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FitEdukacja w naszej szkole! FitSzkoła!

Dla Szkoły
Promującej
Zdrowie, jaką
jest SP nr 6, to
bardzo ważne,
by nieustannie
zachęcać
młodych ludzi
do zdrowego
stylu życia!

FitDziałania!

 Od połowy
października do
połowy grudnia
uczniowie pod
opieką nauczyciela
języka polskiego
pani Renaty
Iżykowskiej oraz
nauczyciela
matematyki pani
Joanny Nowak –
Janusz
uczestniczyli w
ogólnopolskim
projekcie
edukacyjnym
FitEdukacja.Misją
projektu jest
szerzenie idei
zdrowego wymiaru
edukacji wśród
uczniów.

Projekt poruszał
problematykę
zdrowia ciała i
mózgu według
kategorii: FitWiedza,
FitPsyche,
FitLekcja, Fitness
dla mózgu,
FitNauka,
FitOcenianie,
FitRys,
FitInspiracja,
FitCiekawostka,
FitWyzwanie,
FitKuchnia. 

Uczniowie mieli 
okazję
uczestniczyć w
lekcjach
poświęconych
zdrowemu
odżywianiu się i
cennemu wpływowi
wody na nasz
organizm oraz
proces skutecznego
uczenia się. Poza
tym
wprowadziliśmy, tak
ważny dla
efektywnej edukacji,

ruch śródlekcyjny.
W ramach projektu
oglądaliśmy wiele
filmów
instruktażowych,
wdrażaliśmy
nieustannie
ćwiczenia dla
mózgu i
podejmowaliśmy
różne wyzwania. 
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Promujemy czytelnictwo!
Kochamy książki!
Czytamy, czytamy, czytamy...

Czytam więc
jestem!

Rozmawiaj o
książkach!

Tajemnicza
historia...

„Karolcia” to
pełna tajemnic i
zaskakująca
opowieść.
MN: Myślę, że
przeczytam tę
książkę, bo
mnie
zaciekawiłaś.
M: Dziękuję za
rozmowę!

                         
               
 CZYTAM, BO 
 LUBIĘ…
Wywiad z
mamą:-)
Michelle
Ngiuvu: Mamo,

czy czytałaś
dużo książek w
dzieciństwie?
Mama: Tak,
uwielbiałam
czytać.
Sprawiało mi to

dużą
przyjemność i
pobudzało
wyobraźnię.
MN: A miałaś
jakąś ulubioną
książkę?
M: Tak, była

to książka
autorstwa Marii
Kruger pt.
„Karolcia”.

Karolcia to mała
dziewczynka,
która mieszka z
mamą, tatą i
ciotką. Pewnego
dnia podczas
przeprowadzki
do nowego
mieszkania
znajduje w
szparze podłogi

mały, niebieski
koralik. Szybko
okazuje się
jednak, że jest
on magiczny i
potrafi spełniać
wszystkie
życzenia. 

I

Taką właśnie
rozmowę, której
fragmenty
zamieściliśmy
na łamach
naszej gazetki,
przeprowadziła
ze swoją mamą
uczennica VI
klasy, Michelle.

A może i Wasi
rodzice
podpowiedzą
Wam, co warto
przeczytać. W
końcu książka
też może stać
się naszym
przyjacielem!
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Warto czytać!
Dlaczego?

Dlaczego
jeszcze?

Pytajmy,
szukajmy
odpowiedzi!

Mój osobisty raj, czyli książka!
Uważam, że książka jest biletem do ucieczki
od szarej rzeczywistości. Ludzie, zwłaszcza
młodzi, czytają coraz mniej! Dlaczego?

Nic na tym nie
stracicie, jeżeli
wybierzecie
odpowiednią
książkę. Gdy
znajdziecie już
swój ulubiony
gatunek, np.
fantasy, romans
czy dramat,
jesteście w
niebie. 
S.Bochniak z
IIIG

1. 

Utrzymuje
mózg w
dobrej formie

2. Wzbogaca
słownictwo
3.  Rozwija
wyobraźnię
4.  Czytając
przeżywasz
niezapomniane
przygody
5.  Odkrywa
mądrość
6.  Naucza nas
nowych rzeczy

7.  Czytanie
książek jest
SZCZEGÓLNIE
zalecane dla
dysortografików
oraz
dyslektyków
8.  Uczy
myślenia

1.  Podnosi
samoocenę
2.  Poprawia
pamięć
3.  Relaksuje
„Hmmm...Jaką
książkę
przeczytać na
początek?”
Ja polecam:
-”Zapałka na
zakręcie”
Krystyna
Siesicka
-”Pamiętnik
jedynaczki”

Hann Kowalska-
Pamięta
-”Wiedźmin
Ostatnie
życzenie”
Andrzej
Sapkowski
-”13 powodów”
Jay Asher
-”Dziewczyna z
pociągu” Paula
Hawkins
S.Bochniak IIIG
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"Kto czyta
książki, żyje
podwójnie", tak
pisał Umberto
Eco, autor m.in.
niesamowitej
powieści "Imię
róży", która
doczekała się
wielkiej sławy i
została
zekranizowana.
Coś w tym jest!

Zdrowie
człowieka to nie
tylko dbanie o
ciało, ale też
dusza. Ta
potrzebuje
także, by o nią
dbać, a książka
to umożliwia.
Bądźmy zatem
fit w obu
wersjach!
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