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WIELKA NIESPODZIANKA-POWRÓT SÓW!

Moi drodzy! Rok temu w naszej gazetce umieściliśmy artykuł o pojawieniu się sów na naszych szkolnych choinkach.
Niestety po paru dniach znikły bez śladu. I oto zrobiły nam cudowną niespodziankę. Uczniowie zaobserwowali małą
sówkę na terenie naszej szkoły. Przypomnę  wam teraz parę informacji o tych drapieżnych ptakach. Jest to sowa
uszatka czyli gatunek sowy drapieżnej z rodziny Puszczykowatych. W Polsce rozpowszechniony ale nieliczny ptak
lęgowy i zimujący. Liczebność zmienia się w zależności od ilości pokarmu. Ogólnym ubarwieniem i kształtami, np.
pomarańczowymi tęczówkami i sterczącymi "uszami na głowie", podobnie do puchacza, jednakże znacznie od niego
mniejsza. Samce i samice ubarwione jednakowo, ale samice są nieznacznie większe, a samce mają jaśniejszy spód
skrzydła. Upierzenie rdzawobrązowe w ciemne plamki i kreski, spód ciała jaśniejszy, żółtawobrązowy, pióra na
piersiach z podłużnymi kreskami.  Na ogonie i lotkach pierwszorzędowych ciemniejsze poprzeczne paski. Długość
samca wynosi 35 cm. a samicy 37 cm. Waga samca to 260g a samicy 280g.
Aktywna nocą, poluje głównie o zmierzchu i o świcie. Lot wolny, ślizgowy, z uwagi na miękkie lotki bardzo cichy. Lata
bardzo sprawnie między gęstym listowiem, kiedy poluje potrafi zawisnąć w powietrzu trzepocząc skrzydłami. W dzień
uszatka siedzi ukryta, wyciągając ciało aby upodobnić się do gałęzi drzew. Płochliwa – gdy jest zaniepokojona,
prostuje się i wysmukla oraz przymyka oczy.

MS
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SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA – PROGRAM FUNDACJI
GEREMKA W NASZYM ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

Wywiad z dyrektorem ośrodka dla niepełnosprawnych
dzieci – Beatą Zawadzką

Tolerancja to ja
Tolerancja to ty.
Gdy tylko mogę
Zawsze pomogę.

Bo ona jedna wskazuje drogę.
( D. Meier- kl. VId)

"Spójrz na łąkę i różnorodność kwiatów na niej rosnących...na piękno motyli
w rozmaitych kolorach tęczy... Wsłuchaj się w głosy żyjątek, które w
symbiozie tworzą magiczną muzykę dla duszy...To właśnie jest cud
tolerancji..."

Czy wiemy jak uczyć o inności, tak aby - nawet niechcący - nie krzywdzić?
Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole, to nie
tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi ale i łamanie polskiego
prawa? Fundacja Geremka oraz Otwarta Rzeczpospolita dały nam
możliwość udziału w projekcie "Szkoła Równego Traktowania".
Chcemy w naszej szkole budować kulturę opartą na szacunku i komunikacji
bez przemocy. Chcemy również podnieść wiedzę nauczycielek i nauczycieli
oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i
związanej z nią przemocy. W projekt zaangażowany został cały Zespół
Szkolno-Przedszkolny. Razem przeciwdziałajmy nietolerancji w naszym
otoczeniu! 

1. Skąd wziął się u pani pomysł aby założyć fundację, mającą na celu
pomaganie dzieciom?
Muszę sprostować ja nie założyłam fundacji, tylko ośrodek pomocy
dzieciom poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (WRÓĆ) istniał
już od 2002r. Córka Państwa Włodarskich (założyciele fundacji) miała
wypadek samochodowy i stała się głęboko niepełnosprawną osobą.
Najpierw ta fundacja pomagała dzieciom po wypadkach drogowych, ale gdy
Ola podrosła stwierdzili, że chcieliby znaleźć takie miejsce, gdzie będzie
mogła być uczona i rehabilitowana. Szukając takiego miejsca poprosili mnie
o pomoc, więc razem z mamą dziewczynki jeździliśmy po podobnych
ośrodkach i pytaliśmy jak to założyć. W 2008r. we wrześniu zaczęła się
działalność naszego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczego(OREF). W tym ośrodku mamy dzieci niepełnosprawne,
które do tej pory siedziały w domu i miały zajęcia indywidualne.

2. Ile ma pani podopiecznych w ośrodku?
29 dzieci, ale od września będzie 30.

3. Jak czuje się pani pomagając tym dzieciom?
Moje całe życie zawodowe związane było z osobami niepełnosprawnymi
Zaraz po szkole średniej poszłam na pedagogikę specjalną, na studia, gdzie
miałam już praktyki w takich ośrodkach, w szkołach specjalnych po studiach
rozpoczęłam prace w szkole specjalnej i całe maje życie zawodowe
przepracowałam z takimi dziećmi, następnie zaczęłam współpracować z
fundacją, która później przełożyła się na prace w tym ośrodku. Nic w życiu
nie potrafię robić tylko pracować z niepełnosprawnymi dziećmi.

4. A na czym to polega?
Przyjeżdżają do nas dzieci żeby zmienić środowisko, żeby nauczyć się
przebywać z innymi, żeby nauczyć komunikować poprzez znaki , nauczyć
się lepszej samoobsługi i żeby łatwiej było im w życiu.

5. Czy sądzi pani, że z waszą pomocą dzieci będą mogli same radzić
sobie w życiu?
Z naszą pomocą na pewno, ale same nigdy sobie nie poradzą.

6. Jak ocenia pani współpracę z naszą szkołą?
Bardzo dobrze, bo jesteście sympatyczni i przede wszystkim się nie boicie.
Są tacy ludzie, którzy gdy widzą taką osobę, nie wiedzą jak się zachować.
Naszych uczniów trzeba traktować jak kolegów przyjaciół. Wiadomo, że
dziecko chore niektórych rzeczy nie zrobi, więc mówicie do niego.

7.Czy może nam pani zdradzić czy inne szkoły też pomagają?
Tak, np.: szkoła średnia i liceum w Nowym Dworze Gdańskim, ośrodek
podobny do nas w Giemlicach. Także ta współpraca jest. Ale wy jesteście
najczęstszymi gośćmi, co nas bardzo cieszy.
DZIĘKUJEMY
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SPRÓBUJ- TO ŁATWE TAK SIĘ DZIEJE, TAK SIĘ DZIEJE
W NASZEJ SZKOLE...

Wielkanoc- wiosenne święto jest okazją do pożegnania zimowych chłodów i
powitania cieplejszej pory roku - wiosny. Czas pożegnania się z długim
czterdziestodniowym postem i czas wielkiego objadania się. Do dnia
dzisiejszego na polskim stole wszelakiego jadła obfitość bardzo zadziwia
gości zagranicznych. Staropolskie ozdabianie pisanek to maczanie w cebuli,
malowanie ręcznie woskiem.
W XXI w. wystarczy, że kupimy gotowe barwniki do pisanek lub nalepki. Do
tradycyjnego koszyczka wielkanocnego wkładamy: chleb, szynkę, sól,
pieprz i baranka.
A może w tym roku spróbujecie zrobić coś sami - do dzieła!

Składniki :
-4 jajka , świeże i ogrzane w temp. pokojowej
-200 g masła
-skórka i sok z 1 cytryny lub mandarynki
-1 szklanka cukru (180 g)
-1 łyżka cukru wanilinowego
-1 szklanka mąki pszennej tortowej
-1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
Potrzebna też będzie forma na babkę z kominem pośrodku o średnicy około
22 - 25 cm.

Przygotowanie:
1. Jajka wyjąć wcześniej z lodówki i ogrzać w temp. pokojowej. Formę na
babkę posmarować 1 łyżką masła i wysypać bułką tartą lub mielonymi
orzechami czy migdałami. Piekarnik nagrzać do170 stopni C (grzanie góra i
dół bez termoobiegu)
2. Masło roztopić, dodać sok i skórkę z cytryny lub mandarynki, odstawić.
3. Do większej miski wbić jajka, dodać cukier i ubijać przez około 10 minut
na jasną, gęstą i puszystą masę. W międzyczasie dodać cukier wanilinowy
lub ziarenka wyskrobane z przepołowionej laski wanilii.
4. Do drugiej miski przesiać mąkę pszenną razem z mąką ziemniaczaną
oraz proszkiem do pieczenia, wymieszać.
5. Do ubitych jajek dodać mieszankę mąki i zmiksować krótko na małych
obrotach miksera do połączenia się składników w jednolite ciasto (można
przez chwilę miksować mikserem, później przez chwilę mieszać delikatnie
szpatułką, później znów zmiksować).
6. Do ciasta wlać masło i zmiksować do połączenia się składników w
jednolite ciasto. Ciasto będzie miało konsystencję podobną do budyniu.
Masę wylać do przygotowanej formy i wstawić do piekarnika. Piec przez 45
minut )do suchego patyczka). 
7. Po upieczeniu wyjąć i ostudzić. Można upiec dzień wcześniej i trzymać w
formie pod przykryciem.
8.Po ostudzeniu wyjąć babkę na paterę i posypać cukrem pudrem lub
polukrować i obłożyć obranymi migdałami lub gotowymi jajeczkami.

Ostatnie dni obfitowały w wiele wydarzeń, których opisanie zajęłoby sporo
miejsca. Przypomnijmy tylko te najważniejsze i to w telegraficznym skrócie:

WALENTYNKI
Z tej okazji Samorząd Szkolny ogłosił konkurs na najciekawszą kartkę
walentynkową. Liczyła się nie tylko szata graficzna i pomysłowość, ale także
poprawność zapisu wierszyków i życzeń. W sumie komisja oceniła 48 prac,
z których kartka K. Kilanowskiej z kl. IVc bezapelacyjnie zdeklasowała
wszystkich.
WSPANIAŁY DAR
Biblioteka szkolna otrzymała w darze od Wydawnictwa Znak 120
egzemplarzy nowych, pięknie wydanych książek o łącznej wartości ponad
2000 zł. Pani Grażyna i pani Ania mają nadzieję, że ciekawe pozycje skuszą
uczniów do częstego odwiedzania biblioteki, tym bardziej, że dokonano tam
małego przemeblowania i czytelnicy mają większy dostęp do książek.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za ten wspaniały dar.
WOLONTARIUSZE W NATARCIU
Koło Wolontariatu po raz kolejny złożyło wizytę podopiecznym ośrodka w
Jezierniku. Ze względu na fakt, że dwie wolontariuszki są jednocześnie
reporterkami zatrudnionymi przy redagowaniu gazetki, wykorzystaliśmy ten
fakt i dziewczyny przeprowadziły wywiad z panią Beatą Zawadzką, którego
obszerne fragmenty zamieściliśmy w gazetce.
DZIEŃ KOBIET
Może nie jest to święto na topie, ale męska część naszej placówki ma zgoła
inne zdanie. Od rana ,,panowie z samorządu” krążyli po korytarzu i wręczali
symbolicznego kwiatka. Nasi nauczyciele też spisali się na medal, bo panie
otrzymały po pięknej prymulce.
Z tego, co udało się ustalić naszym reporterom, panie również przygotowały
dla nauczycieli małą niespodziankę.10 marca każdy z dorosłych panów
otrzymał prezent od naszych drogich pań. Jak to mówią, uprzejmości nigdy
nie za wiele.
TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE
11 marca obchodziliśmy bardzo ważną rocznicę- 70 lat temu Nowy Staw
powrócił do Macierzy. Z tej okazji w szkole pojawiła się okolicznościowa
dekoracja, na którą złożył się utwór poety Romana Tkacza i prace uczniów,
zrobione w ramach zadań przydzielonych klasom przez panią od historii- T.
Jędrzejewską. Delegacja naszych nauczycieli wzięła udział w pierwszym,
specjalnie na tą okazję zorganizowanym Teście Wiedzy o Nowym Stawie.
Musieli odpowiedzieć w sumie na 35 pytań dotyczących historii miasta, ale i
spraw bieżących, kultury, oświaty. Nasza drużyna zajęła I i II miejsce. Do
redakcji wpłynął także z tej okazji wiersz napisany przez mamę L. Flis z IVa

Nowy Staw to miasto moje,
tutaj spędzam życie swoje.
Domy, kościół, kamienice,
stary rynek i ulice.
Wszystko w mieście tętni życiem,
a każda rzecz ma swoje ,,bycie”.
Galeria Żuławska jest dumą naszego miasta,
a piękne witraże i żelazne zbroje z podziemnymi przejściami tworzą historię
.
Okazji w Ołówku do świętowania ogrom mamy,
a wiele z przedstawień sami wystawiamy.
Starszy czy młodszy, swój czy turysta
niech z żuławskich uroków w pełni korzysta.
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ZAPOMNIANE ŚWIĘTA!

Czy wiesz, że oprócz Walentynek - Święta Zakochanych, istnieje także święto dla singli ?
O Dniu Singla mało kto słyszał. Jest to dzień przypadający zaraz następnego dnia po święcie zakochanych, czyli 15 lutego. Święto to pochodzi z Włoch.
Jest to dzień, w którym możesz, a wręcz powinieneś rozerwać się ze znajomymi na dyskotece i zapomnieć o tym, że znów kolejne Walentynki spędziłeś
samotnie przed komputerem. W tym dniu organizowane są masowo imprezy dla singli, na których jak zapewniają organizatorzy, masz szansę znaleźć
miłość, z którą za rok będziesz obchodził Walentynki. Inaczej na dzień zaraz po Święcie Zakochanych możemy nazywać dniem Anty-Walentynek. Na
Dalekim Wschodzie dzień ten jest obchodzony 11 listopada.

Wrzesień także ma swoje zalety !
Dnia 8 września obchodzone jest mało spotykane święto “Dzień Marzyciela“. Jest to dzień wszystkich osób, którze mają jakiekolwiek marzenia lub
niespełnione życzenia. To również dzień tych, którzy dzięki wytrwałości, samozaparciu, ciężkiej pracy zrealizowali lub realizują swoje marzenia. Śmiem
twierdzić, że marzycielem jest każdy z nas! Jedni bujają w obłokach pasjami, inni od czasu do czasu schodzą na ziemię, aby wprowadzić marzenia w czyn.
Marzenia to w końcu pierwszy krok do osiągnięcia celu. Trzeba marzyć, by nabrać wiary, że coś się uda, by móc podjąć działanie. Trzeba marzyć by
wierzyć, że nasz świat i nasze życie mogą być piękne, interesujące i bogate. Pozwólmy więc sobie zacytować, że “Ludzie którzy mają marzenia, nigdy nie
stracą nadziei… “

Potrawy także mają swoje święta !
Wszyscy kochamy pizzę, a ona ma nawet swój dzień !
9 lutego obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY. Codziennie w miastach jest sprzedawanych aż 13 milionów kwadratowych pudełek, w których
znajduje się okrągła pizza podzielona na mniejsze trójkąty. W Polsce także znajduje się wielu jej smakoszy! Pizza jest najczęściej wybieranym daniem, które
zamawiamy przez telefon. Włoski przysmak doczekał się w końcu swojego święta !
Mniammm :)

Dzień Dinozaura - Święto wymarłych zwierząt
26 lutego obchodzimy dzień naszych wygonionych czworonogów. Jest to święto nie wiadomo kto ani kiedy go ustalił. W celu określenia wyginięcia
dinozaurów pracownicy naukowi przebadali skały i odkryli, że wyginęły one ponad 66 milionów lat temu.

Dzień dobrej oceny ! Może się uda !
3 czerwca obchodzimy dzień dobrej oceny.
Wiemy, że dla niektórych to dość ciężkie, ale to 3 czerwca postarajcie się zdobyć choć jedną pozytywną ocenę. Pewnie pomyśleliście sobie, że to chodzi
tylko o oceny w szkole. Ale właśnie tutaj się mylicie, więc właśnie można zdobyć nie tylko takie oceny, ale i takie jak za dobre uczesanie, ubranie lub jeszcze
inne niezwykłe rzeczy.

Dzień teściowej!
5 marca obchodzimy dzień teściowej. Zazwyczaj teściowe są postrzegane jako babcie, które wręcz nienawidzą wybranek swoich synów, zawsze chciałyby
ingerować w ich życie. Właśnie dlatego za jako formę swoistej rekompensaty za ten brak wrażliwości, zwłaszcza ze strony mężczyzn. Dzień teściowej po
raz pierwszy obchodzono 1934r. w Teksasie. W Polsce te święto pojawiło się dopiero pod koniec lat 80. Dopiero w ostatnich latach zyskał naprawdę wysoką
popularność, choć nigdy pewnie nie będzie tak znany jak dzień matki czy ojca.

Garbi super bryka !
Auta też mają swoje święta przykładem tego jest samochód GARBUS. 14 marca jest to dzień poświęcony głównie tym zgarbionym autom. Jak już może
słyszeliście te pojazdy są produkowane w Niemczech, Australii, Belgii,Indonezji i innych jeszcze państwach mówiąc krótko produkują je w wielu miejscach.
Meksykanie mówią “ Garbus jest jak pępek, wszyscy go mają”.

Bajki i ich dni
25 czerwca obchodzimy nietypowy dzień: Światowy Dzień Smerfa! Te małe niebieskie stworzenia podbiły świat piskliwymi pioseneczkami “La La La”. Fani
zbierają się na całym świecie, aby uczcić wspaniałych bohaterów: Ciamajdę, Marudę, Papę Smerfa i oczywiście jedyną kobietkę Smerfetkę! Ciężko jest się
jednak oprzeć wrażeniu, że przygody niebieskich ludków zamieszkujących lasy są czymś wspaniałym. Jakie emocje towarzyszyły nam przy oglądaniu tej
bajeczki i jakie teraz towarzyszą innym?

Pracoholicy i ich święto!
Pracoholicy - są to ludzie, którzy większość swojego czasu spędzają w pracy, siedzą po godzinach w tonach papierów i różnych świstków. Tylko że ci
ludzie również mają swoje święto i obchodzą je 12 sierpnia. Ten dzień jest poświęcony do uświadomienia ludziom jego skutków, pracoholizm to zapewne nie
jest nic do dumy, ponieważ jest to uzależnienie, które stopniowo wyniszcza człowieka fizycznie i psychicznie. Pary, w których jedna osoba jest
pracoholikiem kończy się ich małżeństwo najczęściej rozwodem- jest to bardziej spotykane niż u normalnych par. Nie oznacza to jedna że z pracoholizmu
nie można się wyleczyć. Po spędzonych terapiach człowiek może sobie rozmieścić czas zarówno na prace jaki i na życie osobiste, jeśli tylko tego chce.


