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Uwaga!
Konkurs! 
(str. 8)

Magia finału

Zauważyliście, że
powstaje coraz więcej
książek związanych z
gotowaniem i różnymi
sposobami odżywiania?
Wśród nich pojawiają się
także propozycje
wegetariańskie. Jeśli
chcecie dowiedzieć się, o
co chodzi w tym sposobie
odżywiania, zapraszamy
na stronę 5. W  styczniu
warto wiedzieć więcej na
ten temat.

Nasze zaangażowanie
spowodowało, że ruszyła
lawina dobroci. Wspólnie
udało nam się
DOKOPAĆ BIEDZIE i
udowodnić, że RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ. O
emocjach związanych z
organizacją kolejnej
edycji Projektu
Szlachetna Paczka
możecie przeczytać na
stronie 5.

JJ

Miejsce w naszym BOHATEROWNIKU zajął niezwykły
artysta - jeden z najbardziej znanych malarzy i grafików.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, o kogo chodzi, zajrzyj na
stronę 4.

Kiedy pojawiają się marzenia? W jaki sposób je
wykorzystujemy? Zamiatamy pod łóżko, walczymy o ich
realizację? Jedno jest pewne: bez marzeń nasze życie
byłoby niezwykle nudne! To wiara w ich spełnienie
sprawia, że chce nam się chodzić do szkoły,
uczęszczać na zajęcia dodatkowe, uczyć się i rozwijać...
O tym, że rzeczywiście mogą zmieniać życie, dowiecie
z artykułu Mai Gołąb (str. 8).

Znane osoby wierzą w nasze sukcesy! Celebryci,
sportowcy, redaktorzy... chętnie kibicują uczniom
Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy! O co
chodzi i w jaki sposób stało się to możliwe? Koniecznie
przeczytaj o Drużynie Creatywnej, której zaangażowanie
i determinacja okazały się sposobem na sukces (str. 9).

Święto Trzech Króli - wolne od szkoły? Może warto
wiedzieć coś więcej na ten temat? Przenieście się na
stronę 3.

Pomysł na prezent dla babci lub dziadka? Znajdziecie go
na stronie 7.

Czy miejsce Twojej pracy
wygląda tak, jak to
przedstawione po prawej
stronie? O tym, dlaczego
warto posprzątać swoje
biurko akurat w styczniu,
przeczytasz na stronie 3.

Szukasz wytchnienia dla
duszy? Odrobinę swojego
talentu literackiego
prezentuje Maja
Gołębiewska, uczennica
Szkoły Podstawowej nr
62 w Bydgoszczy.
Zapraszamy na stronę
10.

Masz ochotę na wspólne
gotowanie z bliskimi
osobami? Polecamy
przepis naszego
redakcyjnego kolegi,
Patryka Domagały. Na
stronie 10 dowiesz się,
jak szybko i smacznie
przygotować pyszne
leczo!

AKCJA - REDAKCJA,
czyli DOŁĄCZ DO NAS.
Szukaj szczegółów na
ostatniej stronie... i zostań
gwiazdą dziennikarstwa!

.

Daj sobie szansę na... ZACZYTANIE!
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        1 stycznia to przełomowa data. Wielu z nas w tym czasie planuje najbliższy rok.
Obiecujemy sobie, że będziemy systematycznie się uczyli, odrabiali zadania domowe,
mówili prawdę, sprzątali w swoich pokojach i nigdy więcej nie kłócili się z  rodzeństwem.
Niektórzy zapowiadają wprowadzenie zasad zdrowego odżywiania do swojej diety (czyli:
absolutne zero słodyczy), inni komunikują „Będzie świadectwo z paskiem!”. To w tym roku
będziemy świętowali 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 650 rocznicę
założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 100 rocznicę utworzenia I Brygady Legionów
Polskich. Cytując piosenkę, przy której szalejemy na szkolnych dyskotekach: „Będzie się
działo!”.
 

       Właśnie tego chcielibyśmy Wam życzyć: niech się dzieje! Niech towarzyszą temu:
energia i zapał, uśmiech i wytrwałość, pracowitość, okazje do umiejętnego wypoczywania
(nie przed komputerem). Poza tym życzymy Wam: świadectw z paskiem, radości bliskich
osób, ciekawych zajęć pozalekcyjnych, wymarzonych nagród w konkursach,
wyrozumiałych nauczycieli, wspaniałych przyjaciół, zgranych zespołów klasowych i
ciągłego rozwijania swojej osobowości. Myślą, którą przekazujemy Wam na początek roku,
niech będą słowa Theodore’a Roosevelt’a, dwudziestego szóstego prezydenta USA (1901-
1909) i laureata Pokojowej Nagrody Nobla (1906): „Zawsze, kiedy pytają cię, czy potrafisz
coś zrobić, odpowiadaj: Oczywiście, że potrafię! A potem bierz się za zdobywanie
informacji, jak to zrobić”.

Redakcja Waszego "Żaczka"

http://na-pulpit.pl

Na znajdującym się obok zdjęciu możecie
zobaczyć powitanie Nowego Roku w Sydney,
największym mieście w Australii. Właśnie tam
odbyły się XXVII Letnie Igrzyska Olimpijskie,
podczas których Renata Mauer wywalczyła dla
Polski złoty medal w strzelectwie, a Robert
Korzeniowski - dwa "złotka" w chodzie (na 20 i
50 km). Budynek o charakterystycznym
kształcie, który widzicie na środku fotografii, to
Sydney Opera House. Na jej scenie wystąpiło
wiele znanych artystów.

.

Sydney
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„Powiedzcie nam trzej królowie…”
       6 stycznia to ważny dzień, który związany jest z tradycją chrześcijańską.
Niektórzy z nas mogą kojarzyć go z czasem wolnym od zajęć szkolnych,
jednak warto byłoby wiedzieć więcej na ten temat. Przecież kiedyś, w
polskich domach, obyczaj ten zamykał świąteczny czas – dwanaście
bogatych dni i wieczorów.
        Chociaż Biblia nie wymienia  imion naszych bohaterów, przyjęło się, że
to Kacper, Melchior i Baltazar. Popularni Trzej Królowie to mędrcy, którzy
kiedyś podążali za Gwiazdą Betlejemską. W ten sposób przybyli do miejsca
narodzin Jezusa Chrystusa i przekazali mu dary: mirrę, kadziło i złoto. Każdy
z nas pewnie wie, co to jest złoto, jednak warto byłoby wyjaśnić pojęcia
kadziło i mirra.  Pierwsze z nich należy do najstarszych symboli uwielbienia
Boga.  Pozyskuje się z zastygającej żywicy. Mirra to żywica w proszku o
gorzkim smaku, będąca znakiem nieśmiertelności Boga. Na pamiątkę tych
cennych prezentów, królowie polscy obdarzali swych dworzan kosztownymi
podarunkami.
        Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą
zapisywano na drzwiach wejściowych litery: K+M+B+ oraz datę bieżącego
roku. Wiele osób błędnie rozwija te skróty, twierdząc, że są to imiona Trzech
Króli. W rzeczywistości jest to skrót łacińskiego zdania: Christus
Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

Dawid Chęsiak,
Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy

POSPRZĄTAŁEŚ?!
      8 stycznia (zawsze w drugi poniedziałek tego miesiąca) w 43 krajach
obchodzony jest… Dzień Sprzątania Biurka! Czy Twoje biurko także weźmie
udział w tej uroczystości? Może warto byłoby je zaprosić do uroczystych
obchodów?
       Plakaty znajdujące się w Internecie zachęcają coraz więcej osób do
nietypowego świętowania. Często przyglądamy się takim wymysłom z
przymrużeniem oka, jednak z drugiej strony każda okazja jest dobra do
posprzątania naszego miejsca pracy. Na pewno chętnie skorzystają z niej
Wasi rodzice i opiekunowie, dzięki którym niejednokrotnie na Waszych
biurkach pojawia się porządek. Jeśli do tej pory wierzyliście w to, że podarte
kartki, rozrzucone długopisy, brudne kubki i kurz sprzątają się same -
oświadczamy: tak nie jest!
      Przecież każdy uczeń wie, że biurko jest bardzo ważnym miejscem, które
może nam nie tylko ułatwić naukę, lecz także ją utrudnić. Jeśli więc na
Twoim biurku znajdują się niepotrzebne rzeczy, warto poświęcić kilka chwil
na uprzątnięcie ich. Zaznaczmy przy tym, że zużyte zszywki, papierki
(pozostałości po pracach plastycznych), żelki, ogryzki, ubiegłoroczne
podręczniki, wypisane długopisy i ołówki, które są tak małe, że prawie ich
nie widać, nie stanowią niezbędnego wyposażenia biurka. Zabierajmy się
więc za sprzątanie. Od tego także zależą oceny w nowym semestrze, a
przecież wielu z nas obiecywało sobie (i innym) wysokie średnie.
Powodzenia!

IMIENNIK 
Agata (Aga, Agatka, Agunia, Aguś, Agusia) –
imię powstałe z języka greckiego, gdzie
przymiotnik agathé znaczy „dobra”. W dzień
św. Agaty (5 lutego) wierni święcą sól, chleb i
wodę, które mają ich chronić przed piorunami i
pożarami. W gronie najbardziej znanych Agat
są: angielska pisarka Agatha Christie oraz
pianistka i kompozytorka Maria Agata
Szymanowska.

Filip (Filipek, Filipuś, Filek) – imię powstałe z
języka greckiego, gdzie Fílippos oznaczało
„miłośnik koni, znający się na koniach”. Imię to
zyskało szybko popularność w Europie, gdyż
św. Filip był jednym z dwunastu apostołów.

AJ
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       Wiecie, kto jest jednym z najbardziej znanych malarzy, grafików i
rysowników z okresu Młodej Polski? Oczywiście, Leon Wyczółkowski,
którego prace możecie podziwiać w bydgoskim Muzeum Okręgowym.
Właśnie tej postaci poświęcimy nasz styczniowy BOHATEROWNIK.
     Leon Wyczółkowski urodził się 11 lub 24 kwietnia 1852 roku w niewielkiej
miejscowości (Hucie Miastkowskiej), które znajdowała się na terenie zaboru
rosyjskiego. Artysta uczył się w szkole początkowej w Kamionce pod
Lublinem. Wykształcenie poszerzał w gimnazjum w Siedlcach. Lata
młodości miały duży wpływ na jego twórczość – młody Leon dużo czasu
poświęcał na obserwowanie przyrody.
       Naukę kontynuował podczas studiów na warszawskiej Szkole Rysunku i
Malarstwa. Mistrzem Wyczółkowskiego został Wojciech Gerson, który
przyczynił się do sukcesu Leona: młody artysta mógł zdobywać wiedzę i
umiejętności w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Po powrocie do
Polski, twórca studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w
1895 roku powołano go na stanowisko profesora. Artysta zmarł 27 grudnia
1936 roku. 8 kwietnia 1937 roku wdowa – Franciszka Wyczółkowska,
przekazała Miastu Bydgoszczy, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac –
olei, akwarel, pasteli, rysunków, grafik (łącznie 942 pozycje) oraz pamiątki
osobiste, meble i wyposażenie pracowni.
       Leon Wyczółkowski był postrzegany jako wszechstronny twórca.
Stosował zarówno farby olejne, jak i pastele, akwarele, temperę, rysunek.
Jego dzieła znajdują się w zbiorach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Kielcach, Wrocławiu, Bydgoszczy oraz we wszystkich muzeach polskich
posiadających zbiory malarstwa, jak również poza granicami kraju. Do
ważniejszych dzieł Leona Wyczółkowskiego należą: Ujrzałem raz – scena
przy fortepianie (1884), Rybak (1891), Rybacy brodzący (1891), Białe róże
(1908).
       Zbiory związane z Leonem Wyczółkowskim można podziwiać na Wyspie
Młyńskiej (ul. Mennica 7). Ceny biletów znajdują się w przedziale 2-5
zł.Warto spędzić w ten sposób niedzielę - do muzeum możecie zaprosić
rodzinę i znajomych. Jeśli chcielibyście sprawdzić się w roli organizatorów
wycieczki szkolnej, możecie zaproponować to swojemu wychowawcy.
Wyjście, podczas którego będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat
sztuki oraz rozwijać swoją wrażliwość, na pewno przypadnie do gustu
nauczycielom.

Mateusz Roman,
Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy

.
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WEGE, czyli jak?
        W  Polsce coraz więcej osób zapomina o zdrowym odżywianiu. Widać
to także w naszej szkole. Rodzice, zamiast zdrowych kanapek, przekazują
swoim dzieciom batony, słodzone napoje i chleb z czekoladą. Nic dziwnego,
że ostatnio coraz więcej mówi się o różnych sposobach na zdrowy styl
życia. Jeden z nich związany jest z wegetarianizmem.
       Wiele osób uważa, że dieta wegetariańska to nowa moda panująca
wśród celebrytów. W tym numerze chcielibyśmy, abyście dowiedzieli się
więcej na temat tego sposobu odżywiania. Przecież 11 stycznia przypada
Dzień Wegetarian!
       Ludzie przechodzą na dietę wegetariańską z różnych przyczyn, nie tylko
tych związanych ze zdrowiem. Czasami odnosi się to do dbania o zwierzęta.
Większość wegetarian nie godzi się z wykorzystywanych ich i zabijaniem
tylko po to, aby dostarczyć mięsa. Często podkreślają przy tym, że na
świecie każdego roku zabijanych jest ponad 56 miliardów zwierząt. Między
innymi z tych powodów wegetarianie nie spożywają mięsa (także ryb),
żelatyny i smalcu. Chętnie za to sięgają po zboża, warzywa, owoce, orzechy i
pestki. Prowadząc dietę wegetariańską, należy pamiętać także o regularnym
spożywaniu wody (większość zawartych w roślinach witamin i składników
mineralnych w niej się rozpuszcza)
        Dietę wegetariańską popiera wiele znanych osób: Natalia i Paulina
Przybysz (zespół Sistars), Maja Ostaszewska (aktorka), Natalie Portman
(aktorka), Izabela Sowa (pisarka), Michał Piróg (choreograf). W naszym kraju
stale przybywa osób, które praktykują jakąś odmianę wegetarianizmu.
Według ogólnych szacunków w Polsce jest od 500 tys. do 2 mln wegetarian.
Statystyki fundacji Viva! wskazują natomiast, że osoby niejedzące mięsa
stanowią ok. 1% całej populacji.
        Jeśli Was także zainteresował ten temat, możecie poszerzyć swoją
wiedzę, korzystając ze stron internetowych: http://zostanwege.pl, 
http://puszka.pl. Pamiętajcie jednak, że każda zmiana nawyków
żywieniowych powinna być przedyskutowana z Waszymi opiekunami oraz z
lekarzem.

Maciej Walecki,
Gimnazjum nr 49 w Bydgoszczy

Zdjęcia pochodzą ze strony http://puszka.pl.

Czy wiesz, że...

WEGANIZM to odmiana wegetarianizmu,
która polega na rezygnacji ze spożywania
wszelkich pokarmów pochodzących od
zwierząt. Weganie nie jedzą więc mleka,
serów i jaj oraz potraw, które z nich
powstają (na przykład sernika, budyniu,
pizzy). Często rezygnują także ze
spożywania miodu.

Napisaliście w zeszytach..., czyli ŚMIECHOTERAPIA

  Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
  Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut.
  W średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa samochody.
  Pot spływał po nim od stóp do głów.
  Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety.
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KOLEJNY FINAŁ ZA NAMI!
      Nasza placówka po raz kolejny dołączyła do Drużyny ogólnopolskiego Projektu SZLACHETNA PACZKA, a co za
tym idzie: przyczyniła się do kreowania nowej – lepszej – rzeczywistości! Przygotowania do kolejnej edycji Projektu
rozpoczęliśmy już w sierpniu, organizując – wraz z innymi miastami wojewódzkimi w Polsce – studniówkę
Szlachetnej Paczki. Entuzjazm pracowników szkoły (Pani Sandry Waleckiej, Pani Pauliny Lewandowskiej, Pani Ewy
Porożyńskiej, Pani Natalii Kamińskiej) oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką (Pani Ani Rusiniak, absolwentki)
sprawiły, że po raz pierwszy udało nam się zorganizować tego typu imprezę w województwie kujawsko-pomorskim.
Działania, które podjęliśmy, sprawiły, że bydgoszczanie mogli zatańczyć poloneza na płycie Starego Rynku,
pokazując symbolicznie, że zostało 100 dni do finału tego magicznego projektu. 
     Zainspirowani sukcesami, kilka miesięcy później postanowiliśmy zorganizować event „Trenuj mięsień serca” na
stadionie bydgoskiego Zawiszy. Do współpracy zaprosiliśmy Pana Tomasza Paulińskiego, mistrza świata osób
niepełnosprawnych w pchnięciu kulą. Sportowiec zaprezentował dzieciom kilka podstawowych ćwiczeń oraz
opowiedział, w jaki sposób systematyczność i wytrwałość kształtuje nasze serca – nie tylko w związku z
uprawianiem sportu. 
     Wreszcie, po wielu szkoleniach i kursach e-learningowych, nasi Wolontariusze – 28 osób – mogli udać się do
rodzin, aby zdiagnozować ich sytuację  W ten sposób,  po wielu rozmowach, udało nam się włączyć do Projektu 54
rodziny. Uznaliśmy, że są to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej nie ze swojej winy.
Zdecydowaliśmy, że chcemy wspólnie z nimi DOKOPAĆ BIEDZIE!
      7 i 8 grudnia zmieniliśmy świat na lepsze. Pomoc w dźwiganiu prezentów zaoferowali także uczniowie, którzy z
radością pomagali naszym Wolontariuszom. Do naszej placówki przyjechali Darczyńcy (indywidualne osoby,
rodziny, grupy przyjaciół, znajomi z pracy oraz piłkarze WKS ZAWISZA - średnio jeden prezent przygotowywało 30
osób), aby przekazać przygotowane przez siebie paczki dla potrzebujących rodzin. Krótkie spotkania przeradzały się
w rozmowy przy kawie, a nasza stołówka stała się „miejscem cudów”. To tutaj, przy choince, kolędach i upieczonych
przez Wolontariuszy pierniczkach, opowiadaliśmy sobie różne historie. Największe emocje związane były z
dostarczaniem paczek. Łzy, uściski, podziękowania, uśmiechy dzieci, niedowierzanie, paczki, które nie trzeba było
zostawić na klatce schodowej, ponieważ nie mieściły się w pokoju… - nie sposób tego tutaj opisać. Wielu z nas
wracało po takich wizytach na ulicę Stawową, twierdząc: „Nie uwierzycie, co tam się działo…”. Rzeczywiście, trudno
uwierzyć w tyle cudów, jeśli się tego nie widziało. Swój sukces postaramy się przedstawić przy pomocy liczb. Ze
Szlachetną Paczką dotarliśmy w tym roku do 17 648 rodzin. Zjednoczyliśmy ze sobą 617 000 Polaków: osoby
potrzebujące i te, które chciały im pomóc. Łączna wartość pomocy, do której się przyczyniliśmy, to 33 125 005.
Wyobrażacie sobie, co za taką kwotę można kupić?!
      Tym samym zapraszamy wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i naszych przyjaciół do organizacji
Projektu w przyszłym roku. Kolejnym roku CUDÓW, który pozwoli nam zmienić świat na lepsze.

Szlachetna Paczka 2013 SW
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  A w styczniu...
       Pamiętacie przedstawienia, które prezentowaliśmy w
przedszkolu? Obowiązkowo, co roku, zapraszaliśmy swoje
babcie i dziadków, aby wręczyć im własnoręcznie
wykonane prezenty. Mamy nadzieję, że mimo upływu czasu,
pamiętacie o tym wyjątkowym święcie! 
      Dzień Babci obchodzony jest w Polsce 21 stycznia
(podobnie jak w Bułgarii i Brazylii). Pomysł powstania tego
świętego  pojawił się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964
roku. Nieco później pojawiła się tradycja obchodzenia Dnia
Dziadka, który przypada na 22 stycznia.
      Święta ta wpisały się w nasz kalendarz – wszyscy o nich
pamiętamy, wysyłając bliskim nam osobom  życzenia. W ten
sposób możemy sprawić naszym babciom i dziadkom sporo
radości! Jeśli nie macie pomysłu na tegoroczny prezent,
spójrzcie na zdjęcie znajdujące się obok.

ŚMIECHOTERAPIA, czyli... zapisano w dzienniczku ucznia
Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska.
Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: „Jak kocha, to wróci”.
Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, twierdząc, że zostawił ją w domu.
Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu.
Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.

          CZYTANIE ŁADUJE BATERIE?

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy
konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego
czytanie ładuje baterie?”. Odpowiedzi prosimy zostawiać w
świetlicy szkolnej. Najciekawsze z nich zostaną
nagrodzone. Zwycięzców poznanie w następnym numerze.
Wypatrujcie nas na stronie internetowej szkoły!

POZNAJ PRZYSŁOWIE

Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po
nich następują.
(Taka pogoda, jaka była 24 grudnia, będzie w
styczniu i lutym)

Boże Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po
lodzie.
(Jeśli w Boże Narodzenie pada deszcz,
przeważnie w Wielkanoc panuje mróz)

Źle ci w zimie, źle ci w lecie, co po tobie jest na
świecie.
(Ktoś ciągle narzeka)
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Z marzeniami przez dzieciństwo...

       Wiesz, jak przenieść marzenia do świata codziennego? Znalazłam na to sposób kilka lat temu: za pomocą
plastyki! Dzięki tej dziedzinie można sprawiać sobie przyjemność każdego dnia: stworzyć wymarzone zwierzęta,
uciec do krainy marzeń, oswoić strachy. Dzisiaj chciałabym zarazić Ciebie moją pasją: talentem do odkrywania
magii dnia codziennego.
       Chociaż mam dopiero 9 lat, myślę, że moja fantastyczna przygoda z kredkami rozpoczęła się dawno temu –
musimy cofnąć się o cztery lata. Właśnie wtedy zaczęłam chodzić do Przedszkola „Muchomorek”, w którym
przemiła Wychowawczyni powiedziała, że mam talent. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co oznacza to trudne słowo,
jednak wszyscy zauważali, że moje rysunki wyróżniają się wśród innych. Byłam często chwalona przez rodziców i
moje koleżanki, które chciały ode mnie się uczyć. Dzięki temu czułam się bardzo ważną częścią mojej przedszkolnej
grupy: nie tylko czerpałam od innych, lecz także potrafiłam podzielić się tym, co zaczęło mi wychodzić.
       Nauka w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy spowodowała, że zaczęłam być doceniania w szerszym
gronie. Pochwały sprawiały, że czułam się bardzo dobrze, jednak najważniejsze było zaoferowanie wsparcia w mojej
edukacji: pod okiem Pana Pawła Cywińskiego zaczęłam rozwijać swój talent plastyczny. Próbuję tworzyć, poznaję
nowe techniki, kreuję to, co jeszcze niedawno wydawało się tak odległe. Dzięki mojemu zaangażowaniu nauczyciele
szybko dowiedzieli się o tych pasjach, przez co mogłam brać udział w wielu konkursach. Sukcesy motywowały mnie
do nauki. Poczułam, że mogę wiele osiągnąć!
       Początek mojej niezwykłej przygody należy jednak upatrywać gdzie indziej. Wszystko zaczęło się w domu. To
mama pokazała mi, jak trzyma się kredki, a tata cierpliwie zbierał je z podłogi. Zawsze miałam dostęp do kartek i
czystego blatu, na którym mogłam rozłożyć swoje magiczne przybory. Rodzice starali się, abym czuła się
doceniona, jednak nie chwalili mnie za każdym razem. Jestem im za to bardzo wdzięczna – dzięki słowom krytyki
mogłam się rozwijać, wiedząc zarazem, że są przy mnie osoby, na których mogę polegać.
       Dziwię się, gdy czasami ludzie pytają: „Nie nudzi Cię to rysowanie?”. Oczywiście, że tak nie jest! Plastyka to
moja pasja, moje hobby, moja rozrywka. To okazja do rozwijania siebie i integracji z innymi. To moment mojej
samotności i bliskości z tym, co kocham. Czy coś, co wywołuje tyle emocji, może nudzić? Według mnie – nie ma
takiej możliwości.

Maja Gołąb,
Szkoła Podstawowa nr 62

SW SW
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Wsparcie Kadry

Creatywni z pasją
  
        W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Tesco dla szkół –
Talent do niemarnowania. Udało im się zebrać 921 głosów oraz zyskać popularność wśród wielu
bydgoszczan!
         Nakręcenie filmu na temat niemarnowania żywności okazało się niełatwym zadaniem. Dzieci
zwróciły się z prośbą o pomoc do taty swojego kolegi z klasy, Pana Alberta Cieślaka. Rodzic z
radością pomógł uczniom w stworzeniu dzieła. Wystarczyło kilka spotkań na boisku szkoleń,
odpowiednie ustawienie, spontaniczność i czas poświęcony na montaż. Do pomocy przyłączył się
również Pan Radek Dąbrowski, który dołączył do nagrania podkład muzyczny. W ten sposób
powstał film, z którego cała klasa była dumna.
         Sukces  uczniów klasy IV c, którzy nazwali się Drużyną Creatywną, związany był z
zaangażowaniem sławnych osób do promocji swojego dzieła. Dzięki temu – mimo braku wygranej –
możemy mówić o sporym zainteresowaniu filmem nakręconym przez naszych uczniów.

SDSW

Wsparcie Mistrza
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Maja Gołębiewska
Szkoła Podstawowa nr 62

w Bydgoszczy

MARZENIA

Uwierzcie mi naprawdę:
marzenia się spełniają,

lecz tylko wtedy, gdy je mamy
i na ich spełnienie wytrwale

czekamy.

Proszę o gwiazdkę z nieba, 
o domek mały,

w którym będę się bawić 
z moim psem wspaniałym.

O podróżach także marzę,
chcę podziwiać różne plaże.
Zwiedzać góry, miasta, lasy,

wzdłuż przemierzyć 
wszystkie trasy.

Proszę więc o marzeń
 pełną głowę,

aby moje życie układało się 
w szczęśliwą podkowę.

Mniaam…! – sposób na zdrowe danie Patryka Domagały

Jednym z dań, które bardzo lubię, jest leczo. Dzięki temu mogę zjeść
sporo warzyw, które zawierają wiele witamin. Jeśli macie ochotę,
możecie przygotować je samodzielnie.

Składniki: kiełbasa z wysoką zawartością mięsa (ok. 150 g), 2 cebule,
3 papryki (2 czerwone i 1 zielona), fasolka szparagowa (szklanka), 2
cukinie, 3 pomidory, pietruszka (pęczek), sól, pieprz, ostra papryka.

Sposób przygotowania: Kiełbasę kroimy w plasterki i podsmażamy
na patelni (nie dodajemy tłuszczu, gdyż znajduje się on w mięsie).
Następnie dodajemy posiekane warzywa: cebulę, paprykę, cukinię i
fasolkę (nie muszą to być małe kawałeczki). Często mieszamy. Gdy
produkty będą miękkie, wrzucamy pokrojone pomidory (obrane ze
skórki). Na koniec dodajemy pietruszkę i trochę przypraw: soli,
pieprzu i ostrej papryki. Smażymy przez około 15-20 minut.

Pamiętajcie, żeby poprosić osoby dorosłe o pomoc w przygotowaniu
dania. Smacznego!

P.S. Jeśli chcecie szybko obrać skórę z pomidorów, wystarczy, że
zanurzycie je w gorącej wodzie. Po chwili skóra będzie bardzo szybko
schodziła. :) 

Pedagog radzi
      Uczniowie często zapominają o tym, co jest najistotniejsze w procesie
uczenia. Dla przypomnienia, przygotowałam krótki przepis. Mam
nadzieję, że dzięki niemu uda Wam się osiągnąć sukces. 
      Wystarczy przygotować składniki: trzy garści nauki, szczyptę wiedzy,
szklankę chęci, odrobinę oczytania i kostkę pozytywnego nastawienia.
Następnie, wrzucamy je razem do głowy i dokładnie mieszamy.
Układamy w odpowiednie miejsca, zostawiamy na noc do odpoczynku.
Kolejnego dnia dokładamy uśmiech i staramy się wykonać wyznaczone
zadanie. Powodzenia!
                                                                           Paulina Lewandowska

Zima ataktuje... szkołę! SK
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W NASTĘPNYM NUMERZE:

Internet - warto nadal mówić o
bezpieczeństwie w sieci?
Walentynki - moda czy sposób
na okazanie uczucia?
Jestem dumny z mojego języka!
- obchodzimy Dzień Języka
Ojczystego
Tłusty Czwartek ważniejszy od
zdrowia?
Skarby naszego miasta
Drugi semestr - jak
zmotywować się do
systematycznej pracy?
Ferie! Co zrobić, aby były
bezpieczne?
Czytanie to nie obciach! -
otwieramy Klub Recenzenta
Podsumowanie naszych
osiągnięć
ŚMIECHOTERAPII ciąg dalszy
...

JI

.

ŚMIECHOTERAPIA...
z Kubą i
Witkiem! 

Dwaj chłopcy
podbiegają do
policjanta:
- Panie władzo,
szybko! Nasz
nauczyciel!
- Co się stało?!
Napadli go?!
- Nie, on
nieprawidłowo
zaparkował!

Uwaga! Sprzedam
paczkę zapałek.
Działają idealnie –
wszystkie
sprawdziłem.

Co to jest lekcja?
Dłuższy okres
potrzebny do
przygotowania się do
krótkiej przerwy.

Wściekły profesor
wchodzi do sali
wykładowej i mówi:
- Wszyscy
nieprzygotowani do
zajęć, proszę wstać.
Nikt się nie rusza. Po
dłuższej chwili wstaje
jeden student.
- No proszę! - mówi
ironicznie profesor i
pyta studenta.

- Czemu się Pan nie
przygotował?
- Przygotowałem się,
ale głupio widzieć, jak
profesor sam stoi.

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu,
chciałbym ci coś
ofiarować pod
choinkę. 
- Nie trzeba,
syneczku. Jeśli
chcesz mi sprawić
przyjemność, to
popraw swoją
jedynkę z
matematyki. 
- Za późno, mamusiu.

Kupiłem ci już
perfumy.

Jasiu spóźnia się pół
godziny na lekcję.
Nauczycielka pyta:
- Jasiu, dlaczego się
spóźniłeś? 
- Bo napadł na mnie
groźny bandyta!
- To straszne! I co
było potem ? 
- Potem zabrał mi
zeszyt z zadaniem
domowym!

Czy wiesz, że...
LOGO "Żaczka" (znajduje się poniżej) zaprojektowała bydgoska
projektantka mody, Monika Lemańska? Jej postać przybliżymy Ci w
następnym numerze!

Lubisz pisać? Wiesz, co się dzieje na naszym osiedlu?

Czekamy na Ciebie!
Redakcja „Żaczka” poszukuje osób, które chciałyby rozwijać swój dziennikarski talent.

Pamiętajcie, że problemy z ortografią czy interpunkcją nie stoją na przeszkodzie do odkrywania
redakcyjnego świata. Jesteśmy tutaj po to, aby się uczyć. Chciałbyś poznać swoje możliwości,

rozwinąć skrzydła? Zgłoś się do redaktorów. Może właśnie Twoje teksty będziemy podziwiali za
kilka lat w znanych gazetach?

11
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	1 stycznia to przełomowa data. Wielu z nas w tym czasie planuje najbliższy rok. Obiecujemy sobie, że będziemy systematycznie się uczyli, odrabiali zadania domowe, mówili prawdę, sprzątali w swoich pokojach i nigdy więcej nie kłócili się z  rodzeństwem. Niektórzy zapowiadają wprowadzenie zasad zdrowego odżywiania do swojej diety (czyli: absolutne zero słodyczy), inni komunikują „Będzie świadectwo z paskiem!”. To w tym roku będziemy świętowali 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 650 rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 100 rocznicę utworzenia I Brygady Legionów Polskich. Cytując piosenkę, przy której szalejemy na szkolnych dyskotekach: „Będzie się działo!”.
	Właśnie tego chcielibyśmy Wam życzyć: niech się dzieje! Niech towarzyszą temu: energia i zapał, uśmiech i wytrwałość, pracowitość, okazje do umiejętnego wypoczywania (nie przed komputerem). Poza tym życzymy Wam: świadectw z paskiem, radości bliskich osób, ciekawych zajęć pozalekcyjnych, wymarzonych nagród w konkursach, wyrozumiałych nauczycieli, wspaniałych przyjaciół, zgranych zespołów klasowych i ciągłego rozwijania swojej osobowości. Myślą, którą przekazujemy Wam na początek roku, niech będą słowa Theodore’a Roosevelt’a, dwudziestego szóstego prezydenta USA (1901-1909) i laureata Pokojowej Nagrody Nobla (1906): „Zawsze, kiedy pytają cię, czy potrafisz coś zrobić, odpowiadaj: Oczywiście, że potrafię! A potem bierz się za zdobywanie informacji, jak to zrobić”.
	Redakcja Waszego "Żaczka"
	„Powiedzcie nam trzej królowie…”
	6 stycznia to ważny dzień, który związany jest z tradycją chrześcijańską. Niektórzy z nas mogą kojarzyć go z czasem wolnym od zajęć szkolnych, jednak warto byłoby wiedzieć więcej na ten temat. Przecież kiedyś, w polskich domach, obyczaj ten zamykał świąteczny czas – dwanaście bogatych dni i wieczorów.
	Chociaż Biblia nie wymienia  imion naszych bohaterów, przyjęło się, że to Kacper, Melchior i Baltazar. Popularni Trzej Królowie to mędrcy, którzy kiedyś podążali za Gwiazdą Betlejemską. W ten sposób przybyli do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazali mu dary: mirrę, kadziło i złoto. Każdy z nas pewnie wie, co to jest złoto, jednak warto byłoby wyjaśnić pojęcia kadziło i mirra.  Pierwsze z nich należy do najstarszych symboli uwielbienia Boga.  Pozyskuje się z zastygającej żywicy. Mirra to żywica w proszku o gorzkim smaku, będąca znakiem nieśmiertelności Boga. Na pamiątkę tych cennych prezentów, królowie polscy obdarzali swych dworzan kosztownymi podarunkami.
	Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zapisywano na drzwiach wejściowych litery: K+M+B+ oraz datę bieżącego roku. Wiele osób błędnie rozwija te skróty, twierdząc, że są to imiona Trzech Króli. W rzeczywistości jest to skrót łacińskiego zdania: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

	POSPRZĄTAŁEŚ?!
	8 stycznia (zawsze w drugi poniedziałek tego miesiąca) w 43 krajach obchodzony jest… Dzień Sprzątania Biurka! Czy Twoje biurko także weźmie udział w tej uroczystości? Może warto byłoby je zaprosić do uroczystych obchodów?        Plakaty znajdujące się w Internecie zachęcają coraz więcej osób do nietypowego świętowania. Często przyglądamy się takim wymysłom z przymrużeniem oka, jednak z drugiej strony każda okazja jest dobra do posprzątania naszego miejsca pracy. Na pewno chętnie skorzystają z niej Wasi rodzice i opiekunowie, dzięki którym niejednokrotnie na Waszych biurkach pojawia się porządek. Jeśli do tej pory wierzyliście w to, że podarte kartki, rozrzucone długopisy, brudne kubki i kurz sprzątają się same - oświadczamy: tak nie jest!       Przecież każdy uczeń wie, że biurko jest bardzo ważnym miejscem, które może nam nie tylko ułatwić naukę, lecz także ją utrudnić. Jeśli więc na Twoim biurku znajdują się niepotrzebne rzeczy, warto poświęcić kilka chwil na uprzątnięcie ich. Zaznaczmy przy tym, że zużyte zszywki, papierki (pozostałości po pracach plastycznych), żelki, ogryzki, ubiegłoroczne podręczniki, wypisane długopisy i ołówki, które są tak małe, że prawie ich nie widać, nie stanowią niezbędnego wyposażenia biurka. Zabierajmy się więc za sprzątanie. Od tego także zależą oceny w nowym semestrze, a przecież wielu z nas obiecywało sobie (i innym) wysokie średnie. Powodzenia!

	IMIENNIK
	Wiecie, kto jest jednym z najbardziej znanych malarzy, grafików i rysowników z okresu Młodej Polski? Oczywiście, Leon Wyczółkowski, którego prace możecie podziwiać w bydgoskim Muzeum Okręgowym. Właśnie tej postaci poświęcimy nasz styczniowy BOHATEROWNIK.
	Leon Wyczółkowski urodził się 11 lub 24 kwietnia 1852 roku w niewielkiej miejscowości (Hucie Miastkowskiej), które znajdowała się na terenie zaboru rosyjskiego. Artysta uczył się w szkole początkowej w Kamionce pod Lublinem. Wykształcenie poszerzał w gimnazjum w Siedlcach. Lata młodości miały duży wpływ na jego twórczość – młody Leon dużo czasu poświęcał na obserwowanie przyrody.
	Naukę kontynuował podczas studiów na warszawskiej Szkole Rysunku i Malarstwa. Mistrzem Wyczółkowskiego został Wojciech Gerson, który przyczynił się do sukcesu Leona: młody artysta mógł zdobywać wiedzę i umiejętności w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Po powrocie do Polski, twórca studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w 1895 roku powołano go na stanowisko profesora. Artysta zmarł 27 grudnia 1936 roku. 8 kwietnia 1937 roku wdowa – Franciszka Wyczółkowska, przekazała Miastu Bydgoszczy, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac – olei, akwarel, pasteli, rysunków, grafik (łącznie 942 pozycje) oraz pamiątki osobiste, meble i wyposażenie pracowni.
	Leon Wyczółkowski był postrzegany jako wszechstronny twórca. Stosował zarówno farby olejne, jak i pastele, akwarele, temperę, rysunek. Jego dzieła znajdują się w zbiorach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Wrocławiu, Bydgoszczy oraz we wszystkich muzeach polskich posiadających zbiory malarstwa, jak również poza granicami kraju. Do ważniejszych dzieł Leona Wyczółkowskiego należą: Ujrzałem raz – scena przy fortepianie (1884), Rybak (1891), Rybacy brodzący (1891), Białe róże (1908).
	Zbiory związane z Leonem Wyczółkowskim można podziwiać na Wyspie Młyńskiej (ul. Mennica 7). Ceny biletów znajdują się w przedziale 2-5 zł.Warto spędzić w ten sposób niedzielę - do muzeum możecie zaprosić rodzinę i znajomych. Jeśli chcielibyście sprawdzić się w roli organizatorów wycieczki szkolnej, możecie zaproponować to swojemu wychowawcy. Wyjście, podczas którego będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat sztuki oraz rozwijać swoją wrażliwość, na pewno przypadnie do gustu nauczycielom.
	Mateusz Roman,
	Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy

	WEGE, czyli jak?
	W  Polsce coraz więcej osób zapomina o zdrowym odżywianiu. Widać to także w naszej szkole. Rodzice, zamiast zdrowych kanapek, przekazują swoim dzieciom batony, słodzone napoje i chleb z czekoladą. Nic dziwnego, że ostatnio coraz więcej mówi się o różnych sposobach na zdrowy styl życia. Jeden z nich związany jest z wegetarianizmem.
	Wiele osób uważa, że dieta wegetariańska to nowa moda panująca wśród celebrytów. W tym numerze chcielibyśmy, abyście dowiedzieli się więcej na temat tego sposobu odżywiania. Przecież 11 stycznia przypada Dzień Wegetarian!
	Ludzie przechodzą na dietę wegetariańską z różnych przyczyn, nie tylko tych związanych ze zdrowiem. Czasami odnosi się to do dbania o zwierzęta. Większość wegetarian nie godzi się z wykorzystywanych ich i zabijaniem tylko po to, aby dostarczyć mięsa. Często podkreślają przy tym, że na świecie każdego roku zabijanych jest ponad 56 miliardów zwierząt. Między innymi z tych powodów wegetarianie nie spożywają mięsa (także ryb), żelatyny i smalcu. Chętnie za to sięgają po zboża, warzywa, owoce, orzechy i pestki. Prowadząc dietę wegetariańską, należy pamiętać także o regularnym spożywaniu wody (większość zawartych w roślinach witamin i składników mineralnych w niej się rozpuszcza)
	Dietę wegetariańską popiera wiele znanych osób: Natalia i Paulina Przybysz (zespół Sistars), Maja Ostaszewska (aktorka), Natalie Portman (aktorka), Izabela Sowa (pisarka), Michał Piróg (choreograf). W naszym kraju stale przybywa osób, które praktykują jakąś odmianę wegetarianizmu. Według ogólnych szacunków w Polsce jest od 500 tys. do 2 mln wegetarian. Statystyki fundacji Viva! wskazują natomiast, że osoby niejedzące mięsa stanowią ok. 1% całej populacji.
	Jeśli Was także zainteresował ten temat, możecie poszerzyć swoją wiedzę, korzystając ze stron internetowych: http://zostanwege.pl,  http://puszka.pl. Pamiętajcie jednak, że każda zmiana nawyków żywieniowych powinna być przedyskutowana z Waszymi opiekunami oraz z lekarzem.
	Maciej Walecki,
	Gimnazjum nr 49 w Bydgoszczy
	Zdjęcia pochodzą ze strony http://puszka.pl.

	Napisaliście w zeszytach..., czyli ŚMIECHOTERAPIA
	Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.
	Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut.
	W średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa samochody.
	Pot spływał po nim od stóp do głów.
	Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety.

	KOLEJNY FINAŁ ZA NAMI!
	Nasza placówka po raz kolejny dołączyła do Drużyny ogólnopolskiego Projektu SZLACHETNA PACZKA, a co za tym idzie: przyczyniła się do kreowania nowej – lepszej – rzeczywistości! Przygotowania do kolejnej edycji Projektu rozpoczęliśmy już w sierpniu, organizując – wraz z innymi miastami wojewódzkimi w Polsce – studniówkę Szlachetnej Paczki. Entuzjazm pracowników szkoły (Pani Sandry Waleckiej, Pani Pauliny Lewandowskiej, Pani Ewy Porożyńskiej, Pani Natalii Kamińskiej) oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką (Pani Ani Rusiniak, absolwentki) sprawiły, że po raz pierwszy udało nam się zorganizować tego typu imprezę w województwie kujawsko-pomorskim. Działania, które podjęliśmy, sprawiły, że bydgoszczanie mogli zatańczyć poloneza na płycie Starego Rynku, pokazując symbolicznie, że zostało 100 dni do finału tego magicznego projektu.       Zainspirowani sukcesami, kilka miesięcy później postanowiliśmy zorganizować event „Trenuj mięsień serca” na stadionie bydgoskiego Zawiszy. Do współpracy zaprosiliśmy Pana Tomasza Paulińskiego, mistrza świata osób niepełnosprawnych w pchnięciu kulą. Sportowiec zaprezentował dzieciom kilka podstawowych ćwiczeń oraz opowiedział, w jaki sposób systematyczność i wytrwałość kształtuje nasze serca – nie tylko w związku z uprawianiem sportu.       Wreszcie, po wielu szkoleniach i kursach e-learningowych, nasi Wolontariusze – 28 osób – mogli udać się do rodzin, aby zdiagnozować ich sytuację  W ten sposób,  po wielu rozmowach, udało nam się włączyć do Projektu 54 rodziny. Uznaliśmy, że są to osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej nie ze swojej winy. Zdecydowaliśmy, że chcemy wspólnie z nimi DOKOPAĆ BIEDZIE!       7 i 8 grudnia zmieniliśmy świat na lepsze. Pomoc w dźwiganiu prezentów zaoferowali także uczniowie, którzy z radością pomagali naszym Wolontariuszom. Do naszej placówki przyjechali Darczyńcy (indywidualne osoby, rodziny, grupy przyjaciół, znajomi z pracy oraz piłkarze WKS ZAWISZA - średnio jeden prezent przygotowywało 30 osób), aby przekazać przygotowane przez siebie paczki dla potrzebujących rodzin. Krótkie spotkania przeradzały się w rozmowy przy kawie, a nasza stołówka stała się „miejscem cudów”. To tutaj, przy choince, kolędach i upieczonych przez Wolontariuszy pierniczkach, opowiadaliśmy sobie różne historie. Największe emocje związane były z dostarczaniem paczek. Łzy, uściski, podziękowania, uśmiechy dzieci, niedowierzanie, paczki, które nie trzeba było zostawić na klatce schodowej, ponieważ nie mieściły się w pokoju… - nie sposób tego tutaj opisać. Wielu z nas wracało po takich wizytach na ulicę Stawową, twierdząc: „Nie uwierzycie, co tam się działo…”. Rzeczywiście, trudno uwierzyć w tyle cudów, jeśli się tego nie widziało. Swój sukces postaramy się przedstawić przy pomocy liczb. Ze Szlachetną Paczką dotarliśmy w tym roku do 17 648 rodzin. Zjednoczyliśmy ze sobą 617 000 Polaków: osoby potrzebujące i te, które chciały im pomóc. Łączna wartość pomocy, do której się przyczyniliśmy, to 33 125 005. Wyobrażacie sobie, co za taką kwotę można kupić?!       Tym samym zapraszamy wszystkich pracowników, uczniów, rodziców i naszych przyjaciół do organizacji Projektu w przyszłym roku. Kolejnym roku CUDÓW, który pozwoli nam zmienić świat na lepsze.

	A w styczniu...
	Pamiętacie przedstawienia, które prezentowaliśmy w przedszkolu? Obowiązkowo, co roku, zapraszaliśmy swoje babcie i dziadków, aby wręczyć im własnoręcznie wykonane prezenty. Mamy nadzieję, że mimo upływu czasu, pamiętacie o tym wyjątkowym święcie!        Dzień Babci obchodzony jest w Polsce 21 stycznia (podobnie jak w Bułgarii i Brazylii). Pomysł powstania tego świętego  pojawił się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Nieco później pojawiła się tradycja obchodzenia Dnia Dziadka, który przypada na 22 stycznia.       Święta ta wpisały się w nasz kalendarz – wszyscy o nich pamiętamy, wysyłając bliskim nam osobom  życzenia. W ten sposób możemy sprawić naszym babciom i dziadkom sporo radości! Jeśli nie macie pomysłu na tegoroczny prezent, spójrzcie na zdjęcie znajdujące się obok.
	ŚMIECHOTERAPIA, czyli... zapisano w dzienniczku ucznia
	Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska.
	Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: „Jak kocha, to wróci”.
	Po napisaniu kartkówki nie oddał jej, twierdząc, że zostawił ją w domu.
	Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu.
	Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
	Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata.


	CZYTANIE ŁADUJE BATERIE?
	Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego czytanie ładuje baterie?”. Odpowiedzi prosimy zostawiać w świetlicy szkolnej. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone. Zwycięzców poznanie w następnym numerze. Wypatrujcie nas na stronie internetowej szkoły!

	Z marzeniami przez dzieciństwo...
	Wiesz, jak przenieść marzenia do świata codziennego? Znalazłam na to sposób kilka lat temu: za pomocą plastyki! Dzięki tej dziedzinie można sprawiać sobie przyjemność każdego dnia: stworzyć wymarzone zwierzęta, uciec do krainy marzeń, oswoić strachy. Dzisiaj chciałabym zarazić Ciebie moją pasją: talentem do odkrywania magii dnia codziennego.
	Chociaż mam dopiero 9 lat, myślę, że moja fantastyczna przygoda z kredkami rozpoczęła się dawno temu – musimy cofnąć się o cztery lata. Właśnie wtedy zaczęłam chodzić do Przedszkola „Muchomorek”, w którym przemiła Wychowawczyni powiedziała, że mam talent. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, co oznacza to trudne słowo, jednak wszyscy zauważali, że moje rysunki wyróżniają się wśród innych. Byłam często chwalona przez rodziców i moje koleżanki, które chciały ode mnie się uczyć. Dzięki temu czułam się bardzo ważną częścią mojej przedszkolnej grupy: nie tylko czerpałam od innych, lecz także potrafiłam podzielić się tym, co zaczęło mi wychodzić.
	Nauka w Szkole Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy spowodowała, że zaczęłam być doceniania w szerszym gronie. Pochwały sprawiały, że czułam się bardzo dobrze, jednak najważniejsze było zaoferowanie wsparcia w mojej edukacji: pod okiem Pana Pawła Cywińskiego zaczęłam rozwijać swój talent plastyczny. Próbuję tworzyć, poznaję nowe techniki, kreuję to, co jeszcze niedawno wydawało się tak odległe. Dzięki mojemu zaangażowaniu nauczyciele szybko dowiedzieli się o tych pasjach, przez co mogłam brać udział w wielu konkursach. Sukcesy motywowały mnie do nauki. Poczułam, że mogę wiele osiągnąć!
	Początek mojej niezwykłej przygody należy jednak upatrywać gdzie indziej. Wszystko zaczęło się w domu. To mama pokazała mi, jak trzyma się kredki, a tata cierpliwie zbierał je z podłogi. Zawsze miałam dostęp do kartek i czystego blatu, na którym mogłam rozłożyć swoje magiczne przybory. Rodzice starali się, abym czuła się doceniona, jednak nie chwalili mnie za każdym razem. Jestem im za to bardzo wdzięczna – dzięki słowom krytyki mogłam się rozwijać, wiedząc zarazem, że są przy mnie osoby, na których mogę polegać.
	Dziwię się, gdy czasami ludzie pytają: „Nie nudzi Cię to rysowanie?”. Oczywiście, że tak nie jest! Plastyka to moja pasja, moje hobby, moja rozrywka. To okazja do rozwijania siebie i integracji z innymi. To moment mojej samotności i bliskości z tym, co kocham. Czy coś, co wywołuje tyle emocji, może nudzić? Według mnie – nie ma takiej możliwości.
	Maja Gołąb, Szkoła Podstawowa nr 62

	Creatywni z pasją
	Maja Gołębiewska
	Mniaam…! – sposób na zdrowe danie Patryka Domagały

	Szkoła Podstawowa nr 62
	Jednym z dań, które bardzo lubię, jest leczo. Dzięki temu mogę zjeść sporo warzyw, które zawierają wiele witamin. Jeśli macie ochotę, możecie przygotować je samodzielnie.

	w Bydgoszczy
	Składniki: kiełbasa z wysoką zawartością mięsa (ok. 150 g), 2 cebule, 3 papryki (2 czerwone i 1 zielona), fasolka szparagowa (szklanka), 2 cukinie, 3 pomidory, pietruszka (pęczek), sól, pieprz, ostra papryka.

	MARZENIA
	Sposób przygotowania: Kiełbasę kroimy w plasterki i podsmażamy na patelni (nie dodajemy tłuszczu, gdyż znajduje się on w mięsie). Następnie dodajemy posiekane warzywa: cebulę, paprykę, cukinię i fasolkę (nie muszą to być małe kawałeczki). Często mieszamy. Gdy produkty będą miękkie, wrzucamy pokrojone pomidory (obrane ze skórki). Na koniec dodajemy pietruszkę i trochę przypraw: soli, pieprzu i ostrej papryki. Smażymy przez około 15-20 minut.

	Uwierzcie mi naprawdę:
	marzenia się spełniają,
	Pamiętajcie, żeby poprosić osoby dorosłe o pomoc w przygotowaniu dania. Smacznego!

	lecz tylko wtedy, gdy je mamy
	i na ich spełnienie wytrwale czekamy.
	Proszę o gwiazdkę z nieba,
	o domek mały,
	w którym będę się bawić
	Pedagog radzi

	z moim psem wspaniałym.
	O podróżach także marzę,
	chcę podziwiać różne plaże.
	Zwiedzać góry, miasta, lasy,
	wzdłuż przemierzyć
	wszystkie trasy.
	Proszę więc o marzeń
	pełną głowę,
	aby moje życie układało się
	w szczęśliwą podkowę.
	ŚMIECHOTERAPIA... z Kubą i Witkiem!
	W NASTĘPNYM NUMERZE:
	Internet - warto nadal mówić o bezpieczeństwie w sieci?
	Walentynki - moda czy sposób na okazanie uczucia?
	Jestem dumny z mojego języka! - obchodzimy Dzień Języka Ojczystego
	Tłusty Czwartek ważniejszy od zdrowia?
	Skarby naszego miasta
	Drugi semestr - jak zmotywować się do systematycznej pracy?
	Ferie! Co zrobić, aby były bezpieczne?
	Czytanie to nie obciach! - otwieramy Klub Recenzenta
	Czy wiesz, że...
	LOGO "Żaczka" (znajduje się poniżej) zaprojektowała bydgoska projektantka mody, Monika Lemańska? Jej postać przybliżymy Ci w następnym numerze!
	Podsumowanie naszych osiągnięć
	ŚMIECHOTERAPII ciąg dalszy
	...

	Czekamy na Ciebie!


