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Wiosna w pełni

        Drodzy czytelnicy!
Wiosna w pełni, cieszymy się bardzo, że w końcu jest ciepło
i możemy wychodzić na przerwach na dwór oraz aktywnie
spędzać czas. W tym numerze dowiecie się dlaczego ruch
i dieta są ważne, przeczytacie co to jest cukrzyca, jak się ją leczy
i dlaczego się pojawia. Przedstawimy wam relację
z Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Niemieckiej oraz
przeczytacie o grach i książce, które polecamy. Tradycyjnie na
końcu znajdziecie szkolny humor:) Miłego czytania.
                                                                 Redakcja

W tym numerze:

Czy wiesz, co to jest cukrzyca?
Konkurs Piosenki Niemieckiej
Gry, które polecamy
Książka, którą polecamy
Szkolny humor:)

Przerwa lekcyjna Fot. Adam Magrean
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Czy wiesz, co to jest cukrzyca?

   

     Czy wiecie, że cukrzyca to choroba, która dotyka
zarówno dorosłych jak i dzieci? Dopada nagle, bez
ostrzeżenia.

Spowodowana jest nie tym, że jemy za dużo słodyczy,
ale między innymi tym, że nasz układ odpornościowy
niszczy komórki beta wytwarzające naturalną insulinę.
Zdarza się to czasami przy różnych infekcjach, a
także nadmiernym stresie. 

      Choroba ta często nazywana jest chorobą autoagresji, ponieważ organizm próbuje zwalczyć np.
przeziębienie i zwalcza przy okazji dobre komórki (beta). To prowadzi do nadmiernego poziomu cukru, a wtedy
pojawia się ta choroba- cukrzyca.

    Jak to już nas spotka, zaczynamy z nią walczyć. Często poprzez insulinę, którą przyjmujemy w postaci
zastrzyków tzw. penem lub za pomocą pompy insulinowej. Musimy mierzyć cukier kilka razy dziennie za
pomocą glukometru.  W skutecznym leczeniu cukrzycy, jak też jej zapobieganiu ważna jest dieta oraz codzienny
ruch. Wyobraźcie sobie, że wystarczy 20 minut dziennie,  aby nasz organizm dobrze działał. Zwykły spacer lub
jazda na rowerze pomoże w byciu zdrowym.

    Dieta dla dzieci zmagających się z cukrzycą dostosowywana jest indywidualnie przez dietetyka. Przykładowe
odżywianie dla osób z cukrzycą jak również i tych zdrowych, którzy chcą tacy pozostać, to 6 posiłków dziennie,
które jemy co 3 godziny.

Przykładowy jadłospis:
I. śniadanie:kromka chleba razowego, kromka chleba zwykłego, masełko, szynka, warzywa.
II.śniadanie: kromka chleba razowego, masełko, szynka, jabłko.
obiad: ziemniaki, mięso gotowane, surówka.
podwieczorek: kromka chleba razowego, masełko, szynka, warzywa, jabłko.
I. kolacja: kromka chleba razowego, masełko, ser, warzywa jogurt.
II. kolacja:  2 kromki chleba razowego, serek topiony, warzywa.
      Cukrzyca to choroba, która nam- dzieciom i młodzieży utrudnia życie, ponieważ trzeba zrezygnować 
z niektórych rzeczy, które lubimy,  zmienić swój tryb życia. Z drugiej strony trzeba się z tym pogodzić i nauczyć 
z tym żyć. Najlepiej jednak żyć zdrowo cały czas, bez względu na to czy jesteśmy już chorzy czy nie. Zawsze
lepiej zapobiegać niż leczyć.

                                                                                                                         Ola Abramczyk

zdrowe jedzenie zawsze wygrywa! gotujmy.pl
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Konkurs Piosenki Niemieckiej

Konkurs Piosenki Niemieckiej w Lamkowie

Dominika Łubińska

W naszej
szkole odbył
się
Międzyszkolny
Konkurs
Piosenki
Niemieckiej
zorganizowany
przez Panią
Natalię Łazarz
i Jolantę
Aptazy. Klasę
V
reprezentowała
Dominika
Łubińska wraz
z chórkiem.
Zajęli oni I
miejsce.
Dominika
podczas
rozmowy
 z nami
powiedziała,
że jest bardzo
szczęśliwa 
z wygranej.
Chórek w
postaci

jej kolegów
oraz koleżanek
spisał się na
medal! Bardzo
podobał nam
się ich występ.
Serdecznie
gratulujemy!

Klasę III
reprezentowała
Agata Radzik i
Mikołaj Gortych
wraz z
koleżankami i
kolegami ze
swojej klasy.
Zajęli oni II
miejsce.
Jesteśmy
dumni ze
wszystkich
występujących
w konkursie- 

W naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Niemieckiej zorganizowany przez Panią
Natalię Łazarz i Jolantę Aptazy. 

Klasę V reprezentowała Dominika Łubińska wraz
z chórkiem. Zajęli oni I miejsce. Dominika podczas
rozmowy z nami powiedziała, że jest bardzo
szczęśliwa z wygranej. Chórek w postaci jej
kolegów oraz koleżanek spisał się na medal!
Bardzo podobał nam się ich występ. Klasę III
reprezentowała Agata Radzik i Mikołaj Gortych
wraz z koleżankami i kolegami ze swojej klasy.
Zajęli oni II miejsce. Jesteśmy bardzo dumni ze
wszystkich reprezentantów naszej szkoły.
Gratulacje!

                  

                                Maria Kamińska, Beata Śliwa
   

Fot. Beata Śliwa

Fot. Beata Śliwa
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Klasa III

Miejsce II: Agata Radzik i Mikołaj Gortych, klasa III

Fot. Beata Śliwa

Fot. Beata Śliwa
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Gry, które polecamy

Roblox

Fortnite

Roblox ma
wiele
ciekawych gier
na przykład
można
budować statki,
być więźniem
lub policjantem.
Można grać z
przyjaciółmi i
innymi ta gra
jest od 7lat. Jest
to gra sieciowa.
Można tworzyć
własne mapy i
postacie.Możesz
ubierać ich jak
chcesz.
Gra roblox
bardzo rozwija,
ponieważ
można w nią
grać z różnymi
osobami z
całego świata.
Dzięki temu

możemy po
przez zabawę
uczyć się
języka
angielskiego
oraz poznać
wielu nowych
przyjaciół.
Naprawdę
warto w nią
zagrać.
Bartek Guzek

Fortnite to gra
bardzo
popularna i
fajna. Można w
niej strzelać,
rozmawiać z
ludźmi z całego
świata.Dostępne
od 12 roku
życia. Gra na
ps 4 pc xbox.
Maciej Albert

 

google.pl

google.pl
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Książka, którą polecamy

"Walizka pełna gwiazd"

Słyszeliście może o cudownej lampie
Aladyna? Szklanych pantofelkach
Kopciuszka? A o latającym dywanie? 
I myślicie, że magiczne przedmioty istnieją
tylko w baśniach? Wobec tego jesteście 
w błędzie! Ale żeby się o tym przekonać,
musielibyście poznać malowniczą wioskę
położoną w samym sercu Szkocji, w której
ma zostać otwarty tajemniczy sklep…
Przedstawiam wam książkę "Walizka pełna
gwiazd" P. Baccalario.

Książka „Walizka pełna gwiazd” ukazuje Finleya  McPhee,
który mieszka w Applecross. Do Applecross przyjeżdża
rodzina Lilich. Od czasu przyjazdu Lilich  zaczynają się dziać
dziwne rzeczy. Rodzina Lilich otwiera sklepik w zatoce
Reginalda. Jest siedem rodzin sklepikarzy o których Finley
nic nie wie .Finley i Meb dostali klucze do sklepiku. Klucz,
który  dostał jest z główką skorpiona. Klucz Meb jest z
główką pszczoły. Później Finley dowiaduje się o magicznych
przedmiotach, które sprzedają i naprawiają w sklepiku.
Finley jest obrońcą sklepiku, a Meb osobą która naprawia
magiczne przedmioty. Magiczne przedmioty, które
sprzedają i naprawiają to na przykład lampa
Alladyna, latający dywan i kryształowe pantofelki
Kopciuszka. Od kiedy Finley musiał zawieść list do sklepiku
w zatoce Reginalda dzieją się dziwne rzeczy. 
                                                             Kajetan Buciński      
                                                  

google.pl
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Szkolny humor:)
Nauczycielka mówi do ucznia: 
- Mam, dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że każdego dnia robisz widoczne postępy. 
- A jaka jest zła? 
- Są one mniejsze, niż to jak się przesuwamy w programem.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzić.

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!

Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają na
kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich miejscach.

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem wszystko w domu robić...
- Siadaj, dwója! A ty Witku, zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzienia, taka balanga była, że szkoda gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója.

Opracował: Kajetan Buciński
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