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17 GRUDNIA 
 Osoba urodzona 17 grudnia jest niezwykle sympatyczna i
entuzjastyczna. Sprawia to, że na ogół potrafi cieszyć się tym, co ma, a jeśli
czegoś dla siebie pożąda, to nigdy nie oczekuje, że samo to do niego
przyjdzie, lecz zakasuje rękawy i bierze się do roboty, by sobie na to
uczciwie zapracować. Ma bardzo społeczne usposobienie, jest ogromnie
towarzyski i posiada wszelkie predyspozycje do tego, by cały swój czas
spędzać w towarzystwie innych osób. Wówczas czuje się najszczęśliwszy,
choćby miał mnóstwo innych problemów, jednak w wesołej zabawie jest w
stanie niemal całkowicie o nich zapomnieć, przynajmniej na jakiś czas.

Osoby z naszej szkoły urodzone 17 grudnia: Mateusz Feliniak 
Sławne osoby urodzone 17 grudnia: Igor Herbut wokalista, 

*

Dopóki nie będziesz cenić siebie, nie
będziesz cenić własnego czasu. 

M. Scoot Peck

Nauczycielka w szkole
sprawdza zadanie domowe
i widzi  że Jagoda nie
zrobiła i pyta się :
- Jagoda kiedy odrabiasz
lekcje ???
Jagoda mówi
- Po obiedzie.
Nauczycielka :
- To czemu nie masz tego
zadania zrobionego???
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie.
 

Na lekcji religii ksiądz mówi
do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z
dwoma skrzydełkami, a
Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z
trzema skrzydełkami? -
pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z
dwoma?

Na lekcji Języka Polskiego 
Pani pyta dzieci:
- …znany Polak o imieniu
Adam a nazwisko na literkę
\" M \".
- Małysz !!! Adam Małysz! -
odpowiada Jasio.
- Nie Jasiu. Adam
Mickiewicz.- Poprawia
Pani.
- Aaa.., to chyba jakiś
przedskoczek bo nie znam.
- Jaś

*

*
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Jak dbać o zdrowie psychiczne?

Często zapominamy, że o zdrowie psychiczne należy tak samo dbać jak o zdrowie fizyczne. Nasze emocjonalne reakcje na
otoczenie i nieprzyjemne sytuacje bezpośrednio wpływają na nasz organizm. Przykładem jest nieustanny stres, który  obniża
odporność przyspiesza proces starzenia, a także zwiększa ryzyko nowotworów, cukrzycy i chorób serca.
Działa to też w drugą stronę, gdy jesteśmy zdrowi, nasze samopoczucie jest lepsze.
Nie ważne kiedy, zawsze jest dobry moment by zacząć o siebie dbać, tym bardziej, że sezon jesienno-zimowy często sprzyja
smutku oraz zniechęceniu.

Jak zapobiegać problemom psychicznym?

1.  Wysypiaj się – regularny sen w przedziale godzinowym 22:00 – 6:00 jest najlepszy dla twojego zdrowia.
2.  Jedz zdrowo.
3.  Ruszaj się – ruch fizyczny rozładowuje napięcie.
4.  Akceptuj siebie i innych – stan bezwarunkowej samo-akceptacji jest niezbędny do utrzymania zdrowia psychicznego.
5.  Ćwicz wdzięczność – praktyka wdzięczności aż w 60% wpływa poczucie szczęścia.
6.  Dbaj o relacje i przytulaj się – otaczaj się osobami, w których towarzystwie czujesz się komfortowo.
7.  Rób to, co sprawia Ci przyjemność.
8.  Wychodź ze strefy komfortu – im mniej ograniczających Cię przekonań w twojej głowie, tym lepsze samopoczucie.
9.  Ogranicz media społecznościowe i newsy – częste przeglądanie mediów prowadzi do porównywania się, lęków, a nawet
objawów depresji. Niektóre serwisy informacyjne budzą w nas strach, złość, a niekiedy nawet – nienawiść.
10.  Myśl zdrowo – nie poświęcaj swojej uwagi rzeczom, na które nie masz wpływu, a każdego dnia ucz się myśleć dobrze o
sobie i o innych.
11.   W razie potrzeby – skontaktuj się ze specjalistą.

* ** *
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W październiku w związku z miesiącem bibliotek szkolnych, biblioteka zorganizowała konkurs biblioteczno-plastyczny pt. „Okładka mojej ulubionej
książki”
W konkursie udział wzięli uczniowie z klas 1-3.
Celem konkursu była m.in. popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności artystycznej.
Uczestnik konkursu miał stworzyć okładkę swojej ulubionej książki.
Zwycięzcami zostali uczniowie:
I miejsce: Wiktoria Huczek – kl. 1a
II miejsce: Antonina Krawczyk – kl. 3a,  Wojciech Klęczar – kl. 1b
III miejsce: Liliana Flasz – klasa 3b, Weronika Bartuś – kl. 3a

Wyróżnienia:
Klasa 1a: Mateusz Kozieł, Oskar Żmudka
Klasa 1b: Bartłomiej Puról, Julia Sztafa
Klasa 2a: Agnieszka Gabryś, Kalina Pawelak
Klasa 2b: Julia Całus
Klasa 3a: Antoni Piekiełko, Oliwia Matuszczak, Kacper Krawczyk
Klasa 3b: Nikodem Dąbrowski, Laura Dorynek

W konkursie na „Hasło promujące czytelnictwo lub bibliotekę ”udział wzięli uczniowie z klas 4-8. 
Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Zwycięzcami zostali uczniowie:
1 miejsce: Anna Burblis -  klasa 4a
 „Jeśli chcesz poznać świat daleki, wstąp do biblioteki”
2 miejsce: Wioletta Tobiasiewicz -  klasa 5b
„Czytać książki fajnie jest, ten kto czyta, jest the best”
3 miejsce: Grzegorz Chrzanowski -  klasa 4b
„Czytanie jest fajne !  Ludzie to nie żart ! Im więcej przeczytasz, tym więcej jesteś wart”

Wyróżnienia:
Aleksandra Jakiełek – klasa 4a
Patrycja Niedziela – klasa 4b
Marcelina Trojak – klasa 5a
Antoni Dwornik – klasa 5b
Lena Gałgan – klasa 5b
Zuzia Majdak – klasa 7a

Znamy już wyniki konkursów bibliotecznych !!!
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Refleksje uczennicy po nauce zdalnej...

Ostatnimi czasy dużo mówi się o tym jak lekcje zdalne źle wpłynęły na młodzież i jak wiele negatywnych skutków one przyniosły.
Lecz do głowy zawsze przychodzi jedno pytanie, właściwie jakich? jak wygląda to tak naprawdę ze strony uczniów którzy na
ponad pół roku zostali zamknięci w czterech ścianach z brakiem dostępu tak naprawdę do świata.
  W tamtym czasie wyjście do kina czy galerii było dla nas marzeniem, a wyjścia ze znajomymi rzadkością. Musieliśmy
całkowicie zmienić nasze życie, brak spotkań a do tego ciągła presja otoczenia, w mediach słyszeliśmy tylko jedną informacje
,,ile dzisiaj zachorowań”. Codziennie w kółko jedno i to samo. Lekcje zdalne były z jednej strony dla nas zbawieniem a z drugiej
ogromną karą za którą jak się potem okazało dużo musieliśmy zapłacić. Na początku było fajnie, bo kto w naszym wieku by się
nie cieszył, brak nauki, obowiązków, do tego mnóstwo wolnego czasu. Lecz minął miesiąc, dwa i zaczynaliśmy mieć powoli
dość, przecież to miały być tylko dwa tygodnie. Po pewnym czasie zaczęło to być już nudne, zaczęło brakować nam normalnych
spotkań, śmiania się na przerwach czy też wyjść do sklepów których kiedyś było tak wiele. Każdy z nas miał już opracowane na
pamięć wymówki dotyczące mikrofonu czy kamerki, bo nie oszukując się nie znam osoby która chodź raz by nie okłamała
nauczyciela, lecz dla nas nie było to już czymś śmiesznym czy nadzwyczajnym, stało się to po prostu codziennością. Po około 7
godzinach spędzonych przed ekranami laptopa na których widniały tylko małe ikonki z inicjałami naszych kolegów i koleżanek
które czasem się odezwały, albo też nie bo akurat mieli problemy techniczne, czuliśmy się tak zmęczeni psychicznie, że tak
naprawę nawet gdybyśmy chcieli wyjść z domu nie mieliśmy na to siły.
Przyszła zima zachorowania nie malały a powrót do szkół został coraz bardziej przekładany. Wprowadzono w tamtym czasie
również zakazy wychodzenia przed godziną 16 dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, po to byśmy faktycznie uczestniczyli w
lekcjach. W tym właśnie okresie zaczęły się u wielu z nas problemy psychiczne, zostaliśmy odizolowani od świata, codzienności,
tak naprawdę od naszej dawnej rzeczywistości co poskutkowało tym, że zamknęliśmy się w sobie, ponadto nie wychodziliśmy
już wcale bo przecież o godzinie 16 w lutym jest już ciemno. Oczywiście na niektórych lekcje zdalne wywołały większe na
niektórych mniejsze zmiany ale wydaje mi się że nie ma osoby której one by nie ruszyły.
Czas mijał a każdy już do tego stopnia przyzwyczajeni do Teamsów i pracy zdalnej że zaczęliśmy nie wyobrażać sobie powrotu
do szkół. Powoli zaczynaliśmy odliczać do wakacji aż nagle dowiedzieliśmy się że jest szansa na powrót. Mieliśmy znowu
zacząć uczyć się stacjonarnie a nasze zeszyty świeciły pustkami, nikt nie miał notatek. Zaczął się wielki stres z tym związany,
ciągła presja i lęk. Do tego całkowicie nieopanowany materiał: polski, biologia, matematyka, fizyka, chemia itd. a w naszych
głowach pustki. Wszystkiego było za dużo. Wszyscy mówili ,,Jak super że wracacie” ,, W końcu do szkoły” ciocia, wujek,
rodzice, nauczyciele. My za to nie cieszyliśmy się byliśmy bardzo zagubieni i zestresowani. Po pół roku kompletnego
odizolowania mieliśmy się nagle spotkać i zacząć funkcjonować jakby kompletnie nic się nie stało, po prostu wrócić do
normalności. Niby każdy mówił żeby się nie stresować, że będzie dobrze ale my wiedzieliśmy swoje.
Jak też zapowiadano tak się stało. Wróciliśmy, jedni z lepszym, drudzy z gorszym nastawieniem ale jednego jestem pewna
każdy z jakimiś obawami. Nikomu z nas wtedy nie było łatwo. Był to czas gdy praktycznie każdy odliczał już do wakacji,
staraliśmy się żyć tak jakby nic się nie stało ale jednak nauka zdalna pozostawiła po sobie mnóstwo konsekwencji z którymi
zmagamy się do dziś. Wszyscy mówią że lekcje przez komputer spowodowały duże obniżenie w nauce i tak to prawda, ale z
jakiego powodu tak mało ludzi patrzy na inną bardzo istotną kwestie a mianowicie jak mocno przyczyniło się to do naszego
zdrowia psychicznego, samoakceptacji, stosunków rówieśniczych. Popatrzmy choćby na statystyki jak wiele młodych osób musi
korzystać z pomocy psychologów czy psychiatrów. To niedomyślenia ile zmian przez te pół roku zaszło w naszym życiu.  Moim
zdaniem nie powinno mieć to miejsca, a lekcje zdalne chodź z jednej strony były konieczne z drugiej pozostawiły po sobie tyle
konsekwencji których wcale prosto nie będzie naprawić.

uczennica klasy ósmej
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Aktywność ruchowa a zdrowie 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

Serce człowieka reaguje na każdy wysiłek fizyczny. Wzrostowi intensywności ćwiczeń towarzyszy
wzrost tętna, czyli liczby uderzeń serca na minutę. Dlatego pomiar tętna jest najprostszym i
najdokładniejszym sposobem kontrolowania intensywności wysiłku. Tętno mierzy się uciskając
palcami ( wskazującym i środkowym) tętnicę szyjną przez 15 sekund, wynik „uderzeń” mnoży
się przez 4. W zależności od stanu zdrowia i stopnia sprawności tętno spoczynkowe waha się w
granicach 60-80. U osób wybitnie sprawnych i wytrenowanych, tętno może być niższe. Natomiast u
dzieci wartości te są wyższe.

RECEPTA DLA PODTRZYMANIA ZDROWIA : zasada 3 x 30 x 130
Zasada ta oznacza, że dla podtrzymania kondycji fizycznej i zdrowia każdy człowiek nie pracujący
fizycznie powinien poddawać swe ciało wysiłkowi  co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut,
każdego z treningów  tętno powinno wynosić 130.  W stosunku do dzieci dawka ta może być
zwielokrotniona.

Każde dziecko, dopóki rośnie i rozwija się , powinno uprawiać sport, turystykę, różne
ćwiczenia fizyczne w wymiarze 2-3 godziny dziennie, w tym część tych ćwiczeń powinna być
tak intensywna by tętno wynosiło ok 140 – 150 uderzeń na minutę.
M. W.
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Wyniki Olimpiady Malucha

Reprezentacja naszej szkoły w skład
której weszło 9 dziewczynek i 9
chłopców wzięła udział w "Olimpiadzie
Malucha 2021", która odbyła się w 20
listopada w hali OSiR w Kętach.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
medal i okolicznościowy dyplom a
najlepsi w danej konkurencji -  puchary.
Po raz kolejny nasi uczniowie znaleźli się
w czołówce gminnej rywalizacji,
zdobywając 15 pucharów. 

Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w
czterech konkurencjach: biegu na 25 m,
biegu wahadłowym 4x15m, rzucie piłką
lekarską (4 rzuty) oraz skoku w dal z
miejsca (4 skoki). W zaciętych
zmaganiach dopingowali małych
sportowców rodzice i szkolni
opiekunowie. 

.

        Oto lista zwycięzców:
 Korneliusz Esveld – I m w biegu na 25 m, III m w skoku w dal i III
m w rzucie piłka lekarską
Leon Golasowski – I m w skoku w dal
Alan Olszewski – I m w skoku w dal, I m w rzucie piłka lekarską, II
m w biegu wahadłowym,
Antoni Habdas – II m w biegu wahadłowym
Borys Macura – I m w biegu na 25 m
Wśród dziewczynek puchary zdobyły:
Aleksandra Rodak – III m w skoku w dal
Kornelia Przeniosło – I m w rzucie piłka lekarską
Lena Piskorek – III m w biegu wahadłowym
Weronika Bartuś – III m w skoku w dal, II m w rzucie piłką
lekarską
Liliana Flasz – III m w rzucie piłką lekarską.
W skład naszej reprezentacji weszli jeszcze: Julia Sztafa, Lena
Stawowczyk, Maria Rusin, Martyna Michałowska, Aleksander
Bartuś, Karol Bies, Jakub Koniorczyk, Tymon Dąbrowski.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy za
zaangażowanie i sportową postawę.
                                                                                         zd

.
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Niezbędnik Młodego Humanisty
 

*

Czym jest i kiedy go używamy?
Zaproszenie- to jedna z krótkich form wypowiedzi. Używamy go, gdy chcemy kogoś
poinformować o jakimś wydarzeniu, często zaproszenie ma charakter oficjalny,
połączony jest z  prośbą o zjawienie się na tym wydarzeniu.
Co powinno się w nim znajdywać?
Ta forma wypowiedzi powinna zawierać wszystkie informacje takie, by osoba
zaproszona nie miała wątpliwości:
1.  KTO ZAPROSIŁ?
2.  KOGO ZAPROSIŁ?
4.  GDZIE ZAPROSIŁ?
3.  NA CO ZAPROSIŁ?
5.  NA KIEDY ZAPROSIŁ?

Nie zapominamy o zwrotach grzecznościowych.
W zaproszeniu może pojawić się zdanie zachęty np.
 Uczniowie, którzy przyjdą otrzymają piątki z języka polskiego.
Poniżej znajduje się przykładowe zaproszenie.

    
  Hej, nazywam się Julka Wadoń .
Chodzę do ósmej klasy i wpadłam na
pomysł o wrzucaniu co kilka wydań
gazetki pomocy szkolnych związanych z
językiem polskim. Będą one dotyczyły
gramatyki, ortografii oraz pisania
ogłoszeń, rozprawek, zaproszeń,
opowiadań itp. Myślę, że wielu z nas
chętnie skorzysta z takiej powtórki. 
Jeśli ktoś z was ma pomysły związane z
tą tematyką zapraszam do kontaktu .

W dzisiejszym artykule zajmiemy się
zaproszeniem.

*
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	Ostatnimi czasy dużo mówi się o tym jak lekcje zdalne źle wpłynęły na młodzież i jak wiele negatywnych skutków one przyniosły. Lecz do głowy zawsze przychodzi jedno pytanie, właściwie jakich? jak wygląda to tak naprawdę ze strony uczniów którzy na ponad pół roku zostali zamknięci w czterech ścianach z brakiem dostępu tak naprawdę do świata.   W tamtym czasie wyjście do kina czy galerii było dla nas marzeniem, a wyjścia ze znajomymi rzadkością. Musieliśmy całkowicie zmienić nasze życie, brak spotkań a do tego ciągła presja otoczenia, w mediach słyszeliśmy tylko jedną informacje ,,ile dzisiaj zachorowań”. Codziennie w kółko jedno i to samo. Lekcje zdalne były z jednej strony dla nas zbawieniem a z drugiej ogromną karą za którą jak się potem okazało dużo musieliśmy zapłacić. Na początku było fajnie, bo kto w naszym wieku by się nie cieszył, brak nauki, obowiązków, do tego mnóstwo wolnego czasu. Lecz minął miesiąc, dwa i zaczynaliśmy mieć powoli dość, przecież to miały być tylko dwa tygodnie. Po pewnym czasie zaczęło to być już nudne, zaczęło brakować nam normalnych spotkań, śmiania się na przerwach czy też wyjść do sklepów których kiedyś było tak wiele. Każdy z nas miał już opracowane na pamięć wymówki dotyczące mikrofonu czy kamerki, bo nie oszukując się nie znam osoby która chodź raz by nie okłamała nauczyciela, lecz dla nas nie było to już czymś śmiesznym czy nadzwyczajnym, stało się to po prostu codziennością. Po około 7 godzinach spędzonych przed ekranami laptopa na których widniały tylko małe ikonki z inicjałami naszych kolegów i koleżanek które czasem się odezwały, albo też nie bo akurat mieli problemy techniczne, czuliśmy się tak zmęczeni psychicznie, że tak naprawę nawet gdybyśmy chcieli wyjść z domu nie mieliśmy na to siły. Przyszła zima zachorowania nie malały a powrót do szkół został coraz bardziej przekładany. Wprowadzono w tamtym czasie również zakazy wychodzenia przed godziną 16 dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, po to byśmy faktycznie uczestniczyli w lekcjach. W tym właśnie okresie zaczęły się u wielu z nas problemy psychiczne, zostaliśmy odizolowani od świata, codzienności, tak naprawdę od naszej dawnej rzeczywistości co poskutkowało tym, że zamknęliśmy się w sobie, ponadto nie wychodziliśmy już wcale bo przecież o godzinie 16 w lutym jest już ciemno. Oczywiście na niektórych lekcje zdalne wywołały większe na niektórych mniejsze zmiany ale wydaje mi się że nie ma osoby której one by nie ruszyły. Czas mijał a każdy już do tego stopnia przyzwyczajeni do Teamsów i pracy zdalnej że zaczęliśmy nie wyobrażać sobie powrotu do szkół. Powoli zaczynaliśmy odliczać do wakacji aż nagle dowiedzieliśmy się że jest szansa na powrót. Mieliśmy znowu zacząć uczyć się stacjonarnie a nasze zeszyty świeciły pustkami, nikt nie miał notatek. Zaczął się wielki stres z tym związany, ciągła presja i lęk. Do tego całkowicie nieopanowany materiał: polski, biologia, matematyka, fizyka, chemia itd. a w naszych głowach pustki. Wszystkiego było za dużo. Wszyscy mówili ,,Jak super że wracacie” ,, W końcu do szkoły” ciocia, wujek, rodzice, nauczyciele. My za to nie cieszyliśmy się byliśmy bardzo zagubieni i zestresowani. Po pół roku kompletnego odizolowania mieliśmy się nagle spotkać i zacząć funkcjonować jakby kompletnie nic się nie stało, po prostu wrócić do normalności. Niby każdy mówił żeby się nie stresować, że będzie dobrze ale my wiedzieliśmy swoje. Jak też zapowiadano tak się stało. Wróciliśmy, jedni z lepszym, drudzy z gorszym nastawieniem ale jednego jestem pewna każdy z jakimiś obawami. Nikomu z nas wtedy nie było łatwo. Był to czas gdy praktycznie każdy odliczał już do wakacji, staraliśmy się żyć tak jakby nic się nie stało ale jednak nauka zdalna pozostawiła po sobie mnóstwo konsekwencji z którymi zmagamy się do dziś. Wszyscy mówią że lekcje przez komputer spowodowały duże obniżenie w nauce i tak to prawda, ale z jakiego powodu tak mało ludzi patrzy na inną bardzo istotną kwestie a mianowicie jak mocno przyczyniło się to do naszego zdrowia psychicznego, samoakceptacji, stosunków rówieśniczych. Popatrzmy choćby na statystyki jak wiele młodych osób musi korzystać z pomocy psychologów czy psychiatrów. To niedomyślenia ile zmian przez te pół roku zaszło w naszym życiu.  Moim zdaniem nie powinno mieć to miejsca, a lekcje zdalne chodź z jednej strony były konieczne z drugiej pozostawiły po sobie tyle konsekwencji których wcale prosto nie będzie naprawić.
	uczennica klasy ósmej

	Aktywność ruchowa a zdrowie
	AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
	Serce człowieka reaguje na każdy wysiłek fizyczny. Wzrostowi intensywności ćwiczeń towarzyszy wzrost tętna, czyli liczby uderzeń serca na minutę. Dlatego pomiar tętna jest najprostszym i najdokładniejszym sposobem kontrolowania intensywności wysiłku. Tętno mierzy się uciskając palcami ( wskazującym i środkowym) tętnicę szyjną przez 15 sekund, wynik „uderzeń” mnoży się przez 4. W zależności od stanu zdrowia i stopnia sprawności tętno spoczynkowe waha się w granicach 60-80. U osób wybitnie sprawnych i wytrenowanych, tętno może być niższe. Natomiast u dzieci wartości te są wyższe.
	RECEPTA DLA PODTRZYMANIA ZDROWIA : zasada 3 x 30 x 130 Zasada ta oznacza, że dla podtrzymania kondycji fizycznej i zdrowia każdy człowiek nie pracujący fizycznie powinien poddawać swe ciało wysiłkowi  co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut, każdego z treningów  tętno powinno wynosić 130.  W stosunku do dzieci dawka ta może być zwielokrotniona.
	Każde dziecko, dopóki rośnie i rozwija się , powinno uprawiać sport, turystykę, różne ćwiczenia fizyczne w wymiarze 2-3 godziny dziennie, w tym część tych ćwiczeń powinna być tak intensywna by tętno wynosiło ok 140 – 150 uderzeń na minutę. M. W.

	Wyniki Olimpiady Malucha
	Oto lista zwycięzców:  Korneliusz Esveld – I m w biegu na 25 m, III m w skoku w dal i III m w rzucie piłka lekarską Leon Golasowski – I m w skoku w dal Alan Olszewski – I m w skoku w dal, I m w rzucie piłka lekarską, II m w biegu wahadłowym, Antoni Habdas – II m w biegu wahadłowym Borys Macura – I m w biegu na 25 m Wśród dziewczynek puchary zdobyły: Aleksandra Rodak – III m w skoku w dal Kornelia Przeniosło – I m w rzucie piłka lekarską Lena Piskorek – III m w biegu wahadłowym Weronika Bartuś – III m w skoku w dal, II m w rzucie piłką lekarską Liliana Flasz – III m w rzucie piłką lekarską. W skład naszej reprezentacji weszli jeszcze: Julia Sztafa, Lena Stawowczyk, Maria Rusin, Martyna Michałowska, Aleksander Bartuś, Karol Bies, Jakub Koniorczyk, Tymon Dąbrowski. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i sportową postawę.                                                                                          zd
	Reprezentacja naszej szkoły w skład której weszło 9 dziewczynek i 9 chłopców wzięła udział w "Olimpiadzie Malucha 2021", która odbyła się w 20 listopada w hali OSiR w Kętach.
	Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i okolicznościowy dyplom a najlepsi w danej konkurencji -  puchary. Po raz kolejny nasi uczniowie znaleźli się w czołówce gminnej rywalizacji, zdobywając 15 pucharów.
	Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach: biegu na 25 m, biegu wahadłowym 4x15m, rzucie piłką lekarską (4 rzuty) oraz skoku w dal z miejsca (4 skoki). W zaciętych zmaganiach dopingowali małych sportowców rodzice i szkolni opiekunowie.


	Niezbędnik Młodego Humanisty
	Hej, nazywam się Julka Wadoń . Chodzę do ósmej klasy i wpadłam na pomysł o wrzucaniu co kilka wydań gazetki pomocy szkolnych związanych z językiem polskim. Będą one dotyczyły gramatyki, ortografii oraz pisania ogłoszeń, rozprawek, zaproszeń, opowiadań itp. Myślę, że wielu z nas chętnie skorzysta z takiej powtórki.
	Czym jest i kiedy go używamy?
	Zaproszenie- to jedna z krótkich form wypowiedzi. Używamy go, gdy chcemy kogoś poinformować o jakimś wydarzeniu, często zaproszenie ma charakter oficjalny, połączony jest z  prośbą o zjawienie się na tym wydarzeniu. Co powinno się w nim znajdywać? Ta forma wypowiedzi powinna zawierać wszystkie informacje takie, by osoba zaproszona nie miała wątpliwości: 1.  KTO ZAPROSIŁ? 2.  KOGO ZAPROSIŁ? 4.  GDZIE ZAPROSIŁ?
	Jeśli ktoś z was ma pomysły związane z tą tematyką zapraszam do kontaktu 😊.
	3.  NA CO ZAPROSIŁ?
	5.  NA KIEDY ZAPROSIŁ?
	W dzisiejszym artykule zajmiemy się zaproszeniem.
	Nie zapominamy o zwrotach grzecznościowych. W zaproszeniu może pojawić się zdanie zachęty np.  Uczniowie, którzy przyjdą otrzymają piątki z języka polskiego. Poniżej znajduje się przykładowe zaproszenie.


