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27 MARCA-POŁOWA WIELKIEGO POSTU-OBWARZANKI LECĄ Z NIEBA !

        We środę 27 marca 2019  roku na
drzewach rosnących wokół naszej szkoły
 Aniołki zawiesiły obwarzanki dla
wszystkich oczywiście grzecznych
dzieci:)       
         Obwarzanki te symbolizują połowę
Wielkiego Postu. Uczniowie 
z radością i wielkim zaangażowaniem
poszukiwali obwarzanków dla swojej klasy.
Poszukiwaczom obwarzanków szybko udało
się je odnaleźć  i wszyscy wrócili szczęśliwi
do szkoły. 
        Aniołki wiedzą jak świetnymi
kucharkami są nasze Panie z kuchni, więc to
właśnie im powierzyły to kulinarne zadanie.
Jak zwykle Panie z kuchni upiekły
przepyszne obwarzanki, po prostu palce
lizać:) Dziękujemy :)
       Kolejne poszukiwanie obwarzanków na
gałęziach drzew wokół szkoły znów za rok 
w połowie Wielkiego Postu. 
       Już wkrótce wywiad z naszymi Paniami
Kucharkami w naszej gazetce !!!

:)

.

Obwarzanki

.
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                                        ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
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          Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22
marca. Aż trudno w to uwierzyć, ale ponad miliard
ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu
do wody pitnej. Musimy każdego dnia pamiętać,
żeby oszczędzać wodę, która jest źródłem życia.
       22 marca w piątek obchodziliśmy w naszej
szkole Światowy Dzień Wody. Wolontariusze
działający pod kierunkiem p.Marii Bień i
p.Magdaleny Łytek przygotowali prezentację
multimedialną: "Woda - źródłem życia".
Prezentację tą można było obejrzeć w czasie
przerw między lekcjami na górnym korytarzu.
Dodatkowo można było obejrzeć plakaty związane
z tematyką wody na naszej planecie. Tego dnia
Wolontariusze rozdawali także papierowe
bransoletki w niebieskim kolorze.

Światowy Dzień Wody w naszej szkole Światowy Dzień Wody w naszej szkole

Światowy Dzień Wody w naszej szkole
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      Woda  jest bardzo ważna, bo dzięki niej żyjemy, funkcjonujmy
i zachowujemy higienę. Dzięki niej możemy się wykąpać. Niestety niektórzy
nie mogą, ponieważ po prostu nie mają na to funduszy, są bezdomni.
Dlatego powinniśmy jednak o tym dniu pamiętać, bo woda nie tylko daje
nam  czystość czyli utrzymywanie higieny ale daje nam wiele więcej opcji
np. można wodę pić, przyrządzić potrawy. Tak jak mówiłam woda ma różne
funkcje codziennego użytku np. gdy ubrudzimy coś to woda pomaga
usunąć brud. Woda to jest to co nam jest potrzebne na co dzień do życia.
Dlatego warto ten dzień obchodzić, pamiętać o nim i o tym, że woda to
źródło życia.

                                                                             Oliwia Dyba

                                                                               

żródło:pixabay
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                             WIECZÓR W SZKOLE  OKIEM JUNIOR REDAKTORÓW

      22 marca odbył się u nas
WIECZÓR W SZKOLE. 
      Dyrektor  Szkoły im. Tadeusza
Kościuszki w Zalasiu - p.Małgorzata
Mastalerz- zaprosiła wszystkich,
którzy chcieli poczuć klimat szkoły,
powspominać lata spędzone w
murach naszej szkoły. Można było
obejrzeć aktualną bazę, poszukać
swojej klasy
z czasów szkolnych, posmakować 
pysznego żurku na stołówce,
spotkać się ze znajomymi,
porozmawiać z nauczycielami.   
   Wieczór w szkole rozpoczął się 
Koncertem Wiosennym- Cztery Pory
Roku, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Amonit i Szkołę
Podstawową w Zalasiu. Szczegóły w
następnym artykule. Patrz str. 6. 
     Tego wieczoru na spotkaniu
Klubu Seniora było dużo osób.
Wszyscy się śmiali,  rozmawiali, 
grali  w różne gry.     

Szkołę odwiedzili starsi i młodsi.
    Na sali gimnastycznej był
rozłożony Tor przeszkód. 
    W gabinecie Pani Pedagog był
ładnie pachnący i ręcznie robiony
przez panią Slime i także gry
planszowe. Slime był zrobiony
z pianki do golenia, mąki pszennej,
mąki ziemniaczanej, pasty do zębów
i wody , a był koloru różowo-
fiołkowo-lilia róż był naprawdę ładny
i jak pachniał ...ymm. W każdej
klasie czekała na zwiedzających
mała niespodzianka.
    W jedynce na dole można było
pośpiewać po angielsku, rozwiązać
zagadki językowe z tablicą
interaktywną.
    Tuż obok w dwójce można było
obejrzeć bajki, pobawić się
pacynkami. 
   W trójce obejrzeć plakaty do nauki
j.angielskiego.
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      Za to w czwórce - sali
historycznej ciekawa prezentacja 
o symbolach narodowych,
eksponaty i książki historyczne
przyciągały miłośników historii. 
    Na świetlicy było mnóstwo
zabawek z czego najbardziej
ucieszyli się najmłodsi zwiedzający.
Klocki piankowe na dolnym
korytarzu też cieszyły się dużą
popularnością wśród dzieci.
      W jedynce u góry można było
obejrzeć pianino i absolwenci mogli
powspominać lekcje muzyki.
      W dwójce u góry można było
obejrzeć iluzję optyczną. Iluzja
polegała na kręceniu się baletnicy,
ona kręciła się w lewo i w prawo jak 
się na nią patrzyło kręciła sie w
prawo, a jak tak spojrzało się  pod
innym kątem to w lewo. 
     Następne pomieszczenie - sala
biologiczna, w której był mikroskop
z różnymi preparatami, makieta
człowieka oraz jego szkielet. 
W kolejnej sali języka niemiekiego 

i angielskiego było rysowanie po
tablicy multimedialnej oraz różne
Quizy.
    Sala geograficzna była to klasa
eksperymentów. Na pierwszym
planie prezentował się wulkan
zrobiony ze styropianu oraz kartki z
kredkami, a na drugim mniejszy
wulkan.Ten mały wulkan miał być
wykorzystywany do robienia erupcji
wulkanu- to było bardzo ciekawe. 
     Ostatnia sala u góry była to klasa
języka francuskiego, gdzie
rozdawano babeczki i cukierki
(mniam) oraz malowanki do
pokolorowania.
      W sali fizycznej można było
doświadczyć jak fizyka jest ważna i
ciekawa.
      A w sali plastycznej można było
wypróbować swoje talenty
plastyczne.
      Przytulny Gabinet Pani
Pielęgniarki zachwycił
zwiedzających.
To był udany wieczór !  
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22 MARCA 2019- MUZYCZNE POWITANIE WIOSNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZALASIU

      22 marca o godz. 17.30 odbył się w naszej szkole koncert finałowy
przeglądu muzycznego: "Muzyczne Pory Roku- Powitanie Wiosny"
zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit i Szkołę
Podstawową w Zalasiu.
      Na piątkowym koncercie wystąpili Finaliści przeglądu muzycznego
wyłonieni podczas eliminacji:
1) Reprezentacja klasy V b ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku - piosenka
"Żonkilowy song"
2) Rodzeństwo Ryszka - piosenka "Maszeruje Wiosna"
3) Iwona Łydek Trio - piosenka "Za wielkim morzem Ty"
4) Reprezentacja Przedszkola w Zalasiu grupa młodsza - piosenka "Wiosna,
wiosna"
5) Reprezentacja Przedszkola w Zalasiu grupa starsza - piosenka "Wiosenny
krakowiaczek"
Oraz gościnnie:
Katarzyna Chmiel - piosenki "Riptide", "I don't know my name"
Julia Sęk - piosenka "Kolorowy wiatr"
       Jury: p.Grażyna Palczewska, p.Marzena Kubin wraz z p.Małgorzatą
Mastalerz i p.Zbigniewem Kochaniakiem wręczyli młodym artystom nagrody.
Wykonawcy otrzymali pamiątkowe bociany- statuetki, dyplomy oraz
zasłużone i gromkie brawa od publiczności. Prowadzącym koncertu był
p.Kacper Popiołek, a nad podkładami muzycznymi czuwał p. Bartosz
Popiołek.Wszyscy pięknie się zaprezentowali na koncercie.
Gratulacje dla wszystkich wykonawców i organizatorów koncertu!
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             SPOTKANIA W KLUBIE SENIORA AMONIT 50+

       Dnia 1 marca poszedłem na
spotkanie seniora, które odbyło się
o godz 17:30 w naszej szkole. 
W tym to dniu osoby starsze mogły
nauczyć się obsługiwać komputer,
albo pograć w remika lub po prostu
porozmawiać 
z koleżankami i kolegami. 
      Ja na przykład grałem w remika z
moją koleżanką Zuzą 
i z  Panią Dyrektor i jeszcze z
dwiema innymi paniami. Można też
było się nauczyć od mojej
przyjaciółki robić szalik (jak ktoś nie
potrafi) lub czapkę.
      W dniu 8 marca p. Zbigniew
Kochaniak wręczył seniorkom
kwiaty w imieniu całego
Stowarzyszenia Amonit. 
      Na tym kolejnym spotkaniu, na
którym byłem można było oglądnąć
film, który niezbyt mi się podobał,
więc po cichu wyszedłem na
stołówkę. Na stołówce można było
pograć w karty, porozmawiać czy
wypić herbatkę. 
     Ogólnie tam mamy praktycznie 

 wszystkie kółka- zajęcia: kółko
plastyczne, kółko karciane, kółko
informatyczne i inne. 
         Oczywiście, jak na każdym
wcześniejszym spotkaniu można
było porozmawiać z innymi
osobami. Więcej Wam nie powiem,
bo godzinę przed końcem spotkania
musiałem niestety jechać do domu,
ale jak czytają to osoby ze szkoły,
których babcia albo dziadek ma
ponad 50 lat, a nie chodzi na te
spotkania to powiedzcie im, żeby
koniecznie się wyrwali z domu na
dwie i pół godziny. Spędzą swój
wolny czas naprawdę bardzo fajnie i
przyjemnie. Na spotkaniach dużo się
dzieje i jest wesoło.
        Nie zastanawiaj się i nie zwlekaj
tylko zaproś Babcię, Dziadka, Ciocię
czy Wujka!

Spotkania Klubu Seniora Amonit
50+ w każdy piątek o godz. 17.30 
w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Zalasiu.
                               Patryk Ołdak
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PROSTY ZAROBEK CUDZYM KOSZTEM - JAK FAKE NEWSY WPŁYWAJĄ NA
NASZE ŻYCIE?

     Każdego dnia przeglądamy
internet, prasę, oglądamy telewizję
czy też słuchamy radia. Jest tam
mowa o różnych rzeczach, ale
najczęściej są to tzw „news'y” 
(z ang. Nowiny).
     W dzisiejszych czasach
przekazuje je głównie Internet, ale
czy wszystkie informacje są
prawdziwe? Przeprowadziłam 
mini-wywiady wśród osób w mojej
szkole, obierając sobie za główne
pytanie czym jest fake news.
     Fake News-nieprawdziwa,
fałszywa, czasem szokująca
i szkalująca informacja na temat
jakiegoś zdarzenia lub osoby.
-Fake News oznacza nieprawdziwą
informację. Wprowadza nas w błąd,
manipuluje faktami oraz szkodzi
społeczeństwu-mówi jedna z
pytanych przeze mnie osób.
Zwykle się na nie nabieramy poprzez
ich kuszące, a czasami absurdalne
nagłówki np. „Napadły na mnie
diabelskie kozy!". 

       Co robić, aby się na nie nie
nabrać?
       Przede wszystkim edukacja.
Człowieka wykształconego 
trudniej jest zmanipulować, a co za
tym idzie jest mniej podatny 
na fake news'y. Gdy piszemy 
pracę na jakiś temat czy po prostu
spędzamy wolny czas w mass
mediach to sprawdzamy różne
źródła. Warto oprzeć swoją
wypowiedź na kilku zaufanych
stronach. Gdy już wejdziemy w link
z news'emi uznamy, że jest fałszywy
nie podajemy tego dalej. 
Nie udostępniamy na swoich
profilach w portalach
społecznościowych.  Jeżeli na danej
stronie jest możliwość dodawania
komentarzy to staramy się to
sprostować-oczywiście kulturalnie i
z szacunkiem!
       Jak fake news'y wpływają na
nasze życie?
-Zależy czy odnosimy się do tego w
kontekście celebrytów, czy do nas
jako osoby „niepopularnej". 
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        W przypadku celebrytów zazwyczaj jest o wiele gorzej, chociaż nie
zawsze. Poprzez plotki może być o kimś z showbiznesu znów głośno, co
wpływa na korzyść tej osoby. Zdesperowani potrafią nawet sami puścić na
siebie plotkę. Są jeszcze te negatywne aspekty. Redaktorzy potrafią
zrujnować takiej osobie życie, doprowadzić do depresji lub używek.    
        Podobnie jest u nas-prostych ludzi. Plotki potrafią zepsuć życie. Gdy
czytamy takie fałszywe wiadomości, że np. nasz ulubiony aktor umarł to
pogrążamy się w żałobie, a kilka dni później ten sam aktor ożywa. Zostawia
to u nas uraz psychiczny, szczególnie
w oglądające seriale młodzież.-odpowiada jeden z moich przyjaciół i cóż-
trudno się z tym nie zgodzić.
         Czy da się z tym walczyć?
         To pytanie przyniosło moim ankietowanym największą trudność, a
zdania były podzielone.  Jedni mówią, że się da. Twierdzą, że trzeba
wprowadzić paragrafy karne dotyczące rozpowszechniania fałszywych
informacji, aby administratorzy danej strony wprowadzili selekcję artykułów.
A jeśli ktoś zdecyduje się opublikować taki news, niech liczy się z kara, a
skrajnie z sądem. Drudzy natomiast sądzą, że jest to niemożliwe. Fake
newsy były, są i będą, a ludzie nie przestaną rozpowiadać plotek na tematy,
które ich nie dotyczą. 
         Z fake newsami trudno walczyć, ale warto próbować. 
Zgadzam się z tą drugą grupą. Niestety często zło bardziej przyciąga
człowieka niż dobro, dlatego pozytywny kwiat jakiejś jednostki zazwyczaj
jest zagłuszany przez ciernie zła, jednak nie wolno się poddawać i należy
walczyć z fake newsami.

                                               Karolina Bednarczyk  
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      W dzisiejszych czasach jest tych
fake newsów bardzo dużo, 
A jak je odróżnić dowiecie się jak
przeczytacie mój reportaż do końca. 
      Wyjątkowo szokujące tytuły,
zdjęcia budzące emocje - to
narzędzia oszustów, posługujących
się fake-newsami, ale jak ich
powstrzymać. Nic dziwnego, że w
dzisiejszym świecie jest tak trudno
odróżnić prawdę od kłamstwa, bo
wszędzie wszystko się
rozpowszechnia.    Słuchajcie nie
jest łatwo odróżnić fikcję od prawdy,
czasami pomyłkowo możemy
popełnić błąd z odróżnieniem,  
a czasami trafić prosto w sedno.
Gorzej jest gdy ktoś napisze
oszustwo o danej osobie, bo jej nie
lubi. Czasami takie głupie
zachowanie prowadzi do
samobójstwa danej osoby.  

       Fake newsy mogą 
prowadzić nawet do czyjejś śmierci,
więc uważajcie i nie dajcie sobie
wmówić,  że jest inaczej.
Posłuchajcie pewnej historii.
"Pewna dziewczyna była
wyśmiewana ponieważ była otyła.
doszło do tego, że przez
dokuczanie  innych odebrała sobie
życie." Myślę, że czytając to na
pewno was coś poruszyło. 
     Tak naprawdę to fake news.To
wszystko zostało wymyślone, ale
możecie się spotkać z takimi
historiami i nie będzie podpisana
,,Fake news". Pamiętajcie, żeby 
tylko rzetelne i sprawdzone
informacje zamieszczać w sieci.
Nigdy nie wiadomo czy fake news
nie zniszczy komuś zdrowia lub 
życia.              
                    Zuzanna Setkowicz

           FAKE NEWSY- FAŁSZYWE WIADOMOŚCI-JAK Z NIMI WALCZYĆ?


