
School News
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Matejki w Bolesławcu
Mikołaja Brody 12
59-700, Bolesławiec

Numer 6 04/19

W tym numerze gazety:

Dlaczego warto uprawiać
sport?
Warto korzystać z
mądrości i doświadczeń
starszych osób
Czy warto się uczyć?
Ochrona środowiska
Czy warto brać udział w
konkursach

Z życia szkoły...
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2019

21 marca w naszej szkole odbył się Dzień
Języków Obcych. Korytarze szkolne zostały
przystrojone flagami, a klasy tematycznymi
gazetkami ściennymi. W tym dniu uczniowie
klas IV-VIII wykonywali plakaty przedstawiając
wybrany kraj oraz odpowiadając na pytanie
"Dlaczego warto uczyć się języków obcych".
Dodatkowo, społeczność szkolna zmagała się z
zadaniami przygotowanymi przez nauczycieli
języków obcych. Wśród nich znalazły się
zagadki językowe: odgadywanie pochodzenia
słów, pisanie cyrlicą, dopasowywanie flag do
państw, dzień dobry w różnych językach świata
oraz przysłowia w języku angielskim,
niemieckim i francuskim.
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 CZY WARTO BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSACH?

Gdy nauczyciel na lekcji ogłasza jakiś konkurs, zastanawiamy się czy warto brać w nim udział. Na jakie
czynniki warto zwrócić uwagę podczas takich rozważań? Wypiszę tutaj kilka z nich:

1. Jakie mamy szanse na wygraną?  Tak, jest to bardzo ważne, wygrana może być biletem do
wymarzonej szkoły, nagroda z wygranej też może nam dużo dać.

2. Czy jesteśmy dobrzy z danego zakresu wiedzy?Jeśli bierzemy udział tylko dla wygranej,a nie mamy
na nią szans przez to, że nie potrafimy nic z zakresu wiedzy,którą wymaga konkurs to nie warto się w to
angażować. Najlepiej brać udział w konkursie,w którym jesteśmy w stanie coś ugrać

3. Co da nam udział?Jeśli udział w konkursie nie da nam nic ani z wygranej, ani nas nie kształci, ani nie
pomoże nam w zdobyciu wyższej średniej, to szkoda marnować cennego czasu, który możemy poświęcić
na naukę.

4. Czy nie zabierze nam to zbędnie czasu?Jeśli to wasz ostatni rok w szkole i musicie się przyłożyć do
nauki to nie warto brać udziału w konkursach, które wam nie pomogą w jakiś sposób. Zwracajcie zawsze
uwagę na to, czy dany konkurs będzie później na świadectwie.

5. Czy sprawia nam przyjemność sam udział?
No właśnie, przyjemność z udziału. To jest najważniejsze, jeśli dana dziedzina nie sprawia nam przyjemności, nie lubimy danego przedmiotu, to nic na siłę.

Ciężko będzie wygrać taki konkurs.

Mimo wszystko warto brać udział w konkursach. Kształcą naszą wiedzę, pomagają w podwyższeniu
średniej, bo z konkursów zazwyczaj jest ocena, bardzo często są brane pod uwagę przez szkoły do których
chcemy się dostać.A. Witkowska

m m



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 6 04/2019 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL School News

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ?
W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, gdy mamy dość szkoły. Jesteśmy
zmęczeni wieczną nauką, odrabianiem lekcji i tą jedną nauczycielką, która ciągle krzyczy i
jest bardzo wymagająca. Jedni rezygnują i przestają interesować się szkołą, a drudzy
wciąż walczą. Jednak czy warto? Czy warto walczyć? Oczywiście, że tak. Okres szkoły
podstawowej jest dla nas bardzo ważny, śmiem powiedzieć nawet, że w dużej mierze
przykłada się on do dalszego życia. To, jak się uczymy decyduje do jakiej trafimy szkoły
ponadpodstawowej.
 Dla mnie jest to bardzo ważne, jak nie najważniejsze. Im lepsza szkoła
ponadpodstawowa, tym lepsze późniejsze wykształcenie w tym zawód i zarobki. Nie
ważne, ile razy się poddajemy, ważne, ile razy wstajemy znów do walki. W dwóch
ostatnich klasach podstawówki przestałam przejmować się kłótniami z przyjaciółmi,
zajęłam się nauką. W wolnym czasie spędzałam czas z przyjaciółmi, ale podstawą była
nauka. 
Postawiłam sobie zasady, żeby spotkać się z przyjaciółmi, musiałam mieć odrobione
lekcje i być nauczoną na jutrzejsze zajęcia. Oczywiście, nie chodzi o to, aby oddalić się
całkowicie od świata i zamknąć się w ciemnym pokoju z książką. Niech nauka będzie dla
was na pierwszym miejscu teraz, aby mieć czas na przyjaźnie w szkole
ponadpodstawowej.
Aleksandra Witkowska
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Czy warto uprawiać sport?
Powinniśmy uświadomić sobie, że w dawnych czasach życie było inne i ludzie, aby
przenieść się do innego miejsca, nie mogli użyć samochodu czy innego środka transportu,
ponieważ takie coś jeszcze nie istniało. Jedyne co mogło ich uratować to podwózka
konna lub po prostu długi spacer. Wszystkie prace były wykonywane ręcznie. W
dzisiejszym świecie mamy do dyspozycji ułatwiające życie nowoczesne technologie, które
niestety ograniczają aktywność fizyczną naszego ciała. 
Sport jest jednym z ważniejszych elementów zdrowego życia człowieka. Ma on bardzo
korzystny wpływ na nasz organizm. Ruch odgrywa ogromną rolę w umacnianiu kondycji
psychicznej, kształtowaniu sprawności, a także zapobiega wielu chorobom. Uważam, że
każdy człowiek powinien uprawiać sport. Wysiłek fizyczny to przyjemny sposób na
spędzanie wolnego czasu. Po skończonej pracy umysłowej można zająć się pracą
fizyczną. Większość czasu spędzona w obecności technologii sprawia, że warto od niej
odpocząć, idąc z przyjaciółmi np. na basen lub pograć w koszykówkę czy tenisa. 
Dlaczego rzeczywiście warto uprawiać sport? 
Ruch powoduje:
Zmniejszaniu się ciśnienia tętniczego i obniżania ryzyko chorób sercowo-naczyniowych –
serce pobudzane do wysiłku, rozrasta się, dzięki czemu może pompować więcej krwi i jest
bardziej wydolne. Nasze narządy wewnętrzne, tkanki oraz mięśnie są lepiej ukrwione. W
efekcie można podejmować większy wysiłek i mieć lepszą kondycję. Obniża się poziom
cholesterolu i trójglicerydów. Zmniejszamy prawdopodobieństwo zawału serca i udaru
mózgu.
Podnoszenie swojej wydolności fizycznej – podnosimy siłę i wytrzymałość ciała, a także
jędrność i elastyczność swoich mięśni. Zwiększa się wtedy poczucie komfortu.
Zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia osteoporozy w przyszłości – ćwicząc
wzmacnia się stawy. Poza tym zwiększa się gęstość naszych kości.
Obniżaniu poczucia zmęczenia i stresu – układ hormonalny pracuje wtedy skuteczniej.
Hormony stresu (adrenalina i kortyzol) usuwane są szybciej z organizmu. Pozbywamy się
codziennego stresu na poziomie fizycznym. Wiadomo, że stres nie jest przyjemnym
zjawiskiem, a wysiłek fizyczny powoduje hamowanie go, co jest zachętą do ruchu. 
Poprawie jakości snu oraz zmniejszaniu ryzyka zespołu bezdechu sennego – wysiłek
fizyczny rozładowuje negatywne emocje, powoduje przyjemne fizyczne zmęczenie. W
efekcie łatwiej zasypiać, lepiej śpisz(nie wybudzasz się w nocy) i budzisz się wypoczęty.
Przede wszystkim zmianę masy ciała. Wiele ludzi trenuje lub uprawia jakikolwiek wysiłek
fizyczny- czy to na siłowni, czy to jakiś konkretny sport, po to, aby poprawić swoją
sylwetkę. Ruch ma wpływ na obniżenie masy ciała, ale także przybraniu jej. Jeśli
systematycznie się ruszasz, to sprzyjasz redukcji tkanki tłuszczowe. Budują się wtedy
silniejsze mięśnie, a to dodatkowo zabezpiecza przed spadkiem masy i siły mięśniowej.
Zmniejszaniu ryzyka cukrzycy typu II- dzięki systematycznym ćwiczeniom poziom cukru
we krwi jest obniżany i w ten sposób aktywnie przeciwdziałasz cukrzycy.
Wytwarzaniu endorfin (hormonów szczęścia), które poprawiają nasze samopoczucie i
powodują, że stajemy się radośniejsi. 
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Warto korzystać z mądrości i doświadczeń starszych osób

Wszyscy ludzie, a w szczególności młodzi, czasem trafiają na trudny okres w życiu, w którym nie wiedzą co
zrobić, i w którą pójść stronę. Chcą sięgnąć kogoś rady, jednak często nie wiedzą do kogo się zwrócić. 
Człowiek to istota ludzka, która z roku na rok doświadcza nowych przeżyć i doświadczeń. Ludziom, którzy
mają za sobą wiele lat, na pewno nazbierało się dużo wiedzy na temat życia. Z pewnością popełniali kiedyś
mnóstwo błędów, jednak za którymś razem zrozumieli, że postępują źle i próbowali to zmienić. W życiu
starszych osób oprócz tych błędów i porażek pojawiały się także sukcesy. Po tych przejściach, mogą oni
służyć za ,,życiowego przewodnika” między innymi swoim wnukom, którzy trochę w życiu się pogubili.
W wielu przypadkach, dzisiejsza młodzież często zapomina o tym, że posiadają starsze osoby w swojej
rodzinie, które mogą im zaoferować cenną pomoc i wskazówki życiowe. Dziadkowie uczą nas żyć tak, aby
w przyszłości nie żałować niczego, bo martwienie się niepotrzebnymi rzeczami, na które nie mamy wpływu
jest bezsensowne. Oprócz tego jest wiadome, że starsi ludzie spotkali w swoim życiu ogromną liczbę
różnych ludzi. Często kiedy chodzimy z naszymi rodzinnymi seniorami po mieście, dostrzegamy jak często
dziadkowie się z kimś witają. W końcu przez tyle lat musiało nazbierać się naprawdę wiele znajomości.
Dzięki temu możemy poradzić się ich o przyjaźń z daną osobą. Oni potrafią rozróżnić dobrych i miłych od
złych i chciwych. Dobra komunikacja i zdolność rozumienia innych są cennymi cechami, których możemy
nauczyć się od naszych krewnych. 

Przede wszystkim ludzie starsi karmią nas życiowymi mądrościami. Tak jak już wcześniej zostało
wspomniane, oni w swoim życiu przeszli wiele okresów: od radosnych do smutnych, przeżywali klęski, a
także powodzenia. Oni posiadają jakieś uniwersalne prawdy o świecie i młodzież powinna o tym pamiętać.
Nie powinni w myślach mówić sobie: ,,A co oni tam wiedzą…”, bo wiedzą o życiu naprawdę dużo i o wiele
więcej niż młodzi ludzie.

Dosadne słowa księdza Twardowskiego: ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
uświadamiają nam, jak działa zamknięty krąg życia. W tym pomagają nam także nasi dziadkowie. Dzięki nim
zaczynamy po części rozumieć sens śmierci. To trudny temat, a jednak tak jest. Jesteśmy świadkami
starzenia się naszych bliskich, do których etap końcowy życia zbliża się coraz większymi krokami. Jest to
cenna lekcja pokory i bezwarunkowej miłości.
Ludzie starsi to ogromna skarbnica wiedzy na różne tematy. Warto ich szanować i doceniać, że jeszcze
mamy takie osoby. Czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia, możemy się jeszcze wiele nauczyć. Dlatego
warto korzystać z mądrości i doświadczeń starszych osób.
Aleksandra Klimek
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           ŚRODOWISKO
Segregacja, zbieranie śmieci - Ale nudy! Po co to komu potrzebne?- Powie większość
nastolatków. Bzdura, dbanie o środowisko też może sprawiać przyjemność! Zbierzcie
znajomych i pozbierajcie śmieci w okolicznym lesie, czy parku napewno pożyteczne
spędzenie razem czasu zrobi wam dobrze. Na codzień zajmujemy się sprawami
osobistymi. Zagubieni w tłumie ludzi na ulicy, biegnący do szkoły czy pracy nie myślimy o
środowisku. Nic w tym dziwnego. Jednak czasami dla własnego dobra warto zadbać o
świat, który nas otacza. Mamy mnóstwo możliwości, które możemy wykorzystać. Wypiszę
tu kilka z nich, nie ciężko ich przestrzegać.

1. Na zakupy zaopatrz się w ekologiczną torbę z materiału, a nie z folii.

2. Nie marnuj energii świetlnej, ponieważ aby wyprodukować prąd - należy spalić węgiel,
który wydziela w powietrze szkodliwe gazy. Wyłączaj zbędne światła - każda przepalona
żarówka szkodzi przyrodzie!

3.  Segregujesz śmieci ? Jeśli tak - to świetnie, a jeśli nie - zacznij to robić. Papier, szkło i
plastik wrzucaj do oddzielnych pojemników na śmieci. Segregacja umożliwia
przetwarzanie i wykorzystanie powtórnie niepotrzebnych bądź zużytych odpadów.

4. Zacznij oszczędzać wodę. Wyłączaj kran do końca, by nic nie kapało. Zamiast wykąpać
się w wannie - weź prysznic

5. Kupuj soki, kremy czy dżemy w szklanych opakowaniach.Plastik zatruwa mnóstwo
roślin dookoła zanim się rozłoży.

6. Nie marnuj papieru ! Dobrze wiesz jak ważne są drzewa w naszym życiu. Bez nich nie
mielibyśmy dostępu do tak świeżego powietrza. Nie niszcz ich Mądrze gospodaruj każdą
kartką papieru, nie zużywając ich niepotrzebnie

Pewnie zapytacie "Ale po co to wszystko? Przecież nie brakuje nam wody, ziemia
wygląda w porządku! Trawy i drzew nie brakuje!"
Chcecie zobaczyć jak zmieniła się nasza ziemia w przeciągu dziesięciu lat? Zakładam, że
wielu z was ma instagram, gdzie powstał  hashtag "10 years challenge". Polega on na
pokazaniu czegoś 10 lat temu i teraz. Jest tam też wiele zdjęć ziemii, widok jest bardzo
przykry. Musimy zacząć działać!
Aleksandra Witkowska


