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                                                Wakacje
                                                                              

                         Dbaj o bezpieczeństwo w czasie wakacji!  

 Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie 
 zamierzasz wrócić. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców.     Noś ze sobą numer
telefonu   do  rodziców. Pamiętaj również o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń
i wezwij   pomoc.

  Dbaj o bezpieczeństwo w ruchu drogowy:
  Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach
dla      pieszych i na zielonym świetle. 
  Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.

  Uważaj na kontakty z nieznajomymi:
  Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. Nie bierz słodyczy,       
 prezentów od obcych. Poinformuj rodziców, gdyby   ktoś Cię zaczepiał.

 Nad wodą:
 Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 
 kąpieliskach. Nie pływaj w czasie burzy. Pamiętaj o   ochronie przed słońcem: używaj
kremów   z filtrem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. 
 W czasie wędrówki: Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask 
 ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie   buty. Szukaj bezpiecznego 
 schronienia  podczas burzy.. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.

 W lesie:
Stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych 
 dokładnie sprawdź skórę. Nie rozpalaj ogniska w  lesie. Nie baw się z obcymi zwierzętami. 
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                                                Moje hobby!

Zuzia uczęszcza na zajęcia karate i ju jitsu od dwóch  lat , trenuje dwa razy w
tygodniu. Posiada stopień 10 KYU z karate oraz 9 KYU z ju jitsu. Na zajęciach tych
uczy się również samoobrony. Wszystkie ćwiczenia mają japońskie nazwy, które
dzieci muszą znać. Zuzia umie liczyć do 10 po japońsku. Zajęcia sprawiają jej
ogromną radość. 
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                                                       Moje hobby!

    

                 Zuzia uczęszcza na zajęcia karate i ju jitsu od dwóch  lat,  
                 trenuje dwa razy w tygodniu. 

                 Posiada stopień 10 KYU z karate oraz 9 KYU z ju jitsu. 

                 Na zajęciach tych uczy się również samoobrony. 

                 Wszystkie ćwiczenia mają japońskie nazwy. 

                 Zuzia umie liczyć do 10 po japońsku. 

                 Zajęcia sprawiają jej ogromną radość. 

                                     
                                    Nasze prace. Nasze sukcesy.  

Wiktor
NIna i Iga

R.
Mini Mistrzostwa Europy I miejsce
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                                                     Sondaże.

Najpopularniejszy 
sportowiec naszej szkoły 2021

I m. Robert Lewandowski
II m. p. Ireneusz Kraska
III m. Iga Światek
IV m. Iga Prusecka i Nina
Piasecka 

przeprawadziała:  A. Rodzik

 

                   Najpopularniejsze warzywo i owoc 
                         wśród uczniów naszej szkoły:

                   I. m kategoria warzywo m ogórek

                     I m. w kategorii owoc- arbuz

                  

               Przeprowadziły: O. Wollmann i  A. Piechocka (zdjęcie)

          

                Najpopularniejsza aktywność w czasie wolnym:

 

                I m. różne zabawy na świeżym powietrzu
                                      II m komputer

przeprowadziły:   O. Wollmann i A. Piechocka
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                     Abecadło owocowo-warzywne.
        Dlaczego warto jeść warzywa i owoce?

1. A- Agrest: Duża ilość witaminy A oraz duże skład błonnika wraz z
luteiną
2.B- Burak(czerwony): Wszelakie witaminy takie jak B,B9,C, A, E i K
oprócz tego jeszcze występuje wapń,potas,żelazo,magnez,cynk.
3.C- Ciecierzyca: posiada dobre węglowodany oraz witaminę A,C,E i B
są w niej równiez żelazo, magnez, potas, wapń, fosfor
4.D- Dynia: zawarte są w niej witaminy A,C,E oraz kwas foliowy.
5.E - Endynia: jest jedynym warzywem na ,,E" posiada dużą ilość
błonnika oraz witaminy E
6.F-Figa: Posiada bardzo dużo różnych witamin m.in. A, witaminy z
grupy B (B1, B2, B3, B6 i kwas foliowy),C, E i K.
7.G-Groch: Występują witaminy A,B,K,C,E i wiele innych.
8.H-Habanero papryka: A, witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3,
B6 i B9) i witamina E oraz duża ilość witaminy C oraz duża ilość
minerałów
9.I-Ibir: posiada witaminy C, B1 i B2, witaminę E, A i K, kwas foliowy
10.J-Jarmuż: Zawiera duże ilości białka, błonnika i witamin, zwłaszcza
C i K oraz z grupy B.
11.K-Kalafior: ma w sobie witaminę E,K,C,B6
12.L-Limonka: występuje przedrzymskim witamina C ale także
witamina A.
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13.M-Malina: znajdziemy w nich cenne witaminy i minerały takie jak
witamina C i E (naturalneantyoksydanty), witaminy z grupy B: B1, B2,
B6, kwas foliowy, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo.
14.N-Natka pietruszki, witamina C
15.O-Ogórek: znajdziemy witaminy A, C, E, K, witaminy z grupy B,
16.P-Pomidor: posiada imponującej zawartości witaminy A, witaminy
C i K , a także dużej ilości witaminy B6.
17.R-Rabarbar: jest źródłem vitamin z grupy A, C oraz E.
18.S-Seler: Posiada witaminy C oraz E, a także vitamin z grupy B, w
tym kwasu foliowego.
19.T-Truskawka: Najcenniejsze wartości odżywcze i witaminy w
truskawkach to: witaminy A, B1, B2, B3, B6, C, E.
20.U- Ume. Morela japońska.
21.W-Winogrono: Zawierają witaminy C i A, witaminy z grupy B.
22.Z-Ziemniak: Bogate w witaminę C, beta-karoten, fosfor i potas.
Praktycznie w każdym wyminionym warzywie\ owocu występują takie
minerały jak: potas, magnez, wapń i żelazo.

Opracowała: Aurelia Rodzik
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                 Udanych wakacji! 
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