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              Życzenia dla Babci i Dziadka z okazji „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka”
 
    Najlepsze życzenia,                           Ofiarujemy Wam bukiet
    Aby wszystkie Wasze                         Kwiatów
    Spełniły się marzenia.                        I laurkę pełną żartów.
    Zdrowia i pomyślności,                       Ewentualnie pudełko czekoladek.
  BYście doznali mnóstwo                      Może książkę z mnóstwem zagadek.
    Miłości.

                                                           Zespół Dziennikarski NASZYM OKIEM

               PRZEPIS NA BEZPIECZNE FERIE
Ferie to czas odpoczynku i dobrej zabawy.Pamiętajmy więc,
że warto spędzać je w bezpieczny sposób...     Mamy dla
was kilka propozycji:

1. Nie zjeżdżajcie na sankach w pobliżu drogi.
2. Nie doczepiajcie sanek do samochodu.
3. Podczas rzucania się śnieżkami nie rzucajcie lodem.
4. Pamiętajcie, aby na łyżwach jeździć tylko w

wyznaczonych na to miejscach.
5. Pamiętajcie o byciu widocznym na drodze, w czym

pomogą wam odblaski.
6. Ubierajcie się odpowiednio do temperatury.
7. Nie strącajcie zwisających sopli lodu.
8. Nie przebiegajcie przez ulicę.Warto przejść przez

przejście.
9. Unikajcie kontaktu z osobami chorymi.

10. W czasie zjeżdżania zachowajcie odpowiednią
odległość między sankami.

11. Pamiętajcie o zdrowym odżywianiu.
12. W wolnym czasie przebywajcie na świeżym powietrzu.

Zima mocno trzyma!!

Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima to musi być zimno! (film „Miś”)

Zima rozpoczęła się w piątek 21 grudnia i będzie trwać do 20 marca 2019 roku.
Tegoroczne ferie zaczynają się 11lutego, a kończą się 24 lutego. Spadło dużo śniegu, więc uważam, że ferie będą bardzo udane. Będzie można jeździć na
nartach, sankach, łyżwach oraz na worku z sianem. 
Życzymy wszystkim świetnej zabawy i do zobaczenia!

                                    Próbne egzaminy ósmoklasistów
  W styczniu po raz trzeci uczniowie klas ósmych naszej szkoły zmierzyli się z zadaniami
próbnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. To "rozgrzewka
" przed prawdziwym egzaminem, który odbędzie się w kwietniu. Nasi koledzy wypadli
całkiem dobrze w skali województwa, czego dowodem jest poniżej zamieszczony dyplom. 
    Mamy nadzieję, że właściwy egzamin napiszą jeszcze lepiej i tego im serdecznie
życzymy.  Połamania piór!       

                           

Dowód uznania NO
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                            Ostatnia puszka prezydenta Adamowicza
Internetowa akcja "Zapełnijmy po brzegi ostatnią puszkę prezydenta na
WOŚP" powstała na Facebooku zaledwie kilka dni temu. Organizatorka
chciała zebrać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tysiąc złotych,
jednak post z akcją był bardzo często udostępniany i coraz więcej osób
wpłacało datki. W ten sposób uzbierała się ogromna kwota, która zaskoczyła
samą organizatorkę:
To miała być na początku zbiórka dla znajomych. Chce podziękować
każdemu darczyńcy - w rozmowie z wp.pl powiedziała organizatorka zbiórki.
Celem Patrycji Krzymińskiej był tysiąc złotych, ale przyznaje, że nawet takiej
sumy się nie spodziewała. Kwota w "puszce" wyniosła prawie 16 milionów
złotych!

   Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego
z Bawarii i Tyrolu Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90 XX
wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego
2002 roku w Chełmie(województwo kujawsko-pomorskie) pod nazwą
"Walentynki Chełmińskie". Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od
średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw.Wniebowzięcia
NMP (1280–1320) relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św.
Walentego z tradycją anglosaską.

                              
To już 27 finał WOŚP!

  Celem WOŚP 2019 był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III
stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej
diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.
Zbiórka 27. edycji WOŚP ma przede wszystkim umożliwić podniesienie
standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane
urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy
komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne),
wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z
torem wizyjnym dla gastroenterologii. 

                                              Walentynki-Dzień Zakochanych

 Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania
miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona
zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami.
 W naszej szkole działała poczta walentynkowa. Przez kilka dni można było
do pięknej, kolorowej skrzynki wrzucać kartki z wyrazami sympatii. 8 lutego
trafiły one do adresatów, bo przecież walentynki wypadają podczas ferii...
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ICEMANIA - TO JEST TO!
5 i 6 lutego uczniowie naszej szkoły - klasy 5a,c, 7a oraz 8 a,b i c wraz z
wychowawcami i opiekunami uczestniczyli we wspólnej zabawie. Była to

jazda na łyżwach na lodowisku Icemania.
Jazda na łyżwach, oprócz dobrej zabawy, daje wiele zdrowotnych korzyści.
Uprawianie łyżwiarstwa poprawia elastyczność stawów, wzmacnia mięśnie

nóg, a także pobudza do bardziej efektywnej pracy układ sercowo-
naczyniowy.

Godzina jazdy na łyżwach pozwala spalić od 300 do 800 kalorii.
Regularna jazda na łyżwach, jak i uprawianie innych sportów, powoduje

wydzielanie się endorfin, czyli hormonów szczęścia. Po wysiłku fizycznym
poprawia się sprawność umysłu i zdolność koncentracji. Po treningu
człowiek jest pozytywnie nastawiony do świata, ma lepszy nastrój i

zwiększa się jego odporność na stres.
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                        Droga Babciu!
     Droga Babciu, bardzo Cię kochamy,
     I najszczersze życzenia Ci składamy.
     Życzę Ci dużo szczęścia, radości
     I przede wszystkim wiele miłości.
     Życzę byś bardzo cierpliwa była
     I się z wnukami często bawiła.
No i pamiętaj Babciu kochana:
Choroba ma to być rzecz Tobie nieznana.
Musisz być zdrowa i żyć 100 lat.
Z Tobą piękniejszy jest cały świat.
                           Bartek Pawluk kl. 3b

         Moja babcia i mój dziadek
Moja babcia i mój dziadek
to osoby są kochane.
Moja babcia to najlepsza kucharka,
bo same pyszności wyjmuje z garnka.
A mój dziadzio „superowy”,
bo naprawia samochody.
Z babcią o ogródek dbamy
i wszystkie kwiatki podlewamy.
Z dziadkiem nad stawik chodzimy
i kaczuszki zawsze karmimy.
Ja kocham swoich dziadków
i dam im bukiet kwiatków.
Dziadkowi kubek z napisem „Super Dziadek”,
a kochanej babci pudełko czekoladek.
                               Justyna Kokoszka kl. 3a
                 
                 Najlepsza babcia
Babcia najlepsza jest we wszechświecie.
Do niej zawsze jeżdżę w lecie.
U niej miło płynie czas.
Szkoda, że w tygodniu widzimy się tylko raz.
Z babcią zawsze karmimy koty,
które lubią robić psoty.
Z babcią o dwa psy też dbamy,
bo tylko tyle ich mamy.
Moją babcię bardzo szanuję
i nigdy jej nie okłamuję.
                          Kajetan Staszek kl. 3a

  
                    CZYTAMY POLECAMY

      Bardzo podoba mi się książka „Psy rasowe”,
której autorką jest Agnieszka Nojszewska. Ta
książka prezentuje 80 wybranych ras psów.
Można się z niej dowiedzieć wielu ciekawych
rzeczy o psach, na przykład: ważne informacje o
pochodzeniu każdej rasy, psie osobowości, skąd
biorą się przyjacielskie psy, czy istnieją
agresywne rasy, jakie są niezbędne zabiegi
pielęgnacyjne. Mnie najbardziej zainteresowała
rasa  - wilczarz irlandzki. „Jagnię w domu, lew na
polowaniu – to trafne określenie wilczarza”. W tej
książce są piękne zdjęcia psów. Jeżeli chcesz się
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o psach
koniecznie sięgnij po tę książkę. Jest to
podręczny przewodnik niezbędny dla każdego,
kto zamierza nabyć rasowego przyjaciela. Można
ją wypożyczyć w szkolnej bibliotece.
   
                             Maja Sadurska kl. 3a

                        Walentynki
14 lutego to zakochanych jest święto.
Widzę tego dnia u wszystkich buzię uśmiechniętą.
Zakochani obdarowują się prezentami
i dają sobie kartki z wyznaniami.
Każdy chłopak i każda dziewczyna
idą na spacer, albo do kina.
Miło ze sobą rozmawiają
i uczucia swoje wyznają.
                       Wiktoria Pawłowska kl. 3a

                         Moja Rodzinka
  Babcia i dziadziuś to moja rodzinka kochana.
  Święto Dziadków ważna rzecz,
  Niech wszystkie smutki pójdą precz!
  Dzisiaj wszyscy się bawimy i wspólnie               
cieszymy.
          Bardzo kocham swoją babcię.
          Z nią nigdy się nie nudzimy.
          Mój brzuszek zawsze pełny,
          a ja jestem szczęśliwy i uśmiechnięty.
          Dzięki babci tabliczka mnożenia to 
          dla mnie pryszcz.
          Czytanie, pisanie też idzie mi w mig.
  Dziadziuś kochany naprawia i remontuje.
  Zawsze mnie rozpieszcza i wyluzowuje.
                               Ernest Czechowski kl. 3b

Prezent dla Dziadka

Czekoladki dla Babci

Książka "Psy rasowe"
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