
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 26
21-110, Ostrów Lubelski

Numer 97 01/22

Śniegu brak, więc cieszmy oko
śnieżynkami klasy III :)

Z najlepszymi życzeniami 
dla naszych ukochanych Dziadków!

Z NOWYM ROKIEM – NOWYM KROKIEM! Miejmy  ODWAGĘ, by podejmować decyzje, SIŁĘ, by w nich wytrwać i duży zapas CIERPLIWOŚCI, by doczekać

efektów!
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 SPOTKANIE Z BAJKAMI KONKURS "Jak dbać o zdrowie
psychiczne?"

 Klasy młodsze wzięły udział w interaktywnym spotkaniu z bajkami. 
Według ich relacji było bardzo edukacyjnie, pięknie i ... bajecznie :)

Z okazji akcji promowania zdrowia psychicznego w naszej szkole został
zorganizowany klasowy konkurs „Jak dbać o zdrowie psychiczne?"
Każda klasa wykonywała wspólnie plakat dowolną techniką.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:
Klasy I-III
1 miejsce - klasa I
2 miejsce - ex aequo klasa II A i klasa III
3 miejsce - klasa II B
Klasy IV-VIII
1 miejsce - klasa VI
2 miejsce - ex aequo klasa V B i klasa VII
3 miejsce - ex aequo klasa V A i VIII B
Wyróżnienia: ex aequo klasa IV i klasa VIII A.
 GRATULUJEMY!
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 Q&A czyli Pytania i Odpowiedzi >:3

Mamy nowy rok, a co za tym idzie,  pojawiają się nowe nadzieje, plany i postanowienia. 
Zapytaliśmy ósmoklasistów o różne ważne i mniej ważne kwestie dotyczące życia współczesnych nastolatków. Co lubią, jakie
mają plany i jak wyobrażają sobie swoją przyszłość za 10 lat. Ciekawe, czy te przewidywania się sprawdzą?

 Na pewno każdy z Was będzie miło spędzał ferie z rodziną. Jeśli tak,
to gdzie?

 Większość rozmówców spędzi ferie w domu (73,9%), a reszta poza
domem (26,1%).

(Pytania do osób, które wybrały opcję "w domu") Ferie spędzisz:

 Najwięcej osób wybrało opcję "oczywiście, że na dworze" (47,1%), jedną z
odpowiedzi, która też miała sporą ilość głosów było "w domu przy ciepłej
herbatce" (41,2 %), ale były też takie odpowiedzi jak: 
"w domu", "zależy", "przy komputerze", "będę przyjmowała bff (best friend
forever czyli po prostu przyjaciółka/przyjaciel) na nocki i bawiła się z
rodzeństwem".

(Pytania do osób, które wybrały opcję "poza domem") Uuuu ciekawie!
Co będziesz porabiać?
Najwięcej osób wskazało jazdę na nartach. Inne sposoby spędzania
wolnego czasu to: w domu, wyjazd ze znajomymi, granie w gry na
komputerze,wyjazd do rodziny, łyżwy, kino.

To teraz odskakując od przyjemności. W tym roku kończysz szkołę :'}.
Co dalej?
Liceum wybrało 52,2% ankietowanych, technikum 39,1%, szkołę branżową,
czyli zawodówkę 4,9% , a tyle samo, czyli również 4,9% udzieliło
odpowiedzi "nie idę dalej";)

Co najchętniej robisz w wolnym czasie?

Ponad 60% ankietowanych wskazało sluchanie muzyki, nieco mniej -spacer
z czworonogiem oraz gry, pozostałe wypowiedzi to: książka, spacer, gra w
pilkę nożną, oglądanie Netfixa i karmienie królików, taniec i śpiew, wyjścia
ze znajomymi, przeglądanie mediów społecznościowych.

To teraz troszkę inaczej. Jakie filmy/seriale lubisz?

"Harry Potter", "Titanic" i różne inne z Netflixa
Komedie, horrory
Takie które mają ciekawą fabulę, może być każdy rodzaj, ale ważne, żeby
wciagał:)
"Riverdale"
"Marvel"
Komedie romantyczne
Sci-fi,dramaty,thrillery,horrory,akcje, kryminały :)

Nie oglądam telewizji ani nic innego, haah
Nie oglądam
Z jakimś przesłaniem życiowym.
Różne, co mi przypadnie do gustu
Przygodowe
"H2O syrenki"
Przyrodnicze :D
Kryminalne, science fiction
Romantyczne, takie przyjemne
"M jak miłość" i "Squid game"
detektywistyczne/science fiction/komedie/animowane
Niestety, mam tyle ulubionych, że nie jestem w stanie wytypować jednego
"Dom z papieru"
"Kamienie na szaniec", "Death note", "Inazuma Eleven"

A czego najbardziej życzyłbyś/życzyłabyś sobie w tym nowym,
 2022 roku?
Nie wiem, ale chcę stać się lepszą wersją siebie.
Wszystkiego najlepszego.
Dobrze skończyć szkołę i dostać się do dobrej szkoły.
Żeby był jeszcze lepszy niż ostatni rok.
Trudne pytanie... nie mam pojęcia.
Powodzenia na egzaminie i w rekrutacji.
Lepszych ocen i więcej czasu.
Nie mam pojęcia. Jak na razie nie mam planów.
Dużo pengi.
Napisać dobrze egzamin ósmoklasisty oraz dostać się do wymarzonej
szkoły. Nie bać się podążać w przyszłość i zmierzyć z nową
rzeczywistością.
Nie wiem.
Dostania się do dobrej szkoły i zdania dobrze egzaminów.
Dobrze zdanych egzaminów.
Bycia fit i fajnym.
Dostać się do dobrej szkoły.
Szczęścia, spokoju, dostania się do wymarzonej szkoły, spędzenia tego
roku jeszcze lepiej niż 2021, poznania nowych osób.
Żeby znaleźć drugą połówkę.
Szczęścia i tylko dobrych kolegów/koleżanek.
Aby napisać egzaminy powyżej 50%.
Nic.
Oby było lepiej niż rok temu.
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  A to ciekawe...Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10 lat? 

Wyobrażam sobie siebie jako bibliotekarkę.
Nie mam pojęcia.
Znaleźć sobie dobrą pracę i chłopaka.
Studia i praca.
Wiem, ale nie powiem.
Żeby nie pisać "nie wiem"- nie mam pojęcia.
Jak dobrze pójdzie, to kończę studia, może jakiś dom zacznę budować i
rodzinka.
Możliwe, że za granicą.
Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, co się będzie działo jutro, a co
dopiero za 10 lat, hahah
Widzę siebie w wojsku.
Za 10 lat będę miała 24. Chciałabym skończyć studia, najlepiej zostać
architektem i osiągać sukcesy w tym kierunku. Uniezależnić się i
podróżować po świecie, chociaż nie wiadomo, czy dożyję ze względu na
837 falę pandemii koronawirusa. Haha.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Zostanę chirurgiem, duży dom, rodzina.
W bogatym domku.
Pracowanie gdzieś, ale jeszcze nie wiem, gdzie.
Praca ze zwierzętami lub związana z nimi.
Odpowiedzi udzielę za 10 lat :)
Myślę że wyobrażam sobie siebie w jakimś innym większym mieście Polski
lub za granicą, w dużym domu, w którym jest moja najbliższa rodzina, z
mnóstwem przyjaciół, z którymi spędzam każdą wolną chwilę, imprezuję,
itp. Nie zapominam też o pracy - wyobrażam sobie siebie jako architekta,
który lubi swoją pracę i wykonuje ją z dużym zaangażowaniem. Chciałabym
być kosmetyczką, a jak się to potoczy, zobaczymy...
Nie wiem, czy za 10 lat zdążę to osiągnąć, ale chciałabym dobrze zarabiać,
duuużo podróżować, założyć rodzinę, zaadoptować dwa psy i mieć
wypasiony samochód.
Myślę, że coś związanego z medycyną, ale nie jestem w 100% pewna.
Dobra praca.
Obstawiam, że jeżeli przyjmą mnie na wymarzony kierunek, to zapewne
psycholog.
                                                         (nad ankietą mozoliła się Zuzia;)

Czy wiecie, że 2 stycznia obchodzimy Dzień Ptysia? Kremowe, francuskie
ciastko rozpływające się w ustach ma rzesze fanów na całym świecie. Na
początku roku ptysiami z okazji ich święta można objadać się bezkarnie, a
kalorie i tak zostaną spalone w trakcie realizacji noworocznych
postanowień! 

Nazwa ptyś pochodzi z języka francuskiego. Pâte à choux oznacza ciasto
parzone - od tej nazwy powstało określenie dla gotowych wyrobów, takich
jak ptysie. Petit-chou dosłownie oznacza "kapustkę". To nawiązanie do
kształtu, który przypomina kapuścianą głowę. 

 Te charakterystyczne ciastka były znane na francuskich dworach już od
XVI wieku. Tam do dziś nazywane są petit chou à la crème, czyli kapustki
z kremem. 
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                                      DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
                                             22 i 21 STYCZNIA 

GOTOWY MI POMÓC. 
-Jakie najlepsze ciasto robi Twoja
babcia?
Z TRUSKAWKAMI, SZARLOTKA,
CZEKOLADOWE, SERNIK,TORT,
KARPATKA.
 - Co robisz w wolnym czasie z
dziadkiem ?
OGLĄDAM TV, ROZMAWIAM, ZBIERAM
GRZYBY, ALE TYLKO JAK JEST
SEZON, GRAM W WARCABY,
WYPRAWY DO LASU.
                 (zebrała: Dagmara N.) 

 21 i 22 stycznia był Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przeprowadziłam z
młodszymi klasami wywiad o babci i dziadku.
- Za co kochasz swoją babcię? 
ZA DOBRE OBIADKI, ZA WSZYSTKO, MOJA BABCIA JEST SUPER, ZA ROBIENIE
DOBRYCH PIEROGÓW, PIECZENIE CIASTEK, ZA POMOC I FAWORKI, ZAWSZE
SPRAWIA, ŻE SIĘ UŚMIECHAM, ZA TO, ŻE SIĘ O MNIE TROSZCZY.
-Za co kochasz swojego dziadka ?
ZA TO, ŻE REPERUJE MI ROWER, ZA WSZYSTKO, ZA WYPRAWY DO LASU, 
ZA TO, CZEGO MNIE NAUCZYŁ, ZA DUŻE POCZUCIE HUMORU, ZAWSZE 
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Dzień Kota 17 lutego

Koty to nasi najlepsi przyjaciele podobnie jak psy, dlatego powinniśmy
obchodzić ich dzień, który wypada 17 lutego :)

Ciekawostki o kotach
1. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy tylko ok. 10
1. Ludzie, którzy są uczuleni na koty, nie są uczuleni na jego sierść, tylko

na kocią ślinę lub drobinki naskórka osadzające się na sierści
1. Koty nie rozpoznają słodkiego smaku
1. Koty nie mają obojczyka. Ten "brak" sprawia, że mogą wciskać się we

wszystkie szczeliny, przez które może przejść ich głowa
1. Koty pocą się tylko na podeszwach łapek


	Z najlepszymi życzeniami
	dla naszych ukochanych Dziadków!
	Q&A czyli Pytania i Odpowiedzi >:3
	Dzień Kota 17 lutego
	Ciekawostki o kotach

