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Szanowni
Czytelnicy!
To już ostatni
numer gazetki
szkolnej w tym roku
kalendarzowym. 
 Znajdziecie
również słowo na
temat minionych
akcji,
prowadzonych w
szkole.

Szanowni Czytelnicy!
To już ostatni numer gazetki szkolnej w tym roku kalendarzowym.
Jednak z zapałem wejdziemy w następny rok, mimo sytuacji,
która nie rozpieszcza ani uczniów, ani nauczycieli. Pełni nadziei
żegnamy miniony rok i szykujemy pióra/klawiatury na kolejne
wyzwania pisarskie.
W tym numerze czeka na Was odrobina tematów zdrowotnych,
tak nam teraz bliskich. Znajdziecie również słowo na temat
minionych akcji, prowadzonych w szkole, ale również nie
zapomnieliśmy o tych, którzy lubią bawić się słowem pisanym.
Zajrzyjcie, a gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Do siego roku. Redakcja Szkolnych Faktów

,
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Narodowe Święto Niepodległości

.

Narodowe
Święto
Niepodległości
to jest święto
państwowe w
Polsce
obchodzone
11 listopada
dla
upamiętnienia
odzyskania
niepodległości
przez Polskę   
w 1918.
Odzyskiwanie
przez Polskę

niepodległości
było procesem
stopniowym.
Wybór 11
listopada
uzasadnić
można
zbiegiem
wydarzeń w
Polsce z
zakończeniem 
 I wojny
światowej dzięki
zawarciu rozejmu
w Compičgne
11 listopada

1918,
pieczętującego
ostateczną
klęskę
Niemiec. Dzień
wcześniej
przybył do
Warszawy Józef
Piłsudski.       
W tych dwóch
dniach, 10 i 11
listopada
1918, naród
polski
uświadomił
sobie w pełni

odzyskanie
niepodległości.
Przez 123 lat
nie było Polski.
Została
wymazana       
z map przez
Austrię ,
Rosję   i
Niemcy. Kraje
te narzucały
Polakom obcą
kulturę i język.
Naczelnik
Państwa
Polskiego,

człowiek, który
w czasie I
wojny
światowej
starał się
odbudować
państwo
polskie,
walcząc na
czele
legionów. Był
także
Generalnym
Inspektorem
Sił Zbrojnych   
   

  i
potencjalnym
Wodzem
Naczelnym.
Świętować ten
dzień można
na różne
sposoby np.
wywiesić
polską flagę
biało-
czerwoną,
uczestniczyć   
w przemarszu
niepodległościowym, 
zaśpiewać

hymn,
obejrzeć filmy
na temat

.
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Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji
Narodowej jest
świętem całej
społeczności
szkolnej, co
pokazała
zainscenizowana
lekcja historii.
Nasza szkoła
połączyła
uroczystość ze
świętem
patrona,
Józefa
Dambka. Stąd
pomysł, by
przenieść się
w czasie i
pokazać
młodzieży klas
IV-VIII w jaki
sposób Józef
Dambek
walczył o
polskość.

Podczas
przedstawienia
uczniowie
Kamil Mroch z
kl.5a i Paweł
Wittbrodt z 6a
wcielili się w
rolę patrona
sprzed lat:
10latka Józia
rozmawiającego
z 30letnim
Józefem, który
opowiedział
jak dążył do
spełnienia
marzenia
bycia
nauczycielem,
w jaki sposób
przyłączył się
do
konspiracyjnych
działań
przeciw
Niemcom

czy wreszcie
opowiedział o
swojej
działalności
nauczyciela,
działającego
na rzecz
krzewienia
czytelnictwa:
 -Józiu,
właśnie ten
zapał pomógł
mi w mojej
działalności.
Zarówno tej
patriotycznej,
jak i na rzecz
szkół i
edukacji. Kiedy
Niemcy
szykowali się
na podbój
Pomorza,
wstąpiłem do
organizacji,
która miała

na celu
odwrócenie
uwagi
zbrodniarzy.
Znam dobrze
język niemiecki
i mam
zdolności
organizacyjne,
dlatego z
łatwością
przechodziłem
szkolenia.
Jedno było w
Warszawie,
kolejne w
Borach
Tucholskich, a
nawet na
Śląsku.
Przechytrzyliśmy
Niemców, bo
po wybuchu II
wojny
światowej,
kiedy

zawiesiłem
zajęcia w
szkole w
Kobylu,
wyjechałem na
front, a moja
żona ogłosiła,
że nie żyję.
Tym
sposobem
mogłem
prowadzić
działania
przeciw
wrogowi, a
oficjalnie
zostałem
uznany za
zmarłego.
Wcześniej
zaprzysiężono
mnie na
stopień
oficerski, co
tez pomogło w
dalszej

działalności. W
wigilię 1939
roku
powołaliśmy
Tajną
Organizację
Wojskową
„Gryf
Pomorski”,
która potem
zmieniła
nazwę na
„Gryf
Pomorski”.
Byłem jej II
Prezesem.
Powiem Ci,
Józiu, że były
to lata
intensywnego
zabiegania o
to, co polskie i
zwalczania
działań 
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i Niemców.
Chciałem, by
Polska nie
zginęła z
mapy. Dlatego
działalność
konspiracyjna
była
priorytetem.
Szpiegowałem
Niemców, ich
działania
zbrojne i
donosiłem
tam, gdzie
można było
zaprzestać
temu, co
niszczyło
Polskę.

-A co z
książkami,
które tak
lubię? Też
walczyłeś, by
przetrwały?
-Masz na myśli
te biblioteki, o
które tak
zabiegałem na
Kaszubach?
Starałem się,
by nawet na
wsiach dzieci
miały dostęp
do literatury… 
(fragment
rozmowy
małego Józia z
Józefem)

Z tą misją
powiązano
kojarzenie
postaci z lektur
szkolnych,
które
zaprezentowali:
Karolina
Klawikowska
(Nika
Mickiewicz),
Oliwia Pieper
(Pan Kleks),
Oliwia Okuń
(Bilbo
Baggins),
Wiktoria Okuń
(Ania Shirley),
Maciej

Bawarski
(Kajko),
Krzysztof
Konkel
(Kokosz),
Milena Grubba
(Ola Mróz),
Lena Fojcik
(Nel Rawlison)
i Zuzanna
Kołodziejska
(Mary Lennox).
Zadaniem
publiczności
było
odgadnięcie
kogo
zaprezentowano,
a klasa

7a, która
zwycięsko
odgadła
wszystkie
postaci, w
poniedziałek
będzie
zwolniona z
kartkówek i
odpowiedzi
ustnych.
Dodatkową
atrakcją była
możliwość
zrobienia zdjęć
klasowych z
przygotowanymi
przez
Samorząd

Szkolny
rekwizytami.
Uroczystość
uświetniła
obecność
zaproszonych
gości, rodziny
patrona.
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"Poranek Puszka"- 

  Pewnego
dnia,
obudziłem się
w łóżku mojej
właścicielki,
bardzo
niewyspany.
Wszystko
przez tego
kundla,
którego Marek
(brat Zosi –
mojej pani)
adoptował w
zeszłym
miesiącu. Jest
strasznie
głośny! Nic nie
robi tylko
chodzi za mną
lub szczeka na
przechodzące
obok domu
dzieci.
  Wstałem z
miękkiej
pościeli i
rozejrzałem się
na boki, aby
upewnić się,
że pies zwany
Czarkiem, nie
znajduje się w
pobliżu. Kiedy
zdałem sobie
sprawę, że nie
ma go na
horyzoncie,
odetchnąłem z
ulgą.
  -Buuuuuu! –
krzyknął nagle
głos
dochodzący
spod łóżka.
  -Aaaaaaaa! –
odkrzyknąłem
przerażony.

  -Hahaha!
Mam cię! –
usłyszałem
śmiejący się
głos, tak
zwanego
najlepszego
przyjaciela
człowieka,
który właśnie
wyczołgiwał
się ze swojej
kryjówki – To
już kolejny
poranek.
Chyba nigdy
się nie
nauczysz!
  -Jutro też jest
dzień. –
mruknąłem
oburzony.
   -Nie przejmuj
się. Do trzech
razy sztuka.
Postaraj się
nie wystraszyć
chociaż raz!
Hahaha! –
zaczął mówić
prześmiewczo
pies.
  -Czarek! Do
nogi! –
usłyszeliśmy
głos Marka.
  -Na razie
kocie! –
krzyknął
kundel i
zniknął z
mojego pola
widzenia.
  Zadowolony
z faktu, że
pies przez
jakiś czas, nie
będzie

mi
przeszkadzał,
przeciągnąłem
się dwa lub
trzy razy,
chcąc
powrócić do
swego
spokojnego
poranka.
  -Hurrra! –
usłyszałem
radosny krzyk
Czarka oraz
dźwięk
przekręcających
się w zamku
kluczy od
drzwi.
  -Wychodzą
na spacer. –
pomyślałem –
To oznacza,
że mam około
piętnastu
minut na
zjedzenie
spokojnie
śniadanka.
Cóż ze mnie
za
szczęściarz!
  Spojrzałem
na zegar, aby
upewnić się,
że Zosia nie
poszła jeszcze
do szkoły.
Widniała na
nim 8:17. 
  -O nieee!
Mam nadzieję,
że to nie
wtorek, bo
moja
właścicielka
będzie już w
szkole! 

– myślałem na
głos – Któż
mnie wtedy
nakarmi?! Cóż
to byłby za
dramat!
  Zerknąłem na
kalendarz
wiszący na
ścianie.
Zaznaczony
był drugi dzień
tygodnia. Już
chciałem
poddać się
okrucieństwu
tego dnia, lecz
wtedy
usłyszałem
swoje imię:
  -Puszek! –
zawołał
znajomy głos.
   -Zosia? –
zapytałem
jakby sam
siebie, lecz
zanim
odpowiedziałem
sobie na owe
pytanie, moje
uszy
wychwyciły
dźwięk karmy
wsypującej się
do miski.
  Pospiesznie
pobiegłem do
kuchni, aby
tam zobaczyć
moją panią,
która chwyciła
mnie na ręce,
przytuliła i
powiedziała:
  -Jestem
chora, dlatego
nie idę dzisiaj

do szkoły.
Mam nadzieję,
że dotrzymasz
mi
towarzystwa. –
Następnie
uśmiechnęła
się i szepnęła
mi do uszka –
Jesteś cudem
mój koteczku!
Kocham Cię.
  Uwielbiam
takie poranki!
Red. Karolina
Bartosik, VIIa
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Sen

Sen jest to
stan
czynnościowy
ośrodkowego
układu
nerwowego,
cyklicznie
pojawiający się
i przemijający
w rytmie
dobowym,
podczas
którego
następuje
zniesienie
świadomości i
bezruchu. Sen
jest niezbędny
do
prawidłowego
funkcjonowania,
zdrowia ciała,
jak i umysłu.
  Brak snu
może szybciej
doprowadzić
do śmierci niż
nawet brak
jedzenia. 
Jednym
słowem sen to
zdrowie.
Noworodki
sypiają ok. 12-
18 godz.
dziennie.
Osoby dorosłe
potrzebują ok
7,5-9 godz.
snu.
Zbyt długi sen
też nie jest
dobry. Po
przespaniu 10
i więcej godzin
snu, możemy
obudzić się z
silnym bólem

głowy,
osłabieniem i
dezorientacją.
  W czasie snu
występują dwa
stany, które w
ciągu nocy
przeplatają się
ze sobą.
Stan NREM (
Non Rapide
Eyes
Morement),
czyli sen
głęboki,
spokojny,
wolnofalowy.
Dzieli się on
na cztery fazy.
1. faza trwa
kilka minut-
jest to stan
półsnu,
półjawy;
2/3. faza w
tym czasie sen
się pogłębia;
4. faza jest to
najgłębsza
faza snu, 
aktywność
mózgu wtedy
niemal
całkowicie
znika.
Stan REM (
Rapide Eyes
Morement )
podczas tego
stanu tworzą
się marzenia
senne, jest to
sen aktywny.
W czasie snu
,,rozwiązujemy
problemy“.
Uruchamia się
nasza

wyobraźnia,
kreatywność i
zdolność do
myślenia
metaforycznego.
Sen może być
też
odzwierciedleniem
naszych
lęków. Często
się nam śni to,
o czym mocno,
długo myślimy,
czym się
martwimy,
czego się
obawiamy i
boimy. W 
czasie snu
regenerujemy
organizm i
mózg.
  Sny mogą
pełnić funkcję
np.
terapeutyczną,
ponieważ we
śnie spełniają
się często
marzenia, a to
daje nam
szczęście i
pomaga
przetrwać 
trudne
niekiedy
chwile. Warto
jest marzyć i
dążyć do
spełniania tych
marzeń -
wtedy człowiek
jest
szczęśliwszy.
  Każdy
człowiek śni,
nie zawsze

jednak
pamiętamy
swoje sny. A
jest tych snów
w ciągu doby
zazwyczaj od
czterech do
nawet
dwudziestu.
10 zasad
dobrego snu:
-  Kładź się
spać i wstawaj
zawsze o tej
samej porze!
-  Przed snem
zajmuj się
czymś, co
pozwoli się
zrelaksować
np. czytanie
książki lub
słuchanie
muzyki!
-   Zjedz 3
godziny przed
snem
pełnowartościowy
posiłek!
-   Przed snem
wypij gorący
napój, który
nie zawiera
kofeiny!
-  Unikaj
kofeiny, która
może
pogorszyć
jakość snu!
-  Śpij w
ciemnym i
cichym
miejscu!
-  Nie oglądaj
TV ani nie
przeglądaj
telefonu przed
snem!

-  Ćwicz
regularnie!
-  Zredukuj
poziom
codziennego
stresu!
Red: Wiktoria
Okuń, VIb
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Witaminy

Na pewno
często
słyszysz o nich
w telewizji, w
domu i w
szkole. Ale czy
zdajesz sobie
sprawę, czym
one są
naprawdę?
Otóż są one
grupą
organicznych
pierwiastków,
o których
wiemy od
niedawna, bo
człowiek zna
je od 2 połowy
XIX wieku.
Najlepsze jest
w nich to, że
niektóre

dodają nam sił,
a inne
pomagają nam
w chorobie i
uodporniają,
ponieważ
zawierają
wartości
odżywcze i
energetyczne.
Najwięcej z
nich znajduje
się w owocach
i warzywach
oraz w mięsie
(wołowina,
ryby, gęsina). 
Spośród
witamin
wyróżniamy:
B3 (niacyna) -
ładna, zdrowa
skóra i
nabłonek

B2
(ryboflamina)
- mocne i
uodpornione
śluzówki
A (retinol) -
dobry i
wzroczny
wzrok
B1 (tiamina) -
żywy intelekt
i rozwinięta   
wyobraźnia
B6
(pirydoksyna)
- gładka cera
twarzy
B9 (kwas
foliowy) -
mają na niego
ogromne
zapotrzebowanie
osoby płci

żeńskiej
podczas
miesiączki
czy ciąży
C ( kwas
askorbinowy) -
dobra
odporność na
choroby
E (Tokeferol)
- dłuższa
młodość
cielesna
D (Kalcyferol)
zdrowie kości
i dobry
poziom
szpiku i
wapna 
K (filochinan)
– mocne
naczynka 
B5 (kwas

pantotenowy)
– gęste i
bujne włosy
 B12
(kobalamina)
– prawidłowe
spalanie
tłuszczów
Co jeść
Ważne jest, by
nie jeść
produktów o
mocnym
przetworzeniu 
Najlepiej żeby
z rzeczy
przetworzonych
jeść kiszonki 
oraz mięso czy
warzywa, które
są gotowane
albo pieczone
bez olejów. 

Red. Mateusz
Skrzypkowski,
VIb

. .
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#SzkołaPamięta

Szkoła
Podstawowa w
Leśniewie 29
października
przystąpiła do
akcji
#SzkołaPamięta.
Celem
przedsięwzięcia
było
upamiętnienie
postaci
związanej z
regionem,
zasłużonej
kulturalnie/historycznie,
o której warto
pamiętać.
Wybraliśmy
Jana
Drzeżdżona,
który jako
nauczyciel w
okolicznych
szkołach,
publicysta

i badacz
Kaszub
pozostawił po
sobie
spuściznę w
języku
rodzimym i
kaszubskim.
Ten wycinek
kulturalny
przedstawili
uczniowie klas
6a, 6b, 7a i 7b
przez szkolny
radiowęzeł.
Oprócz
przedstawienia
zasług
Kaszuby
przeczytano
fragmenty
baśni dla
najmłodszych
Kraina
Patalonków
oraz

wprowadzono
ducha Kaszub
przez
odczytanie
słów samego
złego ducha z
Twarzy
Smętka.
Nastrój
demoniczny
miał być
preludium do
szkolnego
przedstawienia
Dziadów
wystawianego
wieczorem
przez uczniów
starszych klas,
którego
pomysłodawcami
były panie
Natalia
Majkowska-
Barbachowska

i Ewelina
Plocke.
Ponadto uczeń
klasy 6a
Kacper Guth
przygotował
prezentację na
temat Jana
Drzeżdżona,
którą każdy z
nauczycieli
mógł
wyświetlić
uczniom w
klasach, a na
holu dolnym
przygotowano
wystawę
dotyczącą
omawianego
Kaszuby. W
dobie
pandemii
każdy z
uczniów mógł
poczuć ducha

nadchodzącego
dnia
Wszystkich
Świętych.
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Po polsku, ale niedosłownie

Język polski
jest tak
skomplikowany,
nawet dla
rodaków, że
jego
oczywistość
pozostaje
pod znakiem
zapytania.
Dlatego warto
znać
frazeologizmy,
by bogacić
swój słownik,
a może

zaskoczyć
swojego
rozmówcę?
Polecamy!
Na dwoje
babka
wróżyła użyj,
kiedy chcesz
powiedzieć,
że z danej
sytuacji nie
ma jednego
wyjścia.
Masz ci babo
placek
powiedz,

kiedy jesteś
uczestnikiem
zdarzenia, a
obrót sprawy
jest
zaskakujący.
Babie z wozu,
koniom lżej
wykorzystaj
w sytuacji
konfliktowej,
kiedy
pozbędziesz
się kogoś
zbędnego,
niepotrzebnego.

Gdzie diabeł
nie może, tam
babę pośle
oznacza spryt
kobiety, ale i
zamęt.
Oznacza to,
że kobieta
może
wprowadzić
do
pozytywnej
sytuacji
sporo
zamieszania.
W następnym

numerze
kolejne
frazeologizmy,
które znamy z
ludowych i
nie tylko,
opowieści.

, .
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3 grudnia- Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych

Dzień Osób
Niepełnosprawnych
obchodzimy 3
grudnia.
Święto zostało
ustanowione w
1992 roku
przez
Organizację
Narodów
Zjednoczonych.Każdy
z nas jest inny:
wysoki, niski,
rudy,
piegowaty...
Można by było
długo
wymieniać
różnice między
ludźmi. Są też
takie osoby,
które są
niepełnosprawne,
lecz czy to
sprawia, że
trzeba

ich traktować
inaczej? Otóż
nie. Nie mamy
wpływu na
stan zdrowia i
sprawność.
Dzień 3
grudnia
powinien
uświadomić
nam, że tacy
ludzie również
są w naszym
otoczeniu, że
trzeba im
pomagać i ich
wpierać.Zatem
co można
zrobić z okazji
tego
wydarzenia?
Warto wziąć
udział w
akcjach
wolontariatu,
ichcelem jest

działanie na
rzecz
wyrównywania
szans osób
niepełnosprawnych
intelektualnie,
tworzenie
warunków
przestrzegania
wobec nich
praw
człowieka,
prowadzenie
ich ku
aktywnemu
uczestnictwu
w życiu
społecznym
oraz
wspieranie ich
rodzin. Wśród
osób
niepełnosprawnych
są też takie,
które
potrzebują

dodatkowej,
odpowiedniej
pomocy,
ponieważ
problemem
jest dla nich
samodzielne
wykonywanie
pewnych
zadań.Uważam
jednak, że
najcenniejszym,
co możemy im
przekazać to
zrozumienie,
pomocną dłoń,
uśmiech,
dobre słowo, a
czasami po
prostu zwykła
rozmowa i
akceptacja.Pamiętajmy,
że osoby
niepełnosprawne
nie oczekują
naszego

współczucia i
litości, lecz
traktowania ich
z godnością i
szacunkiem,
jak każdego
człowieka.
Red. Karolina
Bartosik, kl
VIIa
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