
Gryzipiór
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
84-208 Kielno . ul Szkolna 4 gm.
Szemud
84-208, Kielno

Numer 30 05/15

                            Do nas należy tytuł Mistrzów Gminy!
    Nasi sportowcy ze Szkoły Podstawowej 8 maja 2015r. uczestniczyli na boisku Orlik w Szemudzie w eliminacjach gminnych Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS w mini piłce nożnej. Jechaliśmy jako faworyci, liczyliśmy na to, że podczas Gminnych Mistrzostw będzie pudło.
I tak się stało, zostaliśmy mistrzami ! Przedstawiciele ośmiu szkół podstawowych z terenu gminy z dużym sportowym zaangażowaniem
uczestniczyli w sportowych zmaganiach. Zagraliśmy bardzo odważnie i to przyniosło optymistyczne rezultaty. Z racji wicemistrzostwa z roku
ubiegłego byliśmy rozstawieni, ale w losowaniu trafiliśmy do tzw. „grupy śmierci”, gdzie były dwa bardzo silne zespoły: Łebno i Bojano.
Wygraliśmy grupę z kompletem punktów i w półfinale trafiliśmy na bardzo dobrze predysponowaną drużynę z Koleczkowa. Po zaciętym meczu
dostaliśmy się do finału. W finale pokonaliśmy Szemud. To wielka radość. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Zostaliśmy mistrzami i
podtrzymaliśmy dobrą tradycję szkoły, która od kilku lat w tej dyscyplinie sportu należy do ścisłej czołówki gminy. Uświadomiliśmy innym, że
wiara w zwycięstwo zawsze czuwa.
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       KOSZYKARZE ASSECO GDYNIA W KIELNIE      
               

     
 ciąg dalszy ze str 1.  Oto nasze wyniki:
Kielno-Łebno 1:0;                         
Kielno- Bojano 1:0;     
Kielno - Częstkowo 3:0.    Półfinał: Kielno – Koleczkowo 2:1       Finał: Kielno -
Szemud 3:0.             W składzie drużyny, która zdobyła tytuł mistrzowski grali:
Dawid Hopa, Adrian Halman, Kacper Puzio, Józio Apostel, Patryk Grablowski,
Łukasz Bieszk, Jerzy Kosmowski, Kacper Ladmann, Kacper Zieman, Jan
Procner.    Chłopcy dziękuje za piękną postawę na boisku.    Opiekunem
zespołu był: pan Waldemar Kozakow. 
                             
KOSZYKARZE PROWADZILI ZAJĘCIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z KIELNA

… Bardzo ciekawą lekcję z najmłodszymi poprowadzili zaproszeni koszykarze gdyńskiego
zespołu Asseco Gdynia. Dzieci powitały drużynę kibicowskim okrzykiem, czym bardzo mile
zaskoczyli zawodników, następnie przeprowadziły wywiad ze sportowcami. Dzieciaki zadawały
pytania niczym rasowi dziennikarze i  bardzo uważnie słuchali, co należy zrobić, aby zostać
koszykarzem.
Po konferencji prasowej odbyła się wspólna rozgrzewka i rzuty do kosza. Kapitan drużyny Piotr
Szczotka i AJ  Walton uczyli dzieci kozłowania, Kuba Parzeński pomagał celować unosząc
naszych „zerówkowiczów” wysoko w górę , a Sebastian Kowalczyk zachęcał do oddawania
samodzielnych rzutów. Spotkanie wyzwoliło wiele pozytywnych emocji i sportowego ducha.
Następnie drużyna pojechała do Bojana na profesjonalny trening ze starszymi uczniami naszej
szkoły...
Niedawno na nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej w Bojanie w ramach zajęć ze Szkolnego
Koła Sportowego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Kielna  mieli okazję
uczestniczyć w pokazowych zajęciach z udziałem koszykarzy Asseco Gdynia, zawodników
drużyny biorącej udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki.
Ponad 40 uczniów od klasy czwartej do drugiej gimnazjum pod okiem zawodowych koszykarzy:
A. J. Waltona, Kuby Parzeńskiego, Piotra Szczotki i Sebastiana Kowalczyka ćwiczyło z wielką
radością. Przeważały gry i zabawy, w które wpleciono  elementy ćwiczeniowe.  Dzieciaki i
młodzież czerpała z tego satysfakcję, nie zastanawiając się, jakie i ile konkretnych ćwiczeń mieli 
do wykonania. Profesjonalni koszykarze w ciągu dwóch godzin zajęć  pokazali dzieciom i
młodzieży, że sport może być ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Uczniowie
mieli możliwość spożytkowania nadmiaru energii . Zajęcia były  bardzo atrakcyjne.
Koszykówka, podobnie jak inne gry zespołowe, uczy zasad fair play, współpracy z innymi oraz
pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności interpersonalnych. Dzieci i młodzież podczas  zajęć
w grupie dobrze się czuli i widać było, że sport to dla nich świetna zabawa.
Zawodnicy, którzy mają za sobą wieloletnie uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, przekazali
adeptom koszykówki olbrzymi bagaż doświadczeń wyniesiony z ligowych parkietów. Głównym
celem zajęć było zachęcenie dzieci do podjęcia aktywności sportowej, wyrobienia w sobie chęci
do uprawiania sportu, aby  sport stał się częścią ich codziennego życia, a wolny czas, żeby
spędzali nie przed telewizorem i komputerem, lecz na boiskach i halach sportowych.
Koszykówka (kosz, basketball, piłka koszykowa) – gra zespołowa, popularna szczególnie w
USA, gdzie największe ziomy grają w NBA . Sport jest głównie uprawiany przez czarnych i
słuchaczy hip-hopu. Gra się w nią pomarańczową piłką.

.. .
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                              NOWE BOISKO W KIELNIE

4 maja 2015 roku przy Zespole Szkół w Kielnie odbyło się uroczyste
otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele oświaty, władz samorządowych oraz sympatycy szkoły.
Podczas otwarcia kompleksu nie mogło zabraknąć uroczystego przecięcia
wstęgi między innymi przez wójta gminy Szemud pana Ryszarda
Kalkowskiego oraz panią dyrektor Joannę Kułagę.

Ku wielkiemu zadowoleniu uczniów z trzeciej klasy gimnazjum wójt gminy
rozpoczął mecz piłki koszykowej, uczestnicząc w pierwszych, na nowym
boisku, zajęciach wychowania fizycznego.

Niewątpliwie istnienie wielofunkcyjnego boiska przyczyni się do popularyzacji
aktywnego stylu życia i poprawy jego jakości poprzez organizowanie
różnego rodzaju imprez sportowych. Z boiska korzystać będą uczniowie
Zespołu Szkół w Kielnie w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz dzieci
z pobliskich szkół podczas organizowanych turniejów i zawodów
międzyszkolnych. Nowoczesny plac jest również otwarty dla wszelkich
miłośników sportu.

                                                             Szymon Lachowicz 
                                                                                             

- Wybacz mi ojcze, bo zgrzeszyłem.
- Co zrobiłeś, synu.
- Zabiłem dwie osoby.
- To bardzo poważna sprawa. Nie możesz oczekiwać, że będę mógł
zachować to w tajemnicy…
- W takim razie będą trzy osoby…
*************************************************************************************
U okulisty:
- Jaką literę pokazuję?
- A gdzie pan jest?
*************************************************************************************
Jezus się pyta Św. Piotra:
- Po ile ryb łowisz?
A on mu odpowiada:
- A po sto łowie
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tytuł

Mapa

Nosorożec1

Zwierzęta sawanny cz.2 
              Nosorożec

Nosorożec jest najczęściej siwego koloru. Jego skóra
podzielona jest na twarde płytki. W okolicy nosa ma na
środku duży róg, może mieć też drugi mniejszy powyżej
tego większego. Najczęściej żyją samotnie, rzadziej
parami lub rodzinami (samica z młodzieżą). Prowadzą
nocny tryb życia.
Samica po 13-16-miesięcznej ciąży rodzi 1 młode co 3-4
lata. Zamieszkują sawanny i zarośla Afryki i Azji
Południowo-Wschodniej.
Na południu i wschodzie Afryki żyje  nosorożec  czarny.
Może biegać  nawet do 50 km/h mimo swojego
 masywnego wyglądu. Ma słaby wzrok, ale za to dobry
węch, którym się kieruje.

                                           Stronę  opracował : Marcin Górski

Pozdrawiam Amelkę od Natalii :) 
Pozdrawiam Panię Kasię Derlecką i całą 6 c od Oliwi
Pozdrawiam Laurę i Alicję - Wiktoria 
Pozdrawiam Kamila Czajkowskiego od Alicji P.

„Gryzipiór” – miesięcznik uczniowski 

Adres redakcji: Zespół Szkół z Oddział Integracyjnymi w Kielnie, 84-208
Kielno , ul Szkolna 4 gm. Szemud.

Opiekun gazetki szkolnej - pani Mariola Kozakow
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Sawanna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja

