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Smak zwycięstwa znają,
autografy chętnie dają;)

DRODZY
SZÓSTOKLASIŚCI!

Maja Ładyga z kl. 5b
otrzymała wyróżnienie w
konkursie "Szkoła
marzeń". Wraz z senator
Heleną Hatką zwiedziła
Senat RP w Warszawie.
Gratulacje!

,

Upragnione wakacje zbliżają
się wielkimi krokami.
Dwumiesięczny czas
odpoczynku i zabawy
czasami kończy się dla nas
niezbyt szczęśliwie.
Wszystko za sprawą
błędów, jakie w tym okresie
popełniamy. Jak
bezpiecznie spędzić
tegoroczne wakacje? Oto
kilka naszych rad i
wskazówek:

;)

,

Tytuł laureata XXIII
Festiwalu Dzieci
Śpiewających, który
odbył się 28.marca w
SOK-u zdobyły: z
kategorii II (klasy I- III) -
Jasmina Grębosz, zaś z
kategorii III (klasy IV-VI) -
Olimpia Tuszyńska.
Rosną nam gwiazdy!
Super!

Naszą gminę w konkursie recytatorskim, który odbył się
19.03.2015r. w Międzyrzeczu, reprezentowali uczniowie 
z klas I-III: M. Bubnowski, M. Brzezińska, J. Sobota, a z
klas IV-VI: A. Łyskawińska, O. Tuszyńska i S.
Zelmanowska. Wśród trzech laureatek eliminacji
powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
2015 w kategorii wiekowej klas IV-VI znalazła się
uczennica klasy IVb, Agata Łyskawińska, z utworem
"Dumna zupa" A. Waligórskiego. Gratulujemy!
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Wyniki Szkolnego
Konkursu
Ortograficznego: I m. -
A.Dębicka, II m. -
J.Gładysz i G.Kozak, III
m. - C.Górny, IV m. -
I.Stankiewicz,V m. -
W.Kowala i B.Rybka

    Już niedługo opuścicie mury naszej szkoły. Z tej
okazji, my, młodsi uczniowie, życzymy Wam
sukcesów w dalszej nauce oraz samych dobrych
ocen. Pamiętajcie, by spełniać swoje marzenia i nie
poddawać się. Już niedługo zamknie się za Wami
pewien okres życia, najwspanialszy czas
dzieciństwa. Nowi nauczyciele niech będą dla Was
wyrozumiali, sprawiedliwi i cierpliwi. Życzymy Wam
szczęśliwiej drogi ku przyszłości. Zachowajcie o
naszej szkole jak najlepsze wspomnienia i
pamiętajcie, że:

"Każdy kowalem swego losu,
głosi stara maksyma.

Stajecie u progu dorosłości,
To sprawdzać się zaczyna.
Nie zmarnuj swego życia,
nie będziesz miał powrotu
a czas się nie zatrzyma"

                                W imieniu klas V, Oliwia Brzezińska

Jak bezpiecznie spędzić
wakacje?
- nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz;
kąp  się tylko pod opieką dorosłych i czujnym okiem
ratownika,
- w górach zawsze wędruj szlakiem wyznaczonym,
nie zbaczaj z niego, nie wyruszaj w góry podczas
burzy,
- graj w piłkę daleko od ulicy, jezdnia to nie plac
zabaw,
- podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z
przejść dla pieszych,
- rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego
przeznaczonych i pod opieką dorosłych,
- jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym,
 - nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub
spaceru) z nieznajomymi,
 - nie podchodź i nie zaczepiaj obcych zwierząt, nie
dotykaj ich, nawet jeśli wydają się być łagodne,
- dbaj o środowisko, nie zaśmiecaj otoczenia.

Drodzy Rodzice, bądźcie czujni i kontrolujcie czas
wolny swoich pociech. Wszyscy postarajmy się, aby
te wakacje były udane, a przede wszystkim
bezpieczne!

,

Brawo!!!

gratulacje!
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... BO SPORT TO ZDROWIE, KAŻDY CI TO POWIE!

Bieg Katyński czas zacząć...

Z biegiem lat sport zyskał wielu sympatyków i każdy z nas ma swoją ulubioną formę aktywności, tj.:  jogging, treningi siłowe, gimnastykę, jazdę na
rolkach , jazdę na rowerze, tenis ziemny, nordic walking i wiele innych...  Jednak, co nas najbardziej cieszy, to korzyści, które przekładają się na nasze
zdrowie. Zaletą uprawiania aktywności fizycznej jest m.in:
-świetne samopoczucie, wzrost odporności organizmu na infekcje ,zwiększenie wydolności płuc, hormon stresu(adrenalina i kortyzol)- są skuteczniej
usuwane z organizmu, dzięki czemu wytwarzane są hormony szczęścia(Endorfiny) dające uczucie zadowolenia i miłego zmęczenia po treningu.
Uprawianie sportu stabilizuje nam ciśnienie krwi, obniża cholesterol, zmniejsza ryzyko zawału i udaru mózgu. Jednocześnie zwiększa wydolność
mięśnia sercowego, przez co następuję polepszenie ukrwienia wszystkich organów wewnętrznych. Wzmacnia stawy, zwiększa  gęstość
kości, odmładza naszą metrykę, spala tkankę tłuszczową i przedłuża życie, ponieważ spowolnione są w organizmie procesy wytwarzania wolnych
rodników. Uprawianie sportu  gwarantuje nam piękną i smukłą sylwetkę.
Natomiast brak aktywności fizycznej i zła dieta sieją w naszym organizmie same spustoszenia: zwiększają tkankę tłuszczową, przez co narażają nas
na wiele groźnych chorób np. cukrzycę Zwiększają też podatność na  choroby serca,  nadciśnienie, udar mózgu, bóle kręgosłupa i dolegliwości stawowe.
Zmniejszają odporność, powodują osteoporozę  i zwiększają podatność na choroby umysłowe.
  Jednym słowem:  SPORT TO ZDROWIE !!!
Serdecznie zachęcam Wszystkich do aktywnego wypoczynku:-), szczególnie, że przed nami długo oczekiwane wakacje. Nie spędźmy ich więc przed
komputerem czy telewizorem, tylko korzystajmy z uroków świeżego powietrza i wykażmy się aktywnością fizyczną!

  Paulina Śniowska.
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10. kwietnia
obchodziliśmy 75.
rocznicę Zbrodni
Katyńskiej oraz 5.
rocznicę tragicznej
katastrofy samolotu
prezydenckiego pod
Smoleńskiej.Jednym z
elementów obchodów
był Bieg Katyński, który
odbył się w Jednostce
Wojskowej 3949.
Wyniki: kat. 4 - 5 SP
dziewczęta 500m: J.
Wojda, G. Dziobek, M.
Łodyga.

4 - 5 SP chłopcy: M.
Mądry, T. Kowalski, D.
Szewczyk; 6 SP - 1
GIM dziewczęta: N.
Konieczna, K. Marek,
J. Malinowska;
chłopcy: W. Trumiński,
M. Mocarski, M.
Lendzioszek. Po biegu
czekała na nas pyszna
grochówka. Wiktoria
Wałczyk, 4C

Chłopcy najczęściej lubią piłkę nożną. Zdarzają się jednak
osoby, które wolą koszykówkę lub siatkówkę. Wśród naszych
znajomych znajdą się też tacy, którzy preferują sporty wodne.
Bardzo modne jest w ostatnim czasie bieganie.
Różnorodność wszystkich dyscyplin sprawia, że czasem nie
potrafimy określić, co najbardziej lubimy. I dobrze! Swoją
aktywność możemy bowiem podzielić na kilka różnych
sposobów. A co najbardziej lubią uczniowie naszej szkoły?
Sprawdźcie wyniki naszej sondy korytarzowej!
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Cynamon wybiera się
na wakacje...

.

- Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela?
- Wybrałem ten zawód, bo lubię pracę z dziećmi, choć muszę przyznać, że kiedy zaczynałem
pracować jako nauczyciel, uczniowie chętniej się uczyli, byli spokojniejsi i bardziej
koleżeńscy.

- Co sprawia Panu największą satysfakcję w pracy?
- Największą satysfakcję mam wtedy, kiedy uda mi się zrobić coś fajnego w szkole, z czego
wszyscy są zadowoleni, nauczyciele i uczniowie, np.boisko, plac zabaw czy łazienki.
Oczywiście cieszę się bardzo, jeśli uczniowie kl.6 napiszą dobrze sprawdzian szóstoklasisty,
cieszą też wysokie miejsca uczniów w konkursach przedmiotowych lub zawodach
sportowych.

- Czy jest Pan zadowolony z wyników uczniów po pierwszym półroczu?
- Z wyników uczniów jestem raczej zadowolony, ale mam nadzieję, że na koniec roku na
świadectwach wyniki te będą jeszcze lepsze.

- Jak spędza Pan czas wolny?
- W wolnym czasie lubię pojeździć na rowerze lub poczytać ciekawą książkę, ale od 3 lat
wygospodarowałem sobie koło domu mały ogródek warzywny, w którym bawię się w
ogrodnika.

- Jaki rodzaj muzyki, sportu lubi Pan najbardziej?
- Muzykę lubię bardzo spokojną, relaksacyjną, łatwo wpadającą w ucho, przy której można
odpocząć po hałasie, jaki jest w szkole, a jeżeli chodzi o sport, to najczęściej oglądam razem
z synem piłkę nożną. 

Dziękujemy! Życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Wywiad z dyrektorem, panem Leszkiem Pawłowskim, przeprowadziła Olimpia Tuszyńska, 4B

Dyrektor każdej szkoły ma bardzo
odpowiedzialną pracę. Odpowiada za
prawidłowe funkcjonowanie placówki
oświatowej, zarządza pracą
nauczycieli, dba o prawidłowy rozwój
swoich uczniów i ich bezpieczeństwo,
podejmuje często niełatwe decyzje.
Nasz dyrektor, pan Leszek
Pawłowski, mimo ciężkiej i stresującej
pracy, znalazł chwilę, by z nami
porozmawiać.  

Na wakacje polecamy...

Rok szkolny powoli zbliża się do końca.
Odkąd zawitała do nas wiosna i dni robią się

coraz dłuższe, coraz częściej myślę o
wakacjach. W tym roku wybieram się z rodziną

nad morze. Już nie mogę się doczekać
biegania po plaży i skakania przez morskie

fale. Oczywiście wszystko to z moim
ukochanym psem Cynamonem. Ciekawe, jak
zareaguje na widok  tak wielkiej piaskownicy.

Zazwyczaj w takich sytuacjach Cynamon kopie
wielkie doły, jeden obok drugiego i każdy

kolejny jest coraz głębszy. Podczas
ubiegłorocznych wakacji mój psiak bardzo bał
się wody. Ledwie zamoczył łapy, już uciekał.

Do kąpieli nie skusił go nawet bieg za
patykiem. A jest to ulubiona zabawa

Cynamona. Ciekawe, jak będzie w tym roku?
Obiecuję, że po wakacjach wszystko Wam

opowiem.

Udanych wakacji życzy właścicielka
Cynamona, Ida Cisowska- Środecka, 4C

"Szkoła marzeń"...
fragmenty prac

.
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Patrzcie na budynek, to duża piramida ze
szkła kolorowego,
pełna wdzięku, gracji i błyszcząca do tego.
Pięć pięter posiada ta budowla, a jest w tym
przyczyna, bo na każdym piętrze nowa
edukacja się zaczyna (...) M. Ładyga

Rano, zamiast na lekcję matematyki,
poproszono nas do sali gimnastycznej, gdzie
czekała na nas pani... Ewa Chodakowska!!
Popularna trenerka! Dziewczyny były
zachwycone! Krzyczały i piszczały z radości.
Chłopcy zostali poproszeni do sali obok i tam
też mieli swoją niespodziankę, w osobie pana
Roberta Lewandowskiego-znanego piłkarza i
ich idola. (...) J. Chabros

W maju będziemy promować naszą szkołę,
goszcząc przez cały miesiąc trzydziestu
wychowanków szkół podstawowych z USA i
Ukrainy. Mamy na celu wymieniać
doświadczenia dotyczące szkolnictwa i
poznać ich język i kulturę. (...) P. Śniowska
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Nauczyciel języka
polskiego pyta:
-Jak brzmi liczba
mnoga
rzeczownika
"niedziela"?
-Wakacje, proszę
pani -odpowiada
Jaś

.

.

,

Jak chcielibyśmy spędzić
wakacje?
Przed nami długo oczekiwany okres... Postanowiliśmy sprawdzić, jak
zamierzają go spędzić nasi młodsi koledzy. Oto, czego się dowiedzieliśmy:
- Filip chciałby pojechać w góry, a jego kolega, Piotr, myśli o pobycie w
Niemczech,
- Iza i Klaudia chciałyby zwiedzić Paryż, Natalia zaś Chorwację,
- Oliwia, Julia i Dominika lubią wodę, dlatego z chęcią wybrałyby się nad
morze lub jezioro,
- Ola pojedzie do Świnoujścia, zaś Iga spędzi wakacje w Lubikowie,
- Dominika będzie leniuchować u babci,
- Julia chciałaby polecieć na Hawaje, Ola zaś do Turcji...

Pomysłów na spędzenie wakacji mamy, jak widać, wiele. Może uda się
zrealizować nasze marzenia? Trzymamy kciuki! Martyna Czentorycka, 4b

Gdy tylko słońce zagrzeje,
każde miasto, cały kraj jedzie w dal.

Albo w góry lub nad morze,
to i to im pomoże.

Słońce zagrzeje w policzki,
wietrzyk włosy zachwieje,

a my lecimy w dal wśród fal i traw,
            łapiemy wakacyjny czar.        

            Julia Szałachowska, 4b            

.

Jagoda Mleczek
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