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Zbliża się moment, na który czekają chyba wszyscy uczniowie – wakacje. Jednak zanim udamy się na zasłużony
wypoczynek, przed nami ostatni szkolny tydzień. Dla nauczycieli to nadal pracowity czas, a dla uczniów – odliczanie!
Przed Wami ostatni w tym roku szkolnym numer naszej gazetki. Znajdziecie w nim wiele ciekawych artykułów!

          ,,WAKACJE, ZNOWU SĄ ..."
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              TRENING CZYNI MISTRZA

MR
   

      
Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu to
jeden z najlepszych sposobów na poprawę
sprawności naszego mózgu i całego układu
nerwowego. W ten sposób poprawia się
koncentracja, logiczne myślenie, a także
humor i pozytywny nastrój.

 

Pamiętajcie, by w czasie wakacji nie siedzieć wyłącznie przed
ekranem (telefonu, komputera, telewizora …). Najwięcej radości
niesie zabawa na świeżym powietrzu.

Przypominamy słowa Roberta Lewandowskiego o jego pierwszym boisku:

„To właściwie było podwórko przed moim domem w Lesznie. Drzewa były słupkami. Poprzeczek
brak. Jak piłka poleciała nad ogrodzeniem, to wiadomo, że gola nie było. Jak uderzyła w siatkę, to
bramka. Graliśmy tam z sąsiadem całymi dniami aż do zmroku.” 
http://cytatybaza.pl/autorzy/robert-lewandowski.html?cid=47

A zatem … do boju przyszli mistrzowie ;)

Na pytania Jana i Szymona odpowiada nauczyciel WF, pan Mariusz Lamk.

SZYMON: Dzień dobry.
JAN: W czasie pandemii i zdalnego nauczania nie ruszaliśmy się za dużo.
Zbliżają się wakacje. Jakich rad mógłby Pan nam udzielić, aby wolny czas spędzić zdrowo?
MARIUSZ LAMK: Najważniejsze, to spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu i uprawiać dużo
sportu.
S.: Jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą ?
M.L: Jeśli ktoś chce pływać, musi pamiętać, że obok powinien być ratownik. Jeżeli nie ma
ratownika, to może być inny dorosły. Pamiętajcie, że nigdy nie można skakać na główkę!
J.: O czym jeszcze trzeba pamiętać, spędzając aktywnie czas latem?
M.L: Latem trzeba mieć właściwy ubiór. Najlepiej założyć koszulkę i spodenki w jasnych kolorach.
Gdy jest gorąco, słonecznie – trzeba pamiętać o nakryciu głowy. Pamiętajcie także o właściwym
nawodnieniu organizmu.  
S.K: Dziękujemy za rozmowę!

PRZYPOMINAMY:
Dla prawidłowego nawodnienia organizmu ważna jest nie tylko ilość wypijanej wody, ale i
sposób picia – po szklankę wody, najlepiej w temperaturze pokojowej, warto sięgnąć po
przebudzeniu i przed snem. Natomiast w ciągu dnia należy pić wodę regularnie, małymi
łykami.

   

                   Ruszaj się w wakacje!

MR

http://cytatybaza.pl/autorzy/robert-lewandowski.html?cid=47
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     Gdzie warto zjeść w okolicy?

 
Wieża widokowa w Wieżycy
można zobaczyć widok wzgórz Szymbarskich, leżące w otoczeniu rzeki oraz jeziora nazywane
Kółkiem Raduńskim
Labirynt kukurydzy w Blizinach
ciekawe łamigłówki, tanio, blisko natury i podoba się dzieciom
Footgolf w Przywidzu
aktywne spędzanie czasu, świetna zabawa i rozwijanie umiejętności sportowych
Przywidzki Klub Jeździecki ,,Zielona brama''
można miło spędzić czas, pojeździć na koniach i poznać je bliżej
Lot balonem Przywidz
wspaniale widoki i niesamowite przeżycie
Dom do Góry Nogami w Szymbarku
dobra zabawa i spojrzenie na świat z innej perspektywy
Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
poznanie ciekawostek o naszym regionie, tradycji i kulturze
Agrotur w Nowej Wsi Przywidzkiej
aktywne i ciekawe spędzenie czasu na świeżym powietrzu
Park Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie
można tam zobaczyć wielkie przedmioty, owady w wymiarze XXL, mega ryby, monster truck,
prawdziwy samolot o długości niespełna 40m, kącik najmłodszych z kulkolandią i nowość - potężne
ptaki.

Fb

Internet

  
· ,, Hobbitowe Wzgórze'' w Przywidzu – restauracja, ma dobre jedzenie,
stylizowana na wzór filmu i można wynająć domki

·„Zielona brama” - restauracja , sala bankietowa oraz hotel, ma dobre
jedzenie i słynie z pierogów

·Restauracja „Widok” w Przywidzu – restauracja, pizza oraz catering

· „Karczma Przywidzka” – restauracja i catering , słynie z dobrych
domowych obiadów

Co na wakacje? Polecamy: wskocz na rower! Przywidzka niebieska
trasa rowerowa.
Trasa rowerowa prowadząca przez: Przywidz – Piekło Dolne –
Połęczyno – Roztoka – Nowa Wieś Przywidzka – Michalin – Jezioro
Głębokie oznaczona jest kolorem niebieskim i wiedzie przez 15,8 km. 
Trasa – o średniej długości,  prowadzi polnymi, leśnymi i bitymi drogami
dojazdowymi do miejscowości.
O tym, co warto zobaczyć po drodze, przeczytacie w artykule:
http://magazynkaszuby.pl/atrakcje/przywidz-przywidzka-niebieska-trasa-
rowerowa/
Liczymy, że zrobicie wiele pięknych fotografii ze swoich wypraw. 

  CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE:
   

       Co warto zobaczyć w naszej okolicy? 

Fb

Internet

http://magazynkaszuby.pl/atrakcje/przywidz-przywidzka-niebieska-trasa-rowerowa/
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,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą
w piękno swoich marzeń’’. 

Niech słowa Eleanor Roosevelt będą mottem
naszego pożegnania z Ósmoklasistami.

Kolejna grupa wspaniałych młodych ludzi
opuszcza nasze szkolne gniazdo.
Poprosiliśmy Ósmoklasistów o kilka słów na
pożegnanie. 

Oto ich przemyślenia na temat tego, co było i
tego, co będzie: 

    
Kamila:
Nauka w szkole podstawowej dała mi możliwość rozwoju, poznania nowych osób i możliwość
nauki. Odkryłam w sobie dużo wad, ale i zalet. Odkryłam, że trzeba ciągle nad sobą pracować.
Zrozumiałam, że na wszystko trzeba zapracować.
Najbardziej będę tęsknić za klasą, ale również za rodzinną atmosferą, jaka panuje w naszej szkole.
Będzie mi brakować naszych nauczycieli, którzy mają wiele cierpliwości do nas i potrafią
zmobilizować nas do pracy. Będę tęsknić za wyjazdami sportowymi i wycieczkami.
Od szkoły średniej oczekuję pozytywnych wspomnień, znajomych i dowiedzenia się tego, co chcę
robić w przyszłości. Mam nadzieję, że szkoła średnia umożliwi mi rozwój i poszerzy moje
horyzonty.

H.P.

    
Jan:
Nauka w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej dała mi bardzo dużo. Nauczyłem się
wiele rzeczy, które do teraz pamiętam. Kiedyś byłem bardzo nieśmiały, ale od tego roku szkolnego
odkryłem, że jestem bardziej śmiały.  Będę bardzo tęsknić za takimi fajnymi nauczycielami, którzy
zawsze pomogą, wytłumaczą i porozmawiają, jeżeli mamy jakiś problem. Oczekuję od szkoły
średniej miłych nauczycieli. Najlepiej będzie, gdyby byli tacy, jak w naszej szkole.

 

  
Szymon:
Wiele osób kończy ósmą klasę i zastanawia się, co dalej. Postaram się napisać, za czym ja będę
tęsknić i czego oczekuję od szkoły średniej.
Nauka w szkole podstawowej była bardzo ciekawa i dała mi naprawdę dużo. Odkryłem, że lubię
towarzystwo i jestem skłonny do pomocy. Moje mocne strony to umiejętność pracy w grupie oraz
pomysłowość. Najmocniej będę tęsknić za przerwami, kolegami, nauczycielami.
Od mojej nowej szkoły oczekuję tego, że będę traktowany, jak inni uczniowie. Chciałbym, żeby
moja wiedza i umiejętności były sprawiedliwe oceniane. Chciałbym zdobyć nową wiedzę.

H.P.

  ,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń’’

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.
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Agata:
Nauka w szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej dała mi naprawdę wiele. Odkryłam, że
jeśli tylko chcę, to mogę osiągnąć wszystko. Bywało lepiej i gorzej, ale nie chciałam się poddawać.
Wiedziałam, że robię to dla siebie. Myślę, że było warto. Dzięki temu odkryłam również, że jestem
bardzo zorganizowana. Miałam ustalony czas, co będę robić w danej chwili. Szkoła Podstawowa w
Nowej Wsi Przywidzkiej dała mi również poznać niesamowitych ludzi oraz trafiłam na świetną
klasę. Zawsze byliśmy zgrani i wymyślaliśmy świetne pomysły. Myślę, że najbardziej będę tęsknić
za atmosferą, która panowała w szkole. Każdy jest pomocny dla siebie, nauczyciele również
bardzo pomagają. Tak naprawdę, w tej szkole znałam prawie każdego. Jest może ona mała, ale
wyjątkowa. Daje bardzo dużo możliwości. Właśnie tego będzie mi brakować w szkole średniej.
Chciałabym, żeby w szkole średniej było tak samo. jak w szkole podstawowej. Chce w niej przeżyć
kolejne nowe przygody oraz odkryć kolejne moje mocne strony. Chcę się poczuć, jak kiedyś. Może
nie będzie tej samej klasy lub tych samych nauczyciel, ale to nowy rozdział, który każdy z nas musi
przejść. Będę tęsknić za moją szkołą podstawową, ponieważ spędziłam tam niezapomniany czas. 

       

        
Malwina:
Nauka w szkole podstawowej dała mi przede wszystkim przygotowania do życia. Nauczyłam się
między innymi współpracy z innymi oraz bycia punktualnym. Dzięki nauce w szkole podstawowej
będzie mi łatwiej iść dalej w życie.
Odkryłam w sobie przez te kilka lat wiele rzeczy. Głównie to, że jestem bardzo towarzyską osobą i
uwielbiam kontakt z ludźmi oraz to, że mam mocny charakter. Umiem dopiąć swego.
Będę tęsknić przede wszystkim za moimi przyjaciółkami. Jest dużo wspomnień związanych z tą
szkołą. 
Od nowej szkoły oczekuję wiele. Przede wszystkim dobrej zabawy i wspaniałych znajomych. Mam
nadzieję, że będą tam uczyć dobrzy nauczyciele.
Myślę, że sporo ciekawych rzeczy się tam wydarzy.

     

      
Roksana:
Nauka w szkole podstawowej dała mi przede wszystkim dużo wiedzy. Odkryłam w sobie, że jestem
punktualna. Potrafię być cierpliwa, coraz częściej kończę to, co zaczynam. Będę tęsknić za
nauczycielami i ich podejściem do nas. Będzie mi brakowało atmosfery, jaka panuje w naszej
szkole. Tego, że na lekcjach możemy wyjść na powietrze – żeby się uczyć, pograć w jakieś gry
albo zwyczajnie iść na spacer.
Od szkoły średniej oczekuję tego, że będzie dobra relacja między moją nową klasą a
nauczycielami. Nie chciałabym, żeby na lekcjach panowało napięcie. Mam nadzieję, że
nauczyciele będą cierpliwie tłumaczyć swoje lekcje. Liczę także na dobrą atmosferę wśród moich
rówieśników.

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.
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Teresa:
Nauka w szkole podstawowej dała mi podstawową wiedzę, którą będę rozwijać w szkole średniej,
nowe znajomości, możliwość poznawania nowych miejsc poprzez wycieczki. Dała mi wiele
niezapomnianych chwil, możliwość rozwijania swoich zainteresowań, możliwość dostania się do
wymarzonej szkoły średniej. To tutaj nauczyłam się pracować w grupie.
Dzięki nauce w naszej szkole podstawowej, odkryłam w sobie, że jestem ambitna i zdolna, że
potrafię ładnie rysować. Zrozumiałam, że nie powinnam bać się opinii innych.
Będę tęsknić za miłą atmosferą, nauczycielami, wycieczkami, ciekawymi lekcjami; za tym, że
mogłam tutaj zawsze liczyć na czyjąś pomoc; będę tęsknić za miłym kierowcą autobusu (Panią
Renatą), lekcjami na podwórku, małą ilością osób w klasie, dzięki czemu każdy siebie dobrze znał.
 
Od szkoły średniej oczekuję tego, że będę akceptowana, że lekcje będą ciekawe, że będzie
przyjemna i miła atmosfera; że poznam ciekawe osoby, dobrze przygotuję się do matury; oczekuję,
że w szkole średniej będą organizowane wycieczki, że będę czuła się tam bezpiecznie i będę
mogła rozwijać swoje zainteresowania poprzez zajęcia dodatkowe. Mam nadzieję, że w szkole
średniej znajdę również miejsce, gdzie podczas przerw będę mogła odpocząć od hałasu,
posłuchać muzyki, porozmawiać.

         
     

       
Ania:
Nauka w szkole podstawowej dała mi dużo wiedzy. Dzięki szkole dowiedziałam się, że moją
mocną stroną jest cierpliwość oraz to, że każdą pracę wykonuję do końca. Na pewno będę tęsknić
za nauczycielami, którzy byli pomocni, znajdywali rozwiązanie za każdym razem, gdy był problem.
Będę także tęsknić za tym, że można było wychodzić na podwórko, korzystać z altanki, boiska,
placu zabaw.
Od szkoły średniej oczekuję tego, że nauczyciele będą – przynajmniej na początku – wyrozumiali.
Chciałabym, żeby w nowej szkole była miła atmosfera, a ludzie – życzliwi i uprzejmi.

H.P.

     

        
Kochani,
będziemy za Wami tęsknić. Pamiętajcie, że trzymamy za Was kciuki.
Odkrywajcie świat i siebie.
Dziękujemy wychowawczyni klasy 8, pani Hani Podlaskiej, za
udostępnienie przepięknych fotografii z wycieczki klasowej. 

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.

H.P.
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Internet

 
    

Już czerwiec, każdy myśli o wakacjach. W tym artykule podpowiemy, jak spędzić je bezpiecznie.
Latem turyści najczęściej kierują się nad morze lub w góry. Nie zapominajmy, że morze to przede
wszystkim żywioł. Bywa nieprzewidywalne. W górach pogoda może zmienić się w szybkim czasie.
Oto kilka zasad, dzięki którym wypoczynek będzie bezpieczny!

     

 

W górach
Zawsze pamiętajmy o naładowanej
komórce z numerem GOPR – 601 100
300.
Najlepiej wyruszajmy już wczesnym
rankiem. 
Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje
umiejętności, pogodę oraz godzinę
zachodu słońca. 
Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas
szlaku są jakieś schroniska, szałasy,
leśniczówki itp., w których można się
schronić, jeśli nagle zmieni się pogoda. 
Przed górską wędrówką spakujmy do
plecaka mapę. 
Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki,
czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim
rękawem, pelerynę, kurtkę lub płaszcz
przeciwdeszczowy.
Pamiętajmy o prowiancie – polecamy
produkty z dużą zawartością
węglowodanów, np. czekoladę lub baton
energetyczny.
Nie zapominajmy o  okularach
przeciwsłonecznych.
Przed wyjściem w góry poinformujmy
kogoś, gdzie się wybieramy, jakim
szlakiem i o jakiej porze planujemy
wrócić. 

    

Baw się … bezpiecznie!

     

          BEZPIECZNE WAKACJE? OCZYWIŚCIE MAMY RACJĘ!!!
                                                                                                          Zuzia i Dominik

Internet
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 Nad morzem
Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych.
Jeśli miejsca strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do jego
poleceń.
Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać
przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, a
także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy.
Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo wystarczy poślizgnąć
się na kamieniu, żeby porwał nas nurt. Idąc na plażę, nie
zapominajmy o kremie z filtrem UV. Ciało nasmarujmy już około 20–
30 minut przed wyjściem na słońce, czynność tę powtarzając co 2–
3 godziny i po każdym wyjściu z wody.
Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy
się w cieniu.
Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu
głowy. 
Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. 
Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu lub mgły.
Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu,
zanim wejdziemy do wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku
termicznego.
Nie pływajmy w pobliżu wodorostów. Zwracajmy uwagę na dno i
ukształtowanie zbiornika.
Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje.
Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie
pecha mogą skończyć się trwałym kalectwem. Nie skaczcie do
wody.
Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze
zakładajmy kapok. Pamiętajmy też, aby nie pływać wieczorem i po
zmroku. To niebezpieczne i łatwo zgubić się na wodzie.

  
     

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się 
kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

·  Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. 
  Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
·  Noś ze sobą lub zapamiętaj numer telefonu do rodziców.
· 
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na 
·  Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
·  Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
·  Nie rozmawiaj z obcymi.
·  Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
·  Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
·  Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
·  Pamiętaj o numerach alarmowych.
 W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
· 
Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych
i bezpiecznych kąpieliskach.
·  Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
·  Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
·  Pamiętaj o ochronie przed słońcem.
W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś na krycie głowy. 
Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
·  Zadbaj o właściwy ubiór  strój z elementami odblaskowymi, kask 
 ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki
·  W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nad chodzi burza.
·  Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
·  Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
·  Nie oddalaj się bez pytania od rodziców –
w nowych miejscach łatwo się zgubić.
. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność 
·  Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, 
liście czy grzyby są trujące.
·  Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady
i kleszcze.
·  Nie rozpalaj ogniska w lesie.
·  Nie baw się z obcymi zwierzętami.
Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, 
gdy spróbujesz go pogłaskać.
·  Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

Internet Internet
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         Na myśl o wakacjach dwoimy się i troimy z niecierpliwej radości. 

                  Niektórym to nawet wyrastają skrzydła u ramion … 

                        Zaraz, czy to aby na pewno są skrzydła?

                 
            

MR

MRMR

MR MR

   

    

   Efekt Nocowiska …
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MRMR

MR MR
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  Jak widać szkolne Nocowisko ... ... jednak wpływana środowisko 
                           ;)

MR MR
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                  Pamiętajcie, latem WSZYSTKIM jest gorąco. 

            
            Napełniajcie codziennie zwierzęce miski świeżą wodą. 

            W upalne dni należy to robić nawet kilka razy dziennie. 

    

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom radosnego 
(i bezpiecznego) odpoczywania!!! Bądźcie zdrowi!

   

   Rufus przypomina:

     UPAŁY, UPAŁY, UPAŁY …
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