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Przeczytaj recenzję
książki
Dziewczynka 
z atramentu 
i gwiazd - 
podróż na
wyspę Moya

Jak skutecznie
rozładować stres 
i nie wyrządzić
nikomu krzywdy?

"Zielone lekcje" 
w PSZOK-u

Na świecie panuje
cały czas pandemia
koronawirusa 
i z tego powodu
wiele dziedzin
naszego życia
uległo znacznej
zmianie.
Szkoła to ta część,
która też została
dotknięta
"covidową"
przemianą.

Po pierwsze,
panuje obowiązek
noszenia maseczki
lub przyłbicy 
w przestrzeni
wspólnej. Jest to
wymóg, który ma
na celu zmniejszyć
potencjalną ilość
zakażonych.
Wcześniej nikt
nawet nie
pomyślałby, aby
chodzić do szkoły 
z zakrytymi ustami.

Sądzę jednak, że
jest to obowiązek
bardzo potrzebny
dla naszego
bezpieczeństwa.
Po drugie, przy
wejściu do szkoły 
i do klasy należy
każdorazowo
zdezynfekować
ręce. 
Mycie rąk to jednak
dobry nawyk, który
wpływa na nasze
zdrowie.

Kolejną zmianą jest
zachowanie 1,5
metrowego odstępu
między uczniami. 
Nigdy wcześniej
klasy 4-8 nie miały
prawie wszystkich
lekcji w jednej sali.
Jest to wymóg,
który
zmniejsza ryzyko
zakażenia. Należy
też pamiętać 
o częstym
wietrzeniu

sal. Nie można
także korzystać z
cudzych przyborów
szkolnych.
Najważniejsze jest
jednak to, aby w
sezonie grypowym
nie przychodzić z
katarem do szkoły. 
Mam nadzieję, że
wszyscy będą
przestrzegać zasad
bezpieczeństwa i
nikt nie zachoruje.

Wojtek

.
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Przeczytaj recenzję książki
Dziewczynka z atramentu i gwiazd - 

podróż na wyspę Moya

Zaczęłam czytać tę książkę,
ponieważ dostałam ją  prezencie
od rodziców.  Dużo ostatnio
czytam, więc bliscy postanowili
zrobić mi niespodziankę.
  Zrecenzowałam ją, gdyż była
bardzo ciekawa i przyjemnie się ją
czytało. Na początku nie byłam
przekonana, co do tego utworu, ale
dość szybko przekonałam się, że
byłam w wielkim błędzie.
  Twórczynią dzieła jest Kiran
Millwood Hargrave, urodzona 
w marcu 1990 roku. 
Jest brytyjską poetką, która
zadebiutowała, pisząc książkę 
o córce kartografa, o której
napisałam recenzję. 
Dostała za nią nagrodę główną
XVIII edycji konkursu „Świat
przyjazny dziecku”. 
Utwór natomiast przełożyła 
na nasz język Maria
Jaszczurowska.

Główną bohaterką powieści jest
trzynastoletnia Isabella, córka
kartografa, która odziedziczyła 
po nim talent do rysowania
pięknych i szczegółowych map. Isa
mieszkała w małej, glinianej chatce
ze swoim Ta 
(tak mówiła na swojego ojca),
kotkiem Pepe oraz z buńczuczną
kurą – Panią La. 
Isa przyjaźniła się z Lupe,
dziewczynką z jej klasy. Lupe była
córką Gubernatora, właściciela
wyspy, na której mieszkała
Isabella, wyspy Moya. 
Po wielu niepokojących
wydarzeniach Isabella dochodzi do
wniosku, że wraz z Lupe musi
uratować rodzinny dom...
  Bardzo przejmowały mnie losy
głównej bohaterki. Podczas
licznych zwrotów akcji 
i niepokojących wydarzeń
towarzyszyły mi ekscytacja oraz
odrobina niepokoju, że zaraz coś
bardzo strasznego stanie się
bohaterce. 
  Co do opisów było ich
wystarczająco, aby wyobrazić
sobie świat przedstawiony
 w książce, ale nie było ich 
za dużo, nie przynudzały długością
ani zawiłością. 
Jak już wspomniałam podczas
czytania emocje były różne.
Wpierw można poczuć niepokój,
aby zaraz potem być
podekscytowanym.
  Gdy skończyłam czytać byłam
nieco zaskoczona zakończeniem.
Z jednej strony koniec 
może się wydawać wesoły, 
lecz z drugiej strony było 
też tam kilka smutnych wydarzeń.

Okładka książki jest bardzo ładna.
Zawiera portret profilu Isabelli 
w ciemnym kolorze, 
w którym umieszczony jest tytuł
powieści oraz imię i nazwisko
autorki. Wszystko jest
umieszczone na żółtym tle.
Książka nie ma w środku rysunków
przedstawiających postacie czy
wydarzenia, 
lecz każda strona ma ozdobne
rysunki przedstawiające 
np. kompasy albo statki. 
Tekst został napisany 
odpowiednio dużą czcionką, 
a linijki były w idealnej odległości
od siebie. Krótko mówiąc, 
książka została ładnie zrobiona.
  Powieść bardzo mi się podobała.
Gdyby ktoś mnie zapytał, 
czy warto ją przeczytać,
zdecydowanie odpowiedziałabym,
że warto.
                                 Marysia

. fot. MR
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Jak skutecznie rozładować stres i nie wyrządzić
nikomu krzywdy?

.

Każdego kiedyś
spotkała
stresująca
sytuacja i każdy
wie, jak ciężko
jest sobie z nią
poradzić.
Niektórzy
dostają nagłego
paraliżu i nie
mogą ruszyć się
z miejsca, inni
obgryzają
paznokcie lub
zwyczajnie
pocą się.

Czasami, kiedy
się
zdenerwujemy
np.: podczas
kłótni, lepiej jest
odejść na
chwilę na bok i
policzyć do
dziesięciu, żeby
trochę
ochłonąć.
Innym
rozwiązaniem
może być
pójście na
spacer lub
słuchanie

ulubionej
muzyki. Wielu
osobom
pomaga
zjedzenie
czegoś
słodkiego. 
Kolejnym
sposobem na
rozładowanie
stresu jest
zapisanie na
kartce
meczących nas
myśli, a
następnie
zniszczenie jej.

Najważniejsze
jednak jest, aby
pamiętać, by
nieświadomie
nie skrzywdzić
nikogo pod
wpływem
silnych emocji
spowodowa-
nych stresem.
Niektóre osoby
muszą
odreagować
stres w
samotności, a
inne wręcz 

przeciwnie,
czują potrzebę
rozmowy z kimś
bliskim.
Wiele sklepów
oferuje szeroko
reklamowane
piłeczki
antystresowe.
Jeśli jesteś
nerwową
osobą, warto
nosić przy sobie
taką "zabawkę" 
w plecaku

i w razie
potrzeby
skorzystać z jej
antystresowych
zalet. Nie na
wszystkich
jednak taka
forma
odstresowania
działa.
Każdy musi
znaleźć sposób
odpowiedni dla
niego. 

Ola&Ola
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"Zielone lekcje" 
w PSZOK-u

W dniach 14 i
15 września
2020 roku
uczniowie klas
6, 7 i 8 wzięli
udział w
"zielonych
lekcjach"
organizowa-
nych przez 
Związek
Międzygminny
„Pilski Region
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi”
w ramach
realizacji
projektu
"Edukacja
ekologiczna
mieszkańców
gmin ZM
PRGOK
poprzez
realizację
kampanii
informacyjno -
edukacyjnych
oraz
wyposażenie
publicznych
placówek
dydaktycznych
w środki
techniczne
ułatwiające
segregację
odpadów u 

źródła",
współfinanso-
wanego z
Wielkopolskie-
go
Regionalnego
Programu
Operacyjnego.
Podczas 45-
minutowych
zajęć na
świeżym
powietrzu
przedstawiciel
Fundacji
Większe
Mniejsze
opowiadał
uczniom o tym,
jak prawidłowo
segregować
odpady oraz co
zrobić z tymi
przedmiotami,
 których nie
można wyrzucić
do domowego
pojemnika.
Uczestnicy
"zielonej lekcji"
dowiedzieli się,
co powinno
trafić 
do Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych

 oraz mogli
zobaczyć, jak
wygląda
obsługa
mieszkańców 
w takich
Punktach. 
Młodzież
sprawdziła
swoją wiedzę
dotyczącą
selekcji
odpadów,
biorąc udział w
quizie
polegającym na
łączeniu
kolorów
odpowiedniego
pojemnika i
wskazywanych
odpadów.
Zajęcia
uświadomiły
uczniom, jak
ważna jest
segregacja, 
aby lepiej
chronić nasze
środowisko. 

Julka
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