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Konkurs ogólnopolski ;.Żyję zdrowo- bo nie ulegam
nałogom 
W całej Polsce został ogłoszony konkurs
ogólnopolski ; Żyję zdrowo- bo nie ulegam
nałogom. Klasy 4-6 mają za zadanie narysować
plakat i napisać wiersz, a klasy 7-8 nagrać film.
Konkurs rozpoczął się od 19.11.2019 i  trwał do
2.12.2019r. Celem konkursu było zaangażowanie
dzieci do pracy w grupach i współpracy, ponieważ
dzieci  najpierw rozmawiają od czego można być
uzależnionym np. od narkotyków, papierosów itp.
Zadania były realizowane na lekcjach plastyki i
godzin wychowawczych.  
Jest to temat bardzo ważny, ponieważ coraz więcej
uczniów szkół podstawowych jest uzależnionych
od różnych używek. Próbuje dopalaczy, sprawdza,
jak się będą po nich czują. Sięgają do coraz innych
dziwnych rzecz, które mają ogromny wpływ na ich
zdrowie. Wydaje  im się ,że to tylko fajna zabawa a
często kończy się tragedią. Dlatego ten konkurs
jest zaadresowany do wszystkich nawet tych
najmłodszych od 1 do 3 klasy. Fundatorem nagród
jest pani wójt Bożena Kordek
Julka Szulencka i Nikola Ratyńska
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Czy warto ulegać modzie, jakimi są nałogi?
Życie jest piękne, lecz niestety,dlatego warto o nie dbać. Niektóre
osoby po prostu z ciekawości sięgają po różne środki odurzające,
narkotyki lub dopalacze. Jednak potem zabawa szybko się kończy,
a zagrożone jest życie tej osoby. Coraz częściej sięgają po nie
najmłodsi, lecz najczęściej narkotyki zażywają uczniowie starsi.i. W
latach 1990-2004 w krajach Unii Europejskiej odnotowywano od
około 6500-9000 zgonów przez zażywanie narkotyków. Jednak od
2000 roku liczba ta spada. Zdaję mi się, że od jakiegoś 2018 roku
liczba ta znów rośnie.
,,Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”
Jednak uzależnienia nie są tylko od narkotyków, dopalaczy czy
środków odurzających, ale też od papierosów,komputera, alkoholu
lub telefonu, ale też od wdychania dezodorantu. Jednak źli ludzie
lub nawet sklepy sprzedają narkotyki.  Są tacy, którzy np. na
pączka sypią jakiś narkotyk i potem dają losowemu dziecku albo
też robią np. kanapki i kładą narkotyk. Jednak tytułowy konkurs
,,Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom” ma nas przed tym chronić.
W nim dowiadujemy się, że picie alkoholu i inne uzależnienia są
naprawdę bardzo złe.
Zabawa zabija
Dzieci chodzą na pewno na festyny. Samochodziki, zjeżdżalnie,
balony. Balony, na pierwszy rzut oka nic złego, jednak jest inaczej.
Balony z tak zwanym helem zabijają. Po wpuszczeniu powietrza z
nich do ust powoduje zmianę głosu na wyższy, następnie są
problemy z oddychaniem, a później śmierć. Cały ten artykuł
możemy opisać w kilku słowach: ,,Kto pije, pali i zażywa różne
nieznane substancje ten Sobie szkodzi.”
Jakub Dziwulski
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Wieczorek poetycki
W piątek 22 Listopada w Publicznej Bibliotece w Małkini Górnej,
odbył się wieczorek poetycki z panią Anną Kacprzycką.
Redakcja miała okazję poznać panią Annę wcześniej, na jej
wystawie obrazów, gdzie dowiedzieliśmy się, że także pisze
wiersze, oraz ma plany zrobić taki wieczorek w bibliotece.
Zadbano tam o to ,aby klimat  panujący był dla nas miły i
swobodny,. Lekko przygaszone światłą, i świeczki zapachowe
,wprowadzały fantastyczny nastrój,tak samo jak owoce
porozkładane na stolikach.
Dostaliśmy także poczęstunek.
Dowiedzieliśmy się ,że pani Ania brała udział w międzynarodowym
konkursie literackim, do którego zgłosiła ją pani Basia S., która
prowadzi naszą redakcję.
Dostała w nim wyróżnienie, z czego jest bardzo dumna, gdyż brało
w nim udział dużo osób z całej Europy.
Autorka zaczęła czytać swoje wiersze, które były zachwycające i
wzruszające, oraz dające dużo do myślenia.
Były wiersze dotyczące życia, o złotej polskiej jesieni, a także o jej
córkach.
Pani Ania powiedziała, że jest melancholiczką i lubi pisać smutne
wiersze, więc takich również nie zabrakło.
Wiersze o jej córeczkach były szczególnie wzruszające i pełne
miłości.
Podczas spotkania mogliśmy dużo usłyszeć o jej obrazach, które
również tam się znajdowały, oraz posłuchać o tym ,skąd wzięła się
w niej pasja do pisania wierszy.
Na koniec nasza redakcja wpisała się do kroniki biblioteki.
Bardzo nam się podobało to spotkanie ,tym razem w stylu
poetyckim!
Wiktoria Jaworska i Julia Brzózka kl VI.B
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We wtorek 26 listopada  naszą klasę odwiedził dietetyk Adam Kuczyński. W spotkaniu
wzięli udział uczniowie klasy 6a i 6b. Pokazał nam, jak można zdrowo dbać o swój
wygląd poprzez odpowiednie odżywianie.
Na wyświetlonej przez pana prezentacji mogliśmy się przekonać, ile cukru mieści się
w spożywanych przez nas słodkościach oraz w słodkich napojach. Powiedział, że już
od dzieciństwa powinniśmy uważać na to, co spożywamy. Zaskoczyło nas, ile kostek
cukru mieści się w uwielbianym przez każdego z nas w ptasim mleczku oraz w wielu
innych produktach. Do pana Adama  przychodzą dzieci w wieku 12 lat które
zachorowały na cukrzycę, nie tylko oni, ale także dorośli. Uświadomił nam, żebyśmy
czytali etykiety produktów, które kupujemy   każdego dnia. Im dłuższa etykieta, tym
gorsze składniki dla naszego zdrowia.
Zdaliśmy sobie sprawę, że nie wszystkie produkty, które jemy są zdrowe dla naszego 
zdrowia. To spotkanie uświadomiło nam, jak ważne jest spożywanie zdrowych
produktów i uprawiania sportu.
Autor: Amelia Kołota kl. 6b
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3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
osób niepełnosprawnych. Święto to jest
obchodzone corocznie. W naszej szkole to święto
obchodzimy 4 grudnia. . W sali 20 było kilka stoisk
np: stoisko z owocami, gdzie mieliśmy zamknąć
oczy i zgadnąć, co dostaliśmy do jedzenia, kolejne 
było takie ,że musieliśmy być w grupach i z
zamkniętymi oczami narysować postać, a później
założyć rękawiczki i też spróbować coś narysować.
Inne stoisko było  ,że musieliśmy założyć słuchawki
i mówić po osobie ,która czytała wiadomości.
Następne  zadanie do wykonania to ustanie na
kółku i nieruszanie się z zamkniętymi oczami. Było
bardzo bardzo ciężko coś złapać ,ale co mają
powiedzieć osoby z niepełnosprawnością oni mają
to od urodzenia.  Oni się nie poddają, ale są także
takie chwile, kiedy potrzebują naszej pomocy. I my
musimy pomóc, bo są blisko nas. Jednak ludzie
niepełnosprawni są wielcy, bo się nie poddają
,pokonują porażki ,wstają i idą dalej. Podziwiajmy
ich za to. Były to ciekawe zajęcia z życia, bo może
kiedyś ktoś z nas będzie potrzebował pomocy.
Trzeba być wrażliwym na potrzeby osób
niepełnosprawnych.

Ola Zawistowska Klasa VI A
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