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27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy- to fundacja
utworzona przez Jurka
Owsiaka. Jej celem jest
pomaganie chorym osobom,
a w szczególności małym
dzieciom. 

WOŚP raz w roku i zawsze w styczniu
organizuje gigantyczną zbiórkę pieniędzy,
za które kupują różne przyrządy do 
leczenia, a nawet ratowania życia. Pieniądze
są również przeznaczana na drogie
rehabilitacje i tym podobne cele. Akcja
zbierania pieniędzy nie polegała tylko na
zbiórce, wiele znanych osób oddawało
swoje cenne rzeczy na licytację. Można
również było wylicytować spotkanie np. z
Robertem Lewandowskim, Kamilem
Stochem czy walizkę Martyny
Wojciechowskiej. :)

źródło: pixabay
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WOŚP  jest to coroczna impreza
rozrywkowo-medialna, która gra 
z nami już 27 lat! Podstawowymi
elementami finału orkiestry jest 
granie na instrumentach. Ta
przepiękna inicjatywa odbywa
się nie  tylko w Polsce, ale też za
granicą.
W tym roku WOŚP grała pod hasłem
„POMAGNIE JEST DZIECINNIE
PROSTE”. 
Finał odbył się 13 stycznia 2019 roku
i jego celem była zbiórka pieniędzy
dla dzieci, na zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Szpitali, w których leżą
najciężej chore dzieci.
Nasza szkoła też brała w tym udział.
U nas pieniądze na ten cel zbierały
dziewczyny: Patrycja Strumińska,
Bożena Wyrwik, Aleksandra
Martyna, Magdalena Łazarz, Kinga
Gąsior, Patrycja Dudek,  Martyna
Tekieli, Natalia Zwierz.
Nasi wolontariusze w trakcie 27
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zebrali aż
6 739, 95zł !!!

.

.

Wolontariuszki spisały się świetnie.
Dziewczyny  bardzo Wam
dziękujemy i Wszystkim Ludziom
Dobrego Serca, którzy wsparli tą
akcję !!!

Gramy razem! Do końca świata
i jeden dzień dłużej!

                               Patryk Ołdak

.

.
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EMILKO WITAMY NA POKŁADZIE NASZEJ SZKOLNEJ REDAKCJI :)

Witamy na pokładzie naszej szkolnej redakcji.

Redakcja: Czy udzielisz nam krótkiego wywiadu?

Emilka: Chętnie odpowiem na wasze pytania;

R: Dowiedzieliśmy się, że interesujesz się
fotografią. Czy od dawna jest to Twoja pasja?

E: Fotografia to jest część życia każdego
człowieka. Posiadasz komórkę? Większość 
z nas ją posiada wiec ma też styczność 
z fotografią... zwykłe zdjęcia aparatem 
w telefonie bądź zdjęcia profesjonalnym aparatem
nie różnią się prawie niczym ale jednak jest jedna
pewna sprawność, bez której nie zrobisz dobrego
zdjęcia, a mianowicie pewna ręka fotografa.
W odpowiedzi na wasze pytanie stwierdzam, że
interesuje się fotografią odkąd miałam pierwszy
kontakt z telefonem komórkowym. Jeśli dobrze
pamiętam były to czasy mojej pierwszej komunii
świętej czyli miałam 8 lat. Moje zdjęcia nie były
jeszcze profesjonalne ale z czasem nabierałam
wprawy.

.
Fot.Emilka Jaśko
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R: Czy oprócz fotografii masz
jeszcze inne pasje?

E: Zastanawiając się nad tym
pytaniem doszłam do wniosku że
jest wiele takich rzeczy ale
najbardziej interesuje się fotografią.

R: Dlaczego zdecydowałaś się
dołączyć do naszej redakcji? 

E: Kiedy dostałam informacje od
pani opiekun R.Wciślak, że jest taka
redakcja zdecydowałam się należeć
do takiego klubu pisarsko-
fotograficznego. Myślę, że będzie
nam się dobrze pracowało razem.
 
R: Czy masz pomysł jak zachęcić
innych do czytania naszej gazetki?

E: Jak zachęcić innych?  To może
być trudne ale myślę, że damy radę !
Kilka ciekawych słów w naszych
pracach, interesujące tematy czy 
ogłoszenie w szkole na tablicy, jakiś
ciekawy plakat i artykuł na gazetce.
To powinno zwrócić uwagę innych
osób.

R: Bardzo dziękujemy za udzielenie
krótkiego wywiadu. Cieszymy się, że
dołączyłaś do naszej redakcji.
E: Dziękuję za ten wywiad. Na
pewno będzie nam się dobrze razem
pracowało.
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grosików w przyszłym
roku. W naszej szkole
nikt nie odmawia
pomocy
potrzebującym, więc 
i tym razem Akcja Góra
Grosza zakończyła się
sukcesem. Mali i duzi
ofiarnie oddawali
zgromadzone przez
siebie grosiki.
W XIX edycji Góry
Grosza zebraliśmy 952,
08 zł. Na łamach naszej
gazetki chcemy
podziękować
wszystkim, którzy
przyłączyli się do akcji,
przynosząc grosiki
oraz koordynatorom - 
- Wolontariuszom.

źródło:

XIX EDYCJA GÓRY GROSZA ZAKOŃCZONA SUKCESEM !

Jak co roku w naszej szkole odbyła się  wielka
zbiórka monet- Akcja Góra Grosza. Ważny jest
cel, na który zbierane są te drobne monety. Jest
to pomoc dzieciom, które wychowują się poza
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych. Akcja Góra Grosza prowadzona jest
od 2000 roku.  Fundusze są przekazywane 
między innymi na tworzenie nowych rodzinnych
domów dziecka, pomoc dla istniejących
placówek, szkolenia dla rodzin zastępczych. 
Za rok kolejna zbiórka na Górę Grosza, więc
najlepiej zacząć zbierać grosiki już od dziś, aby
wspólnie udało nam się  uzbierać dużą Górę 

Towarzystwo Nasz Dom
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                                           STOP ODCHUDZANIU !!!              

Hejka J Masz może -naście lat 
i uważasz że jesteś gruba? To
nieprawda mając -naście lat
dziewczęta uważają, że są zbyt
grube bądź nawet otyłe…
Odchudzanie? Czy to ci coś da?
Będąc w okresie dojrzewania nasze
ciało rośnie i się rozwija, więc twoja
waga ciała może się zmieniać z dnia
na dzień. Czy jest w tym coś złego?
Ja myślę że okres -nastu lat trzeba
po prostu przetrwać i zaakceptować 
zmianyw twoim ciele, nie potrafię
zrozumieć tych dziewcząt, które na
każdy możliwy sposób chcą zmienić
swoje ciało, a zdarza się to również
chłopcom, a mianowicie
odchudzanie na różne sposoby:
dieta jakakolwiek w drastyczny
sposób zmieniatwój organizm,
waciki nasączone sokiem... fuj jak 
można to łykać?! Tylko po to, żeby 

żeby zmienić swój wygląd
zewnętrzny, chcesz lepiej wyglądać
a nie dbasz o swoje zdrowie!
Niszczysz siebie w taki sposób?!
Anoreksja? Wiesz co to za choroba?
Wiesz jak potrafi zniszczyć
człowieka? Anorektyczki patrzą na
siebie jak na “grubasów” chodź
wyglądają jak cień człowieka.
Wyobraź sobie dziewczynę
powiedzmy ma 15 lat, widzisz ją
zdrowa, normalna dziewczyna, a
pomyśl teraz tak: w ciągu kilku
miesięcy może zmienić swoje ciało
w “drzewo”, jej ręka jest jak mała
gałązka, jej brzuch… ona go ma?
Sama skóra i odstające żebra.
CHCESZ TAK WYGLĄDAĆ? A może
kilka słów co to jest bulimia? Dużo
jesz, potem to zwracasz!? Kiedy
zjesz masz do siebie 
pretensje, że zjadłaś aż tyle, 
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WARTO OBEJRZEĆ: "SPIDER MAN
UNIVERSUM" !

więc kierujesz się do łazienki 
i wymuszasz wymioty. Robisz tak na
co dzień? Wiesz, że w taki sposób
zwracasz wszystkie potrzebne ci
witaminy i niszczysz sobie przełyk?
Jesteś piękna! Wcale nie musisz
tego robić! Jeśli będziesz jeść
zdrowo, pić dużo wody i ćwiczyć na
lekcjach wf-u wszystko z tobą będzie
w najlepszym porządku.

                   Emilka Jaśko

Niedawno były ferie, podczas
których razem z moją rodziną
poszedłem do kina. Ja, moja siostra
i mój tata wspólnie wybraliśmy film
Spider-man Uniwersum. Wszyscy
lubimy animacje i przygody.
Film, jak nazwa wskazuje nawiązuje
do komiksów i poprzednich
produkcji studia Marvel 

o przygodach człowieka pająka.
Opowiada on historię chłopca, który
mieszkał w Nowym Jorku. 
Stał się on jedynym  spider-menem
w swoim  świecie, po tym jak go
ugryzł pająk, a poprzedni bohater
umarł. Przez pewien czas ukrywał
swoją moc, aż znalazł drugiego
spider-mana z innego świata. Super
– bohaterowie walczyli
z Super-złoczyńcami mimo wielu
trudności. 
Film jest dość długi. Trwa mniej
więcej dwie godziny
i znajduje się tam wiele różnych
efektów specjalnych. 
Jest dobrze wykonaną animacją
komputerową.
W niektórych momentach nawet
śmieszny. Ciekawe sceny akcji
przeplatały się z poważnymi
wątkami. 
Najbardziej podobał mi się główny
bohater, a właściwie jego
inteligencja. 
To naprawdę wyczyn, żeby w teście
zdobyć zero punktów na sto
możliwych. 
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Film mogą obejrzeć zarówno dzieci
jak i ich rodzice – mojemu tacie się
podobało, chłopaki jak i dziewczyny-
-moja siostra wyszła z kina
zadowolona. Idźcie zobaczyć ten
film póki go jeszcze grają.
W telewizji już nie będzie tego
efektu.

  Jakub Tokarski

BYĆ SOBĄ CZY UPODOBNIĆ SIĘ DO
INNYCH?

W dzisiejszych czasach trudno tak
do końca być sobą. Nikt nie może
być za chudy jak patyczak lub
grubiutki jak słonik oraz nie można
być ani za wysokim ani za niskim,
również  trzeba być ubranym
odpowiednio do sytuacji  i mieć
fryzurę idealną, dopasowaną do
swojego wyglądu (krótką lub długą).
PRAWDA?
Ostatnio na ,,Top 1" jest
odchudzanie.

Czy warto  narażać swoje zdrowie
tylko po to, by zmieniać swoje ciało
bez potrzeby, kiedy nasz organizm
wcale nie potrzebule diety?
Czy nie jest lepiej kiedy każdy 
z nas wygląda inaczej? Nie musimy
mieć tej samej wagi, tak samo się
ubierać, czesać, bo nie jestesmy
przecież robotami.
Dużo dziewczyn odchudza się, żeby
zmienić swoja wagę, bo wydaje im
się, że są za grube, lub chcą się
upodobniś np. do swoich koleżanek,
które są bardzo szczupłe.
Zapominają, że każdy ma prawo
wygladać inaczej. 
Nie należy również przesadzić
w drugą stronę i nadmiernie się
objadać, myśląc, że nasz wygląd
wcale nie ma znaczenia, bo otyłość
też prowadzi do wielu chorób.
Należy znaleźć złoty środek czyli 
zdrowo jeść i uprawiać sport.
                   Zuzia Setkowicz


