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1 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się kolejny
Dzień Sportu i Zdrowej Żywności.  Dzień Dziecka
nie przeszkodził w przybyciu uczniów do szkoły,
mimo, że nie było ich tak dużo jak co dzień. W ten
dzień mieli zapewnione różne atrakcje: tańce, mini
zawody sportowe: m.in. przeciąganie liny oraz
chodzenie z kubeczkiem pełnym wody po bieżni,
aby się nie wylała. Do ostatniej dyscypliny
wchodzącej w ten dzień należał bieg. Nie był to
zwykły bieg, ponieważ polegał na tym, aby
zatrzymać się na mecie dokładnie po 60
sekundach! To nie lada wyzwanie, lecz wyłonili
honorowego zwycięzcę.  Konkurencja sportowa,
jak i tańce, wywierały na dziecięcych twarzach
szeroki uśmiech.

  Oprócz sportu, był też czas na przygotowanie
niezwykłych potraw. Uczniowie w swoich klasach
przygotowywali zdrowe dania, które mogli później
degustować inni. Przykładem tego były różne
sałatki ( warzywne jak i owocowe), pomieszania
owoców (głównie arbuza-najlepszy na gorące
upały, truskawek itp.) Można było znaleźć tam
także galaretki i inne smaczne kombinacje, które
zniknęły ze stoisk zaledwie w kilka minut.
Muszę przyznać, że uczniowie popisali się
kreatywnością przygotowywanych deserów
owocowych. 

 Nieduża frekwencja nie przeszkadzała w przebiegu
Dnia Sportu i Zdrowej Żywności. Myślę, że
uczniowie, którzy uczestniczyli w tym dniu nie
żałowali przyjścia. W końcu takie wydarzenie jest
raz na rok, i to dopiero drugi raz w Czwórce!
 
                                                                                         
                                           Ola Klimek

DZIEŃ SPORTU

PRZEDSTAWIENIE DLA KLAS I-III
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                                                                  Bezpieczne wakacje 

  Czas wakacji zbliża się szybkim krokiem i choć pewnie większość rodzin podjęła już najważniejsze
decyzje dotyczące planowania tego czasu, to na pewno warto przemyśleć to, jak najlepiej ten okres
wykorzystać.
 Większość dzieci jedzie na kolonie lub obozy sportowe wraz z rówieśnikami, jednak spora ilość młodych
osób wyjeżdza wraz ze swymi opiekunami na wczasy pełne przygód. Jednak czy te przygody są zawsze
bezpieczne? Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych bliskich, a zarazem czerpać radość z pięknych
wakacyjnych chwil. 

 Najwięcej wypadków powoduje woda. Skoki do niej, gdy ma płytką powierzchnię, lub po prostu sama
woda może zagrozić życiu. Uderzenie głową o dno może uszkodzić kręgosłup szyjny i - co gorsza - rdzeń
kręgowy, a to prowadzi do natychmiastowego paraliżu. Jeśli już skaczemy na główkę, to do wody o
odpowiedniej głębokości. Oczywiście i bez skakania na głowę można się utopić. Zwłaszcza, gdy
wchodzimy do nieznanej wody w niestrzeżonym miejscu, rozgrzani słońcem, z pełnym żołądkiem albo, co
gorsza, po alkoholu. Jeśli mamy zamiar wejść do wody, to najlepiej do strzeżonej i takiej, którą mniej
więcej znamy. Nie wolno wbiec szybko do wody po dłuższym czasie leżenia na słońcu. Ostrożnie z
opalaniem!
Nawet jeśli uwielbiasz słońce i opaleniznę, przebywając na plaży smaruj skórę kremami z dużym filtrem
przeciwsłonecznym. Chroń głowę! Nie wystawiaj się na długotrwałe działanie promieni UV. W cieniu jest
równe przyjemnie. Nie wbiegaj do wody, gdy jesteś mocno nagrzany słońcem i spocony. Schładzaj skórę
stopniowo zanim zanurzysz się w całości. 

Nie podchodź do nieznanych ci zwierząt, niewiadomo co mogą ci zrobić, mogą być niebezpieczne.
Pamiętajmy też o tym, aby pilnować swoich rzeczy. Nie zostawiajmy ich samych na plaży- złodziej będzie
miał wtedy świetną okazję.  Mogę wymienić jeszcze sporo ostrzeżeń, jednak najczęściej dochodzi do tych
nad wodą. Pamiętajmy, że wakacje to czas radości i pięknych chwil, jednak zawsze musimy być ostrożni i
zapewniać sobie bezpieczeństwo! Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania
przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić pod numery alarmowe: 
Policja- 997

Straż Pożarna- 998
Pogotowie- 999
lub 112.
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UŻYWKI

Używki to nie jest obecy nam temat. Ze względu na liczne spotkania i konwersacje z
nauczycielami, na ten temat wiemy już bardzo dużo. Wszyscy również wiemy,że
używki szkodzą naszemu zdrowiu i samopoczuciu. Z racji tego,że idą wakacje, nie
mamy już ograniczeń ze strony szkoły. Używki to bardzo ważny temat i myślę,że w
każdym domu powinien być omówiony z opiekunami. Teraz pragnę rozpisać tu kilka
skutków używania różnych używek. Warto pamiętać,że to tylko dwie z wielu używek.

Skutki picia alkoholu:
zaburzenia psychiczne

uszkodzenia wątroby

zaniki pamięci

udar mózgu

zniszczenie komórek nerwowych

Wczesne skutki palenia tytoniu:
nieprzyjemny oddech

przebarwienia zębów palców i paznokci

przyśpieszenie procesu starzenia

niedotlenienie.

Odległe skutki palenia tytoniu:
choroby układu krążenia

nowotwory

choroby płuc

choroby jamy ustnej

ALEKSANDRA WITKOWSKA
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