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Zapraszamy do lektury czerwcowego numeru gazetki. Przeczytacie w nim m.in.
historię Dnia Dziecka, o zajęciach z Irlandczykiem, konkursie sportowym.

Od kiedy obchodzimy Dzień Dziecka ?
Zwyczaje i historia tego święta ...

KOCHANE NASZE
STARSZE DZIECI :)

Żyjcie tak, aby każdy
kolejny dzień
był niesamowity i
wyjątkowy.
Wypełniajcie każdą
chwilę tak,
aby potem
wspominać ją z
radością.
Czerpcie energię ze
słońca,

kapiącego deszczu i
uśmiechu innych.
Szukajcie w sobie
siły,
entuzjazmu i
namiętności.
Żyjcie najpiękniej jak
umiesz...
                    Redakcja 

Podobno korzenie Dnia
Dziecka sięgają 1954 roku,
kiedy to Zgromadzenie
Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych
(ONZ) postanowiło o
konieczności stworzenia
takiego święta, by
upowszechnić cele i ideały
dotyczące praw dziecka,
jakie zawierała Karta
Narodów Zjednoczonych.
Inne źródła z kolei datują

Dzień Dziecka na rok
1952, a inicjatywę
ustanawiającą to święto
przypisuje się działającej
na rzecz zapewnienia
dzieciom bezpieczeństwa
na świecie organizacji
 „The International Union
for Protection of
Childhood”. W Polsce
święto to przypada 1
czerwca. W Francji i
Włoszech Dzień Dziecka

przypada na 6 stycznia w
Święto Trzech Króli i Dzień
Rodziny. Specyficzne są
także obchody tego święta
w tych dwóch krajach. 6
stycznia uznaje się bowiem
za dzień, kiedy to dzieci nie
tylko otrzymują od
rodziców podarunki, lecz
także ciasto z „wróżbą” i
koronę króla lub królowej.   
                                             
 W.S., 1 FT
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WIZYTA KLASY 2FT W DARBOVEN.

W dn.
20.V.21.
uczennice
kl. II F
Technikum
hotelarskiego,
odwiedziły
Hotel
J.J.
Darboven
w Rumi.

Obiekt
ten
posiada
3
gwiazdki***,
jest
bardzo
ciekawym
przykładem
hotelu

ekologicznego
i
bezobsługowego.
Uczennice
dowiedziały
się w jaki
sposób
można
wprowadzić
wiele

ciekawych
rozwiązań
związanych
z
ekologią.
Była to
już druga
wizyta
naszych
uczniów

w tym
obiekcie.
W
wrześniu
ubiegłego
roku,
hotel ten
odwiedziła
Klasa II E
Technikum
hotelarskiego.

Bardzo
dziękujemy
Pani
Dyrektor
Dorocie
Krzyk-
Kidybińskiej,
która
znalazła
czas na
oprowadzenie
nas po
obiekcie.
Organizatorem
wycieczki
była
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ZAJE ̨CIA Z IRLANDCZYKIEM W RAMACH
WSPO ́ŁPRACY Z FUNDACJA ̨ KULTURY

IRLANDZKIEJ.

W dniu 19 maja
Trevor Walsh 
( http://jezyki-
llc.pl/o-nas/) 
z Mr Melody /
LLC Szkoła
Je ̨zykowa
spotkał sie ̨ on-
line z uczniami
klasy 1FT, 
by porozmawiac ́
na temat historii,
kultury i tradycji
Irlandii. 
Nie zabrakło
pytan ́
dotycza ̨cych
naszego kraju a
takz ̇e
poro ́wnania

kuchni
irlandzkiej z
kuchnia ̨ polska ̨.
Trevor
przedstawił takz ̇e
uczniom kilka
popularnych
zwroto ́w w
je ̨zyku
irlandzkim i
uczył sposobu
ich wymawiania.
Lekcja ta
pozwoliła
uczniom
przełamac ́
blokade ̨
je ̨zykowa ̨ i
rozmawiac ́ w
je ̨zyku

angielskim z
native
speakerem. 
Była to
fantastyczna
opcja dla tych,
kto ́rzy chca ̨
nauczyc ́ sie ̨
mo ́wic ́ biegle w
tym je ̨zyku.

Dzie ̨kujemy:)

#FundacjaKultury
Irlandzkiej
#TrevorWalsh
#MrMelody

Fundacja Kultury
Irlandzkiej powstała
6 lutego 2003 roku

w Poznaniu,
natomiast dnia
10 marca 2003 roku
została wpisana do
Krajowego Rejestru
Sądowego.
Założeniem Fundacji
jest wszechstronne
promowanie kultury
irlandzkiej w Polsce.
Popularyzowanie
kultury irlandzkiej
realizowane jest
zarówno poprzez
imprezy masowe jak
i wspieranie
indywidualnych
projektów. Fundacja
utrzymuje stałą
współpracę z
wieloma
instytucjami w kraju
jak i zagranicą,
których pola
działania są zbieżne

z celami zawartymi
w statucie.
Pomocą w tworzeniu
programu działania
Fundacji służy
"Ława Patronów
Fundacji", w skład

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjezyki-llc.pl%2Fo-nas%2F%3Ffbclid%3DIwAR06_iptfPj4cQpxG2E35TMbNfPHR5UmWVDG4ZJQ9j5PpJv-_h-hOyLV1hI&h=AT0ATQIoT2zw4ppVOPMcFAn4F_fwofS1Boa3kh5oYHOcmO6q92-dpBprv68kDZsWTWjlgCBbV3OVLYg6OkwI8DR7gPQJHdRuVxYUb97iH6rnYKbE1yqGZSIYF5N-qVJpmjjk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Txqvr28Uq0FbSDB275qYARCaoLXKmGE37tNXqFLgf4mQJKFFLsKX1roUW0xZw62NCjyorprOvVg2pOsAp_YIAnSO1ODovF87tJyQYH9uggwDqP5MjguDIb34h4BxKyW_VfspJWavYN0B55c6YU6Kc3oDCXmJCraWdZydp2Aj5Ws8
https://www.facebook.com/hashtag/fundacjakulturyirlandzkiej?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzbKdzLN6iitl5G3qN4pxzAj5rIoZoSxyHnInpurzPkxWTwjwDcu4d-PfkbZKwQPhPf5SZAyTd0Hkd586gxSN5aLnMxs1L8yy3SCDTDcaEg9Knwuavq67DJ0rBT3jhSYvcTcj9ipqvbVwlbuKP6jGY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trevorwalsh?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzbKdzLN6iitl5G3qN4pxzAj5rIoZoSxyHnInpurzPkxWTwjwDcu4d-PfkbZKwQPhPf5SZAyTd0Hkd586gxSN5aLnMxs1L8yy3SCDTDcaEg9Knwuavq67DJ0rBT3jhSYvcTcj9ipqvbVwlbuKP6jGY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mrmelody?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzbKdzLN6iitl5G3qN4pxzAj5rIoZoSxyHnInpurzPkxWTwjwDcu4d-PfkbZKwQPhPf5SZAyTd0Hkd586gxSN5aLnMxs1L8yy3SCDTDcaEg9Knwuavq67DJ0rBT3jhSYvcTcj9ipqvbVwlbuKP6jGY&__tn__=*NK-R
http://www.fki.home.pl/FKI/statut.htm
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WYNIKI KONKURSU NA
SPORTOWEGO MEMA

Zespo ́ł nauczycieli
wychowania
fizycznego ma
przyjemnos ́c ́ ogłosic ́,
z ̇e zwycie ̨zcami
KONKURSU NA
SPORTOWEGO
MEMA zostaja ̨:
Stanisław Miotk 1H
oraz Weronika
Radziejewska 1C.
Laureaci, w swoich
memach, wykazali sie ̨
niezwykła ̨
pomysłowos ́cia ̨ oraz
poczuciem humoru.
Gratulacje!
Nauczyciele
Wychowania
Fizycznego.

Natychmiastowe
korzyści z
uprawiania sportu
Co daje uprawianie

sportu? Takie korzyści
poczujesz niemal od
razu:
1. zredukujesz stres,
rozładujesz napięcie,
oczyścisz umysł,
2. zaczniesz jaśniej
myśleć, poprawi się
Twoja koncentracja,
3. przestaniesz być
ospały,
4. poprawi się Twój
nastrój,
5. poczujesz przypływ
energii.
Czy nie jest to świetna
motywacja do
ćwiczeń? Na te efekty
nie trzeba czekać
miesiącami – są
zauważalne i
odczuwalne zaraz po
zakończonym
treningu.
Jakie zalety

aktywności fizycznej
zauważysz już po
kilku tygodniach?
6.  Poprawę
przemiany materii, a
tym samym lepszą
gospodarkę
węglowodanową. Co
to znaczy? W
przyszłości będziesz
mniej narażony na
cukrzycę!
7.  Obniżenie masy
ciała. To jeden z
najlepszych „skutków
ubocznych”
regularnego ruchu.
Odchudzać może
każdy rodzaj
aktywności, od
spacerów, przez grę
w 
tenisa. 
  O.B., 1FT

8.  Lepsze krążenie. To najważniejszy pozytywny wpływ sportu na zdrowie
– potwierdzi to każdy lekarz, bo schorzenia serca i układu krwionośnego
to poważne choroby, z którymi zmagają się Polacy. Ćwiczenia obniżają
ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w
przyszłości.
9.  Sprawniej działający system immunologiczny. Sport po prostu zwiększa
Twoją odporność na infekcje.
10.  Poprawa wyglądu sylwetki, większa gibkość. Nie chodzi tylko o
mniejszy obwód talii i uda, lecz też lepsze napięcie skóry i atrakcyjnie
zarysowane mięśnie.
11.  Siłę – skoro już przy mięśniach jesteśmy. Dźwiganie zakupów
przestanie być wyzwaniem!
12.  Wytrzymałość – zadyszka przy wchodzeniu na czwarte piętro? Nigdy
więcej.
13.  Szybkość – autobus mija Cię w drodze na przystanek? Zdążysz go
dogonić.
14.  Zwiększenie masy kostnej. Ćwiczenia, zwłaszcza siłowe, dosłownie
budują kości. Dzięki nim zmniejszasz ryzyko zachorowania na osteoporozę.
Wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka jest ogromny i
imponujący. Potwierdzają go nie tylko badania naukowe, ale i subiektywne
odczucia osób, które są na co dzień aktywne. Zanim podejmiesz się jakiejś
aktywności, skonsultuj się z lekarzem.                            O.B., 1FT
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