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Gdzie spędziliśmy tegoroczne wakacje? 

Dekalog dobrego ucznia!

MjM

1. Bądź zawsze przygotowany do lekcji.
2. Odrabiaj zadania domowe.
3. Pomagaj innym.
4. Bądź uważny na lekcjach.
5. Nie przeszkadzaj innym w pracy.
6. Staraj się być aktywny na zajęciach i wykonuj zadania dodatkowe.
7. Wykonuj starannie polecenia nauczyciela.
8. Dbaj o porządek w szkole i placu wokół niej.
9. Zachowuj się kulturalnie.
10. Szanuj kolegów i koleżanki.
Wszystkim naszym kolegom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym!
Olimpia Tuszyńska, kl. 5b .

Za nami pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Dla
pierwszoklasistów przygoda ze szkołą dopiero się
zaczyna. Postarajmy się, żeby dla wszystkich czas
spędzony w szkole był pełen pozytywnych wrażeń!
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czy cukier jest gorszy
          od tłuszczu?

Cukrzyca jest najpowszechniej
występującym problemem

zdrowotnym w Polsce i na świecie.
Dotyczy nie tylko krajów wysoko

rozwiniętych. Dotyka dzieci i
dorosłych!

Warto wiedzieć, że rozróżniamy dwa rodzaje cukrzycy. Cukrzycę typu I powoduje nadmiernie
aktywny i uszkodzony system odpornościowy organizmu. Traktuje on trzustkę a raczej jej komórki
jako przeciwnika i niszczy je. Uszkodzona trzustka nie wytwarza insuliny, hormonu
odpowiedzialnego za obniżenie cukru we krwi. Cukrzycę typu II powodują zmiany w trybie życia,
mała aktywność fizyczna, niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości. Wywołuje
niekorzystne zmiany w naszym organizmie. I to są właśnie skutki cywilizacyjne, powodujące, że na
cukrzycę tego typu cierpi aż 85 procent spośród wszystkich chorych.
Wiktoria Wałczyk, uczennica klasy 5 c, postanowiła sprawdzić, jakie produkty kupują najczęściej
uczniowie naszej szkoły w sklepiku szkolnym. Pani Wioleta Brylska, która prowadzi go od kilku lat,
zaobserwowała, że były to najczęściej kanapki z twarożkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem, woda
mineralna oraz ... niestety zapiekanki i słodycze! W szkole staramy się ograniczać w jedzeniu
niezdrowych produktów, jednak w domu często o nich zapominamy i w ruch idą potrawy tłuste i
niezdrowe. Mało jednak kto z nas wie, że największe spustoszenie sieje w naszym organizmie
cukier! Cukrzyca jest obecnie jedną z najbardziej groźnych chorób. Cukier występuje w większości
produktów, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wszystkim, którzy są zainteresowani
tematem,  polecamy film CUKIER GORSZY OD TŁUSZCZU. Można go obejrzeć na YouTube.

W naszym sklepiku zmieni się niedługo asortyment. Z doniesień Wiktorii wiemy, że pani Wioleta
zamierza w przyszłości zapewnić naszym uczniom jak najzdrowsze produkty. I tak, będą
wprowadzone słodycze bez dodatku cukru, wyprodukowane specjalnie dla sklepików szkolnych.
Wśród 29 produktów przeznaczonych do sprzedaży znajdą się owoce, napoje ze świeżo
wyciśniętego soku, sałatki i różne smakowite kanapki. Mniam, mniam...
Prawidłowy tryb życia to nie tylko zdrowe odżywianie, ale także ruch. Ale o tym pisać będziemy w
kolejnym numerze.

Paulina Śniowska, 5b

Ile waży mój
tornister?
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.

O tym, ile niepotrzebnych rzeczy nosimy w
naszych plecakach, przekonali się uczniowie
klas I-III. To bardzo ważna sprawa, ponieważ
przeciążone tornistry są przyczyną wielu
poważnych schorzeń, wad postawy,
problemów z układem oddechowym, bólów
kręgosłupa, a nawet jego skrzywienia, czyli
skoliozy!

We wrześniu koordynator promocji zdrowia,
pani Anna Helak i pielęgniarka szkolna, pani
Krystyna Marcinkowska spotkały się z
uczniami klas 1-3, aby sprawdzić czy waga ich
tornistrów jest w normie i wynosi 10% wagi ich
ciała. Z przeprowadzonych dotychczas badań
wynika, że uczniowie noszą zbyt dużo
przyborów w piórniku, a niektórzy nawet po
dwa piórniki. W ich  plecakach znajdują się po
4 opakowania różnych kredek, 5 ołówków
różnego rodzaju, 7-9 długopisów,  książki
niezgodne z planem lekcji, kosmetyczki, a
nawet zupełnie niepotrzebne gry, karty i inne
zabawki.

Wielu uczniów dowiedziało się, że ich tornistry
są dla nich za ciężkie. Wielu także poznało
prawidłowe zasady noszenia plecaków. Jak się
okazało niektórzy z nas robią to zupełnie
nieprawidłowo i tym samym szkodzą swojemu
organizmowi.
Obok przedstawiamy Wam sposoby noszenia
plecaka, których w żadnym wypadku nie
należy praktykować!
Zapamiętajmy! O tym, jak będziemy w
przyszłości wyglądać, zależy w dużej mierze
od nas samych. Dbajmy zatem o nasz
kręgosłup w drodze do szkoły, w szkolnej
ławce, czy przy domowym biurku!
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Wakacje Cynamona
Koniec wakacji!
Uczyć mi się nie
chce! 
Dwa miesiące
wakacji przydałyby
się jeszcze...
Lecz pierwszy
dzwonek woła
chyba  nas:
Do szkoły już
czas... do szkoły
już czas...
Julia
Szałachowska

Czy to pies czy kaczka?

    Kolejne wakacje za nami i, jak każde, minęły za szybko. W tym
roku byłam z rodziną i moim wiernym psem, Cynamonem, na
wczasach w Lubniewicach. Jeszcze w zeszłym roku mój kundelek
panicznie bał się wody, a teraz nie może się doczekać, kiedy do niej
wskoczy. Ulubioną zabawą pieska, oprócz biegania za kotami, jest
przynoszenie rzuconych mu patyków. Zdradzę Wam mój tajny
sposób na Cynamona, gdy nie przybiega od razu, kiedy go wołam.
Wystarczy, że zobaczy patyk w mojej ręce, już siedzi i patrzy w niego
jak zahipnotyzowany.
Prawdziwym hitem okazało się rzucanie patyków do wody. Za
każdym razem Cynek dzielnie płynął po patyczek i wracał razem z
nim na brzeg. Był tak zdeterminowany, że gdy nie mógł znaleźć
rzuconego mu kijka, zanurzał kilka razy łeb pod wodę. To było
bardzo śmieszne. Wyglądał jak kaczka. Pierwszy raz widziałam
nurkującego psa. Cynamon jest niepowtarzalny!!!

Ida Cisowska - Środecka

Jeśli masz ciekawy
temat, tekst literacki,
z którym chciałbyś
się podzielić, napisz
na adres naszej
redakcji:
mjakmakusy@interia.
pl. 
Wasze propozycje z
pewnością zostaną
przez nas
rozważone. 
Czekamy!

Wybory za
nami...

KĄCIK
JĘZYKÓW
OBCYCH

PRZYBORY
SZKOLNE

ZAPAMIĘTAJ!

.

ANGIELSKI:
książki-books,
piórnik-a pencil
case,
plecak-school bag,
długopis-a pen,
kredki-crayons,
zeszyt-a notebook,
linijka-a ruler,
cyrkiel-a pair of
compasses,
nożyczki-scissors,
klej-glue,
kątomierz-a
protractor

.

.

W wyniku
głosowania 
przewodniczącą
Szkolnego
Samorządu została
Oliwia Brzezińska,
uczennica klasy 5c.

- Dlaczego postanowiłaś kandydować do
Samorządu Szkolnego?
- Na początku wahałam się, nie chciałam
kandydować, ale potem stwierdziłam, że jeśli
mogę zrobić coś dobrego dla szkoły i uczniów,
to dlaczego nie spróbować.
- Twoja kampania wyborcza była bardzo
ciekawa. Co proponowałaś?
- W moim programie wyborczym
zaproponowałam wprowadzenie ,,
Szczęśliwego numerka" oraz ,,Dnia bez
jedynki".
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w
wypełnianiu obowiązków!                   MjM

NIEMIECKI
książki- Bücher 
piórnik- Federtasche
plecak- Rücksack 
długopis- Kuli 
kredki- Buntstift 
zeszyt- Heft 
linijka- Lineal 
cyrkiel- Zirkel 
nożyczki- Schere 
klej -Leim 
kątomierz-Winkelmasser
.

.
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W skład redakcji wchodzą: Olimpia
Tuszyńska, Paulina Śniowska, Emilia
Kotwica, Julia Szałachowska, Wiktoria
Wałczyk, Ida Cisowska Środecka, Milena
Raszkiewicz, Aicha Marmontowicz, Julia
Chabros, Agata Łyskawińska, Jagoda
Mleczek, Martyna Czentorycka, Filip Pura.

Wszyscy redaktorzy, uczniowie klas
piątych, dbają o to, aby Was zaciekawić!
Opiekunem gazetki jest pani Beata
Wierzbicka.
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Zgadnij:
1. Co to za miesiąc, który niesie:
grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
w sadach soczyste jabłka czerwone,
a także pierwszy szkolny dzwonek?
.....................................
2. Gdy się te niteczki
snują po ścierniskach,
to znak nieomylny,
że jesień jest bliska
........................................

Zachęcamy do wspólnej zabawy. Poniżej przedstawiamy trzy
zadania konkursowe. Waszym zadaniem będzie rozwiązać 2
zagadki, łamigłówkę matematyczną i krzyżówkę. Osoby, które
przekażą wszystkie rozwiązania redakcji M jak Makusy (na adres
mjakmakusy@interia.pl lub bezpośrednio do gabinetu B24) do dnia
15.11., wezmą udział w losowaniu nagrody.
Powodzenia!

.

Co wiemy o Dniu Edukacji Narodowej? - czyli
odrobina historii dla każdego...

Święto Edukacji Narodowej obchodzone co roku przez kilkaset
tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców to dzień
ustanowiony  27 kwietnia 1972 roku – data 14. października
upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień ten jest
powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z
oświatą – zwłaszcza w szkołach. Uczniowie szkół zwolnieni są z
zajęć lekcyjnych, a w zamian za to organizowana jest uroczysta gala,
na którą zaproszeni są zarówno nauczyciele jak i uczniowie. 
Święto to powszechnie zwane Dniem Nauczyciela obchodzą nie
tylko nauczyciele, ale również inni pracownicy szkoły. Nie
zapominajmy o tym!
Po Internecie "pobuszowała" Agata Łyskawińska, kl. 5b

Wyłącz komputer, telewizor, telefon!
Usiądź wygodnie! Pogłówkuj razem

z nami! Zadania dla każdego!

J.M.
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