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CZY PAMIĘTACIE CO DZIAŁO
SIĘ W NASZEJ SZKOLE W
PRZECIĄGU CAŁEGO ROKU
SZKOLNEGO?

Wspomnień czas...

Tymieniusy. Newsy
według dzieci

WYCIECZKI SZKOLNE
1. Klasa V była na wycieczce rowerowej szlakiem
 nadmorskim Pleśna, Kładno, 
Ustronie Morskie.
2. Kl. VI, VII, VIII
 oraz kilka osób z gimnazjum 
zwiedzało urokliwy Poznań, 
w którym poznali historię naszego kraju.
3. Kl. IV i V wyruszyli 
do stolicy naszego województwa.
 Odkrywali malowniczy Szczecin.

W numerze m.in. :
1.O wizycie 
najmłodszych 
z niespodzianką 
w Domu Seniora, 
który od 
niedawna działa 
przy naszej szkole.
2. Bieg Niepodległości
3. Humor z zeszytów

Klasa 7  wzięła
udział w lekcji
muzealnej
pt.”Klasztor
cysterek w
Koszalinie w
pryzmacie źródeł
pisanych i znalezisk
archeologicznych.”
Pan przewodnik,
archeolog, w
bardzo przystępny i
ciekawy sposób
przedstawił dzieje
klasztoru cysterek

ufundowany przez
biskupa
kamieńskiego w
XIII wieku, który
istniał do lat 30.XVI
wieku.
Uczniowie m.in.
dowiedzieli się, jak
wyglądał klasztor i
jakie pełnił funkcje
w średniowiecznym
mieście.
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Wszyscy
jesteśmy tacy
sami, choć
każdy z nas jest
inny…
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BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystości 100 lecia niepodległości 100 lat wolności.

1

Podczas roku
stulecia wolnej
Polski w naszej
szkole to
wspaniałe
wydarzenie
postanowiliśmy
uczcić na kilka
sposobów. Był
bieg
niepodległości
po Tymieniu.
Wykonywaliśmy
prace
plastyczne. A
10 listopada

o godzinie
11.11 nasza
szkoła wzięła
udział w
Ogólnopolskiej
Akcji
"Śpiewamy dla
niepodległej."
Cała szkoła
zaśpiewała 4
zwrotki hymnu.
Było
nostalgicznie,
ale
jednocześnie
podniośle.

123 lata naszej
ojczyzny nie
było na mapach
Europy i świata.
Lecz była w
sercach. Miłość
i duch
patriotyzmu
przekazywany
był z pokolenia
na pokolenie. W
2018 r.
obchodziliśmy
100lecie kiedy
nasi dziadkowie
mogli

się cieszyć z
Polski jako kraju
niezależnego.
W naszej szkole
chcieliśmy
uczcić to
wydarzenie w
wyjątkowy
sposób. Nasze
szkolne
obchody krótko
Wam tu
przybliżamy.
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JESTEŚMY EKO I DBAMY O ŚRODOWISKO 
Kl. VII i VIII sprzątały najbliższą okolice.

Ekologiczna zabawka WIZYTA
TRZMIELI

Rakieta z
butelki, auta z
kartonów, skrzat
z papieru i wiele
innych
pomysłowych
zabawek
wykonały dzieci
z przedszkola i
szkoły. Dały
drugie życie
odpadom, które
zamiast trafić do
kosza umilą
czas podczas
zabawy.

W konkursie
wzięło udział
osiemnaścioro
dzieci i każde
otrzymało
nagrodę. I
chociaż
wyłoniono
pierwsze trzy
miejsca to
jednak każde
dziecko
zasługuje na
brawa.

i

I

31 października
odbyła się lekcja
z wyjątkowymi
gośćmi. W
naszej szkole
zawitały
trzmiele.
Dowiedzieliśmy
się wielu
ciekawych
informacji na
temat tych
małych
owadów.
Oglądaliśmy z
bliska

ul,
rozróżnialiśmy
wielkości
trzmieli oraz
karmiliśmy
pyłkiem. To było
niesamowite
spotkanie.

i
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA

Sprawdź
czy te
ciekawostki
ze świata
są Tobie
znane.
Zbiór
najlepszych
i
śmiesznych
ciekawostek
w jednym
miejscu.

Jedyna kobieta na świecie
Pochodząca z Mozambiku Graça Machel, to jedyna kobieta na świecie, która pełniła rolę
pierwszej damą u boku dwóch różnych prezydentów. Co więcej, w dwóch różnych krajach.
W latach 1975 - 1986 u boku Samory Machela, była pierwszą damą Mozambiku. Po śmierci
męża nadal spełniała się politycznie. W 1998 roku wyszła za Nelsona Mandelę. Tym samym
przez rok była pierwszą damą Republiki Południowej Afryki. Machel przez wiele lat walczyła
o prawa dla dzieci, kobiet, a także osób niepełnosprawnych.

Zagrożenie w Anglii
Wysyłając list w Anglii musisz uważać, jak naklejasz znaczek. Szczególnie w przypadku, gdy
widnieje na nim wizerunek Elżbiety II. Jeśli przez przypadek nakleisz go do góry nogami -
możesz zostać okrzyknięty zdrajcą. Chyba nie warto ryzykować.
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EMPATIA W PRAKTYCE

ZAŁÓŻ KOLOROWE SKARPETKI
21 marca to nie tylko rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Tego dnia obchodzimy również
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji uczniowie klasy I i II wraz z
wychowawcami założyli kolorowe skarpetki - nie do pary! Tym drobnym gestem wyrazili
solidarność i potrzebę integracji z osobami dotkniętymi trisomią chromosomu 21.

DLA SENIORA
Na przywitanie starszemu pokoleniu klasa I przygotowała niespodziankę. Specjalnie na tę
okazję zostało przygotowane przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” oraz piosenki. Dzieci
zostały bardzo ciepło przywitane przez seniorów. Pierwszaki umiliły wolny czas osobom
starszym, a dzięki temu mogli zobaczyć jakie odcienie ma starość ucząc się przy tym
empatii.

mg

Każdy z nas
wie, jak
ważne jest
zrozumienie
uczuć przez
drugiego
człowieka.
Aby
nauczyć się
m.in.
akceptacji
oraz empatii
bierzemy
udział w
różnych
akcjach

mg
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Co autor miał na
myśli?

HUMOR Z ZESZYTÓW

* Na reprodukcji widzimy różne odcienie jasności,
żółtości i białości. 
* Matejko malował pod Grunwaldem
* Savoldo znał się bardzo dobrze na anatomii człowieka,
więc namalował młodzieńca z fujarą
* Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie
wszystkie
* Leonardo da Vinci namalował swój portret "Modna Lisa"
we Florentynce
* Chełmoński namalował "Babskie lato"
* Matejko przedstawia Kopernika siedzącego na obrazie
* Ważka na obrazie Mehoffera jest postacią czołową.

W czasie ferii zrobiłem dwa
karmniki dla ptaków i jeden dla
sióstr urszulanek.
Zostawiam to na los pastwy.
Na obrazie Chełmońskiego widać
chłopca jedzącego zupę i
bociana.
Było ich tysiące, a nawet setki.
A do kotletów była sałata, która
mamusia przyprawiła potem.

Czytając prace domowe, klasówki
czy wypracowania nauczyciele
naprawdę często zastanawiają się,
co tym razem uczeń miał na myśli.
Jak to zinterpretować? Jak ocenić?
Czy tak od razu: "Siadaj! Źle!
Jedynka!"? 
W końcu człowiek uczy się na
błędach. A przy okazji humor jakby
lepszy... :)
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O paleniu naukowo...
Jak temu przeciwdziałać?

Najważniejsza
motywacja!!!

Czym skutkuje
palenie?

Palić, nie palić?
Oto jest
pytanie.
Papieros służy
do zabijania,
nie do
szpanowania.

Palenie jest jak
żmija - dusi ,
kąsi i zabija

Piętnastolatka: Kiedyś uważałam, że kto pali jest „na TOPIE”. Teraz, kiedy
kolega wytłumaczył mi, że palenie nie ma sensu, już tego nie robię. Jest to
ohydny nałóg. Nie lubię przebywać w towarzystwie osób palących.

Od dawna wiadomo, że jeśli człowiek nie zacznie palić w młodym wieku, później po
papierosy już raczej nie sięgnie. Należy więc zrobić, aby młodzież wiedziała jak najwięcej o
szkodliwości tego nałogu.
Na świecie, co roku w uzależnienie wpada aż 2-2,5 miliona ludzi, z czego 90% to nastolatki.
W wielu krajach palą nawet 11-letnie dzieci! Najprawdopodobniej i u nas ofiarami będą coraz
młodsi ludzie.
Jak temu przeciwdziałać?
Na pewno nie zabranianiem, gdyż zakazany owoc smakuje najlepiej. Wbrew pozorom
niewiele też daje podnoszenie cen papierosów. Pozostaje, więc tworzenie mody na nie
palenie, przekonywanie, że przyjemność to mała, a zagrożenie dla zdrowia ogromna. 

ZAPAL SIĘ NA
NIEPALENIE
Przede
wszystkim
istotne jest, jaką
silną posiadasz
motywację do
zerwania z
nałogiem.
Pokonanie
swoich słabości
jest możliwe!
Nadszedł czas
na podjęcie
decyzji: Czy
rzucam

palenie?
Pomyśl tylko,
jak wielu
palaczy
zdecydowało
się na ten krok.
Oni wybrali
zdrowie. A ty?
Pamiętaj, że
kluczem do
sukcesu jest
pozytywne
myślenie.
Nastaw się więc
na sukces! 

1. Astma
oskrzelowa.
2. Rozedma
płuc.
3. POChP
4. Przewlekłe
zapalenie
oskrzeli.
5. Cholesterol.
6.Paradontoza,
próchnica.
7. Żółte zęby.
8. Choroby
sercowo-
naczyniowe.
9.Nadciśnienie

10. Obniżona
płodność.
11. Tętniak
aorty.
12. Gruźlica.
13. Wrzody.
14. Choroby
oczu.
15. Zakrzepica
żył.
16. Bóle głowy 
17. Rak.
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