISŁA – KLEPKI
04.02.2018r. –Wyjazd Na Narty-SŁOWACJA-WIELKA RACZA
05-09.02.2018r. – Półkolonie Narciarskie –WISŁA – KLEPKI
11.02.2018r. –Wyjazd Na Narty  - CZECHY – BILA

Szczegółowych informacji możecie poszukać na stronach
podanych organizatorów. Życzymy wszystkim uczniom i
nauczycielom naszej szkoły wesołych i udanych ferii :). 
J.B.

Hałdy Czerwionka-Leszczyny zimą
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                 Zimowa moda                  
                        młodzieżowa!

   Sezon zimowy w pełni, będzie nam wygodnie i ciepło. Większość
zimowych kolekcji okryć wierzchnich to klasyka. W tym sezonie królują
futra i kożuchy;długie, puchate i różnych odcieniach. Dla osób bardziej
nowoczesnych polecam kurtki w nowoczesnym stylu z elementami
futerka na kołnierzu lub kapucy. Królują soczyste kolory ubrań oraz  tak
zwana moda z kosmosu;  czyli wszystko co się  błyszczy i świeci!  W
ślad za kożuchem podążają  elementy folkowe, bluzy dresowe z
kwiecistymi obszyciami, bluzki z kokardami i falbankami. Hitem sezonu
są również obszerne swetry z nietypowymi rękawami, za długie, za
szerokie. Zestawiamy to z  modnymi przecieranymi dżinsami lub
legginsami. Dla bywalców stoków narciarskich moda też się wyróżnia.
Górują kurtki puchowe z połyskiem. Spodnie narciarskie zdobione
lamówką, śniegowce wykończone  kolorowym futerkiem. Zimowe
kombinezony modne są w żywych jaskrawych kolorach. Nosimy duże
czapki z pomponami oraz tzw. pilotki obszyte futerkiem. Pisząc o
modzie zimowej nie zapominajmy o karnawale. Modą karnawałową
interesują się dziewczyny jak również chłopcy, którzy chcą wyglądać
modnie i elegancko. Dla dziewczyn  najmodniejsze w tym sezonie są
suknie tiulowe i welurowe wykończone cekinami, które przykuwają
uwagę. Modny kolor w tym sezonie to zieleń i czerń. Nie zapomnijmy o
kolczykach i naszyjnikach do uzupełnienia naszej stylizacji. Absolutny
must have to torebki typu box, czyli pudełka. Karnawałowa moda
męska to klasyczna elegancja; marynarki, koszule. Warto podkreślić
swój styl wyróżniającymi się dodatkami np. koszulą w odważnym
czerwonym kolorze lub założyć tak modną w tym sezonie muszkę.W
tegorocznych trendach zimowych jest różnorodnie żywo i kolorowo,
każdy nawet najbardziej wybredny znajdzie coś dla siebie:)
                                                                                                          A.T.   
                                                                                                 

najmodniejsze kożuszki

swetry oversize

puchowe kurtki modna na muszki sukienki z połyskiem
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   O odpowiedź na pytanie: "Co jeść zimą, by być zdrowym?" zapytaliśmy panią Joannę Patyrowską i
panią Annę Steuer, które są szkolnymi koordynatorkami programu "Szkoła promująca zdrowie". Oto
czego dowiedzieliśmy się:
 
 Zmienność pór roku w naszym klimacie wpływa na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Zima to czas,
kiedy często czujemy się osłabieni, rozdrażnieni i  zmęczeni. Co możemy zrobić aby wspomóc nasz
organizm i pozostać pełnymi energii? Jednym  z czynników wpływających na nasze samopoczucie jest
sposób żywienia. Przygotowując posiłki należy dbać o różnorodność składników i obecność
najważniejszych grup produktów. W codziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć mleka i
przetworów mlecznych, dostarczających wapnia oraz cennych witamin. Ważną rolę odgrywają także
produkty zbożowe- razowe pieczywo, kasze czy makarony, które są źródłem węglowodanów,  błonnika
oraz niezbędnych do prawidłowego rozwoju  składników mineralnych. Cennych kwasów omega-3
dostarczy porcja ryb oraz włoskie orzechy. Z kolei dobrym źródłem pełnowartościowego białka będzie
chude mięso.  Pomimo tego, że w środku zimy warzywa i owoce mają mniejsze wartości odżywcze niż
w sezonie, nie może ich zabraknąć w naszych codziennych posiłkach. Należy również zadbać o
składniki będące źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność organizmu oraz pomaga zapobiegać
częstym przeziębieniom - mogą to być np. cytrusy, takie jak mandarynki czy pomarańcze dołączone do
drugiego śniadania. W tę witaminę  bogate są również warzywa: papryka, szpinak, pomidory, brokuły,
kalafior. Zimą nie wolno zapominać o spożywaniu odpowiedniej ilości wody. Dzieci powinny wypijać
codziennie ok. dwa litry płynów. Niedobór wody w organizmie jest jedną  z przyczyn występowania
suchej skóry. Należy pamiętać o tym, że szczególne znaczenie dla zdrowi i odporności organizmu mają
regularnie spożywane posiłki (najlepiej pięć razy dziennie), a zwłaszcza pełnowartościowe śniadanie
zjadane przed wyjściem do szkoły oraz codzienna aktywność fizyczna.

J.B.

UWAGA KONKURS!!!
   W związku przynależnością naszej szkoły do sieci Szkół  Promujących Zdrowie  w obecnym roku szkolnym
prowadzimy działania mające na celu kształtowanie  prozdrowotnych  nawyków  wśród  dzieci  poprzez
promocję zasad aktywnego trybu życia  i zbilansowanej diety.  Jednym  z  zaplanowanych zadań jest
organizacja konkursu na ciekawy, aktywny sposób spędzania czasu wolnego.  „Aktywny weekend” -  tak
brzmi tytuł w/w konkursu;  można zaprosić do wspólnej aktywności członków rodziny (mamę, tatę, 
rodzeństwo). Na prace konkursowe w formie rysunku lub zdjęcia wraz  z opisem czekamy do 16.02.2018r. Na
zwycięzców czekają nagrody. 
    Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie szkolne koordynatorki Joanna Patyrowska i Anna Steuer.

Przypominamy o akcji  „Owocowo – warzywne piątki”

          CO JEŚĆ ZIMĄ, BY BYĆ ZDROWYM ?
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Petsbury - graj  i pomagaj!

http://biblioteka.sp1leszczyny.pl/ http://biblioteka.sp1leszczyny.pl/

  Uczniowie klasy 5b oraz 7a uczestniczyli w ciekawych zajęciach prowadzonych
przez panią Kamilę Zich, która opowiadała o ogólnopolskiej akcji „Karmimy psiaki”.
Jej twórcy organizują wiele projektów i inicjatyw, dzięki którym ratują życie
bezdomnych zwierząt. Stale też wspierają 16 polskich schronisk.                                
                                                     O sobie mówią: Najbardziej zależy nam na
realnych efektach naszych działań. Zależy nam, aby te efekty były
długotrwałe, dlatego stawiamy na edukację.  Pani Kamila opowiadała o
odpowiedzialnej adopcji zwierząt i o tym jak ważne jest pomaganie
zwierzętom ze schronisk. Zapoznała również uczniów z niezwykłą grą
internetową: „Pestbury”. Dlaczego niezwykłą? Otóż gra jest równocześnie
projektem charytatywnym. Grając w nią, możemy pomagać bezdomnym
zwierzakom! W czasie zajęć uczniowie rozwiązali quiz i otrzymali wiele
gadżetów związanych z grą „Petsbury”.                                                        
  Jak wygląda gra i jaki jest jej cel? W Petsbury stajesz się dyrektorem
schroniska dla zwierząt w miasteczku. Zadaniem gracza jest
rozbudowywanie schroniska dla zwierząt tak, aby mogło ono przyjmować
jak najwięcej potrzebujących bezdomniaków. Żeby tego dokonać musi
przede wszystkim odpowiednio dbać o swoich podopiecznych. Oprócz tego
– zbierać złoto oraz materiały budowlane, które może następnie wymienić
w sklepie na interesujące go produkty dla zwierzaków czy nowe
budynki.Głównym celem gry jest stworzenie lepszego świata dla
wszystkich czworonogów, co z pewnością każdy z nas chciałby uczynić nie
tylko w wirtualnym świecie, ale także w tym rzeczywistym! Gra jest
całkowicie bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android oraz iOS.
Więcej o grze na stronie http://blog.karmimypsiaki.pl/pomagaj-psiakom-z-
petsbury/                                                                                                                             
                                                         J.M

M.K. M.K.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Garmory.Petsbury&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/petsbury/id1112141229?l=pl&mt=8
http://blog.karmimypsiaki.pl/pomagaj-psiakom-z-petsbury/
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           Nasi milusińscy

Kot i królik

Lena z kotem

Magda i jej pies

 Mam dwa chomiki. Kaję i Kajtka. Kaja jest łagodniejsza niż Kajtek.
Lubią jeść słoneczniki i świeży chlebek. Są w kolorze brązowym i mają
czarną kreskę na grzbiecie. Lubię gdy śpią, bo słodko wyglądają. Kaja

lubi biegać w kółku, a Kajtek spać. Gdy chomiki razem biegają w kółku,
to Kaja chce biegać w lewo, a Kajtek w prawo. Bardzo lubię brać Kaję

na ręce i lubię dawać im jedzonko. Kajtek ma bardzo mięciutkie futerko.
Lubię głaskać Kaję i Kajtka. Bardzo je kocham!                                       

   Oliwia Wachowska

Moim ulubionym zwierzakiem jest królik Karol i kot Charlie. Od
niedawna mam polną myszkę, którą uratowałem z tatą, uwięzioną w
kuble z odpadami bio. Kot Charlie jest z nami cztery lata. Od
Października 2017 mam królika Karola. Kotek i króliczek bardzo
zaprzyjaźnili się ze sobą i spędzają razem dużo czasu, bawią się i
psocą. Bardzo kocham swoje zwierzaki, karmię je i dbam o nie. 

Chomiki

Świnka morska

  Moim ulubionym zwierzakiem jest królik Karol i kot Charlie. Od
niedawna mam polną myszkę, którą uratowałem z tatą, uwięzioną w
kuble z odpadami bio. Kot Charlie jest z nami cztery lata. Od
października 2017 mam królika Karola. Kotek i króliczek bardzo
zaprzyjaźnili się ze sobą i spędzają razem dużo czasu, bawią się i
psocą. Bardzo kocham swoje zwierzaki, karmię je i dbam o nie. Oliwier
Dyka. 

  To ja Lena! Znacie mnie ze szkoły, chodzę do klasy IIIa.  
Ten mały kotek na zdjęciu to Franek znam go już rok. 
To mały psotnik, który skradł serca wszystkich domowników. 
 Franek bardzo lubi jeść kocią karmę i spać całymi dniami. Kocham go
bardzo!                                                                    
                                                                                              Lena Rak

   MÓJ PIES BARY
Bary to wspaniały i kochany pies.
Lubi dawać łapę i bawić się ze mną.
Potrafi różne fajne sztuczki.
Czasami jak się na niego zdenerwuję, lubi chować się za drzewami.
Jest trochę niegrzeczny, bo po jedzeniu głośno szczeka, a gdy trzeba
go kąpać to cały w pianie nam ucieka. Wtedy wszyscy  
musimy go gonić :-)                                                            Magda Palarz

  
  Mam świnkę morską. Ma na imię Plamka.
Jest strasznie leniwa  i śmieszna. Lubi jeść ogórki, sałatę i pietruszkę.
Ma do leżenia poduszkę.Wieczorem lubi się bawić.
Nie lubi się kąpać.
                                                                                         Julia Pierchała

O.D.

L.R.

M.P.

O.D.

O.W.

E.P.
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    HUMOR, ZAGADKI LITERACKI SUKCES
GIMNAZJALISTEK

Nasi milusińscy  

Przychodzi blondi do biblioteki i pyta:
- Czy są Kroniki Galla?
- Anonima? - pyta bibliotekarka...
- Trudno, do widzenia!

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie
oznajmującym? 
- Koń ciągnie wóz. 
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było
zdaniem rozkazującym. 
- Wio!
Połam język! 
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia
drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?

J.B.
Jak się nazywa narodowy taniec ziemniaków?
- Obierek.
Jak śpią świnki? 
- Na boczku.
Co należy powiedzieć Izabelli, żeby kogoś
uderzyła?
- Walizka!

  J.M.

To moja kotka Puma lubię się z nią bawić.
Gdy jej rzucam kulki z papieru to ona je
goni. Ma miękkie futerko i mruczy gdy ją
głaszczę. Kocham ją bardzo. Mój kotek
jest najlepszy na świecie!         Jacek
Mirzyński 

Kotek Puma

Pies Bandzior

SPEKTAKULARNY LITERACKI SUKCES
NASZYCH GIMNAZJALISTEK!

Uczennice naszego gimnazjum niezwykle godnie
reprezentowały szkołę w Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości

Wilhelma Szewczyka. 

I miejsce zdobyły: Paulina Hanak (kl. III c);
Joanna Klasik ( kl. IIIb); Justyna Połednik (kl. IIa)

II miejsce zdobyły: Alicja Płonka (kl. IIIb);
Aleksandra Belkius (kl. IIa); Agnieszka Stencel

(kl. IIa)

Opiekun: Beata Muszyńska

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
                                         

Mam na imię Dawid i bardzo lubię zwierzęta.
W domu mam rybkę, chomika oraz psa. Pies to moje ulubione zwierzę.
Na imię ma Bandzior. Jest ślicznym samcem maści  brązowo czarnej.
Urodził się rok temu w styczniu, a ze mną jest od 9 miesięcy. Bardzo
lubi chodzić ze mną na spacery. Bawimy się razem na podwórku,
ganiamy oraz gramy w piłkę.
Do jedzenia daję mu suchą karmę dla psów oraz różnego rodzaju
przekąski.
Bardzo go kocham!                 
                                                                                    Dawid Pierchała

J.M.

D.P.
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	O odpowiedź na pytanie: "Co jeść zimą, by być zdrowym?" zapytaliśmy panią Joannę Patyrowską i panią Annę Steuer, które są szkolnymi koordynatorkami programu "Szkoła promująca zdrowie". Oto czego dowiedzieliśmy się:    Zmienność pór roku w naszym klimacie wpływa na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Zima to czas, kiedy często czujemy się osłabieni, rozdrażnieni i  zmęczeni. Co możemy zrobić aby wspomóc nasz organizm i pozostać pełnymi energii? Jednym  z czynników wpływających na nasze samopoczucie jest sposób żywienia. Przygotowując posiłki należy dbać o różnorodność składników i obecność najważniejszych grup produktów. W codziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć mleka i przetworów mlecznych, dostarczających wapnia oraz cennych witamin. Ważną rolę odgrywają także produkty zbożowe- razowe pieczywo, kasze czy makarony, które są źródłem węglowodanów,  błonnika oraz niezbędnych do prawidłowego rozwoju  składników mineralnych. Cennych kwasów omega-3 dostarczy porcja ryb oraz włoskie orzechy. Z kolei dobrym źródłem pełnowartościowego białka będzie chude mięso.  Pomimo tego, że w środku zimy warzywa i owoce mają mniejsze wartości odżywcze niż w sezonie, nie może ich zabraknąć w naszych codziennych posiłkach. Należy również zadbać o składniki będące źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność organizmu oraz pomaga zapobiegać częstym przeziębieniom - mogą to być np. cytrusy, takie jak mandarynki czy pomarańcze dołączone do drugiego śniadania. W tę witaminę  bogate są również warzywa: papryka, szpinak, pomidory, brokuły, kalafior. Zimą nie wolno zapominać o spożywaniu odpowiedniej ilości wody. Dzieci powinny wypijać codziennie ok. dwa litry płynów. Niedobór wody w organizmie jest jedną  z przyczyn występowania suchej skóry. Należy pamiętać o tym, że szczególne znaczenie dla zdrowi i odporności organizmu mają regularnie spożywane posiłki (najlepiej pięć razy dziennie), a zwłaszcza pełnowartościowe śniadanie zjadane przed wyjściem do szkoły oraz codzienna aktywność fizyczna.
	Przypominamy o akcji  „Owocowo – warzywne piątki”

	UWAGA KONKURS!!!
	Petsbury - graj  i pomagaj!
	Uczniowie klasy 5b oraz 7a uczestniczyli w ciekawych zajęciach prowadzonych przez panią Kamilę Zich, która opowiadała o ogólnopolskiej akcji „Karmimy psiaki”. Jej twórcy organizują wiele projektów i inicjatyw, dzięki którym ratują życie bezdomnych zwierząt. Stale też wspierają 16 polskich schronisk.                                                                                      O sobie mówią: Najbardziej zależy nam na realnych efektach naszych działań. Zależy nam, aby te efekty były długotrwałe, dlatego stawiamy na edukację.  Pani Kamila opowiadała o odpowiedzialnej adopcji zwierząt i o tym jak ważne jest pomaganie zwierzętom ze schronisk. Zapoznała również uczniów z niezwykłą grą internetową: „Pestbury”. Dlaczego niezwykłą? Otóż gra jest równocześnie projektem charytatywnym. Grając w nią, możemy pomagać bezdomnym zwierzakom! W czasie zajęć uczniowie rozwiązali quiz i otrzymali wiele gadżetów związanych z grą „Petsbury”.                                                           Jak wygląda gra i jaki jest jej cel? W Petsbury stajesz się dyrektorem schroniska dla zwierząt w miasteczku. Zadaniem gracza jest rozbudowywanie schroniska dla zwierząt tak, aby mogło ono przyjmować jak najwięcej potrzebujących bezdomniaków. Żeby tego dokonać musi przede wszystkim odpowiednio dbać o swoich podopiecznych. Oprócz tego – zbierać złoto oraz materiały budowlane, które może następnie wymienić w sklepie na interesujące go produkty dla zwierzaków czy nowe budynki.Głównym celem gry jest stworzenie lepszego świata dla wszystkich czworonogów, co z pewnością każdy z nas chciałby uczynić nie tylko w wirtualnym świecie, ale także w tym rzeczywistym! Gra jest całkowicie bezpłatna i dostępna na systemy operacyjne Android oraz iOS. Więcej o grze na stronie http://blog.karmimypsiaki.pl/pomagaj-psiakom-z-petsbury/                                                                                                                                                                                       J.M

	Nasi milusińscy
	To ja Lena! Znacie mnie ze szkoły, chodzę do klasy IIIa.   Ten mały kotek na zdjęciu to Franek znam go już rok.  To mały psotnik, który skradł serca wszystkich domowników.   Franek bardzo lubi jeść kocią karmę i spać całymi dniami. Kocham go bardzo!

	Nasi milusińscy
	To moja kotka Puma lubię się z nią bawić. Gdy jej rzucam kulki z papieru to ona je goni. Ma miękkie futerko i mruczy gdy ją głaszczę. Kocham ją bardzo. Mój kotek jest najlepszy na świecie!         Jacek Mirzyński
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