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SCHOOL NEWS

Kiermasz świąteczny
W grudniu z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego w naszej szkole zorganizowany
został kiermasz świąteczny. Nasze ozdoby
cieszyły się dużym powodzeniem. Bardzo
dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom
oraz rodzicom. Dzięki wspólnym wysiłkom udało
nam się zgromadzić kwotę 1902 zł i 25gr. Środki
w całości zasilą konto zbiórki na szkolny
radiowęzeł.

Walentynki
14 lutego w naszej szkole dzięki pracy Samorządu Uczniowskiego udało
się zorganizować szkolne walentynki. Powstała gazetka ścienna na
korytarzu, zadziałała poczta walentynkowa i ogłoszono konkurs na
najpiękniejszą kartkę walentynkową. Nasze szkolne amorki dodatkowo w
czasie przerw sprzedawały owocowe musy OwoLovo i zdrowe batony
Porcja Dobra. Pieniądze przeznaczyliśmy na radiową zbiórkę. 
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Wyniki konkursu walentynkowego
22. 02. 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego. 
W kategorii klas 0-III nagrody zdobyły:
I miejsce - Barbara Pociech kl. I 
II miejsce - Julia Burczyńska kl. II
III miejsce - Amelia Klejnowska kl. I
Wyróżnienia:
Antonina Więckiewicz - kl. 0
Zuzanna Nosarzewska - kl. II
W kategorii klas IV- VIII
I miejsce - Patrycja Lipiec kl. VII
II miejsce - Wiktoria Kiełbasińska kl. VIII
III miejsce - Patryk Kiełbasiński kl. IV
Nagrody wręczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Maja
Wojcieska oraz Kevin Ayouty.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego
21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej
okazji wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie MDJO2022. Powstała
gazetka szkolna, dowiedzieliśmy się co to są znaki diakrytyczne i
udowodniliśmy, że bez nich polszczyzna staje się trudna i niezrozumiała.
Wykonywaliśmy ćwiczenia, które pokazywały jak zróżnicowana jest nasza
mowa. Nauczyliśmy się rozpoznawać i wskazywać homofony.
Sprawdzaliśmy ile słów kryje się w pięćdziesięciogroszówce. Klasa IV
ćwiczyła łamańce językowe. Królem łamańców został Adam Biernat, a
królową Klaudia Dobrowolska. Dodatkowo odbyła się rywalizacja klas VII i
VIII. Uczniowie konkurowali w trzech kategoriach: językoznawczej,
ortograficznej oraz literaturoznawczej. Poziom był bardzo wyrównany,
jednym punktem zwyciężyła klasa VIII.  
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Samoakceptacja, co to takiego?
Potrzeba akceptacji jest wpisana w naturę człowieka,.
Akceptowanie siebie oraz spełnienie na płaszczyźnie
osobistej, to integralne składniki dające szczęście. Akceptacja
jest kluczowa na drodze do samorealizacji człowieka. Ona
także łączy się z rozwojem jednostki i jej osobowością.
Samoakceptacja to wiara we własne siły, postawa zaufania i
szacunku dla samego siebie. Stanowi wewnętrzny o poczuciu
własnej wartości i wyraża się w uczuciach, jakie do siebie
żywimy. Jest wiele cech i zachowań, których się w sobie nie
lubi, ale nie oznacza to, że mamy się za nie nienawidzić.

A co to są te kompleksy?

W potocznym rozumieniu kompleksy określane są jako
niemiłe, wstydliwe dla danej osoby aspekty własnej
osobowości lub fizyczności. Czasami sama myśl o pewnych
sytuacjach, cechach wyglądu lub charakteru, wywołuje
poruszenie, wstyd, lęk, niepokój. Kompleksy utrudniają życie i
podejmowanie działań. Sprawiają, że nasz nastrój się obniża,
wywołują samokrytycyzm i obniżają nasze poczucie własnej
wartości. Stałe porównywanie się, doszukiwanie i skupianie na
wadach to błędne koło, które powoduje tylko ból oraz
przeświadczenie, że jest się osobą niewystarczająco dobrą i
nieatrakcyjną.

Jak walczyć z kompleksami?

- popracować nad pewnością siebie
- skupić się na swoich mocnych stronach
- nie porównywać się do innych ludzi
- popracować nad asertywnością 

Adam Czajkowski, kl. VIII
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PAMIĘTNIK HISTORYCZNY
Katastrofa kysztymska.
W 1957 roku w Zakładach Majak na terenie
ówczesnego Związku Radzieckiego doszło do
poważnej awarii pokrywy osłaniającej magazyn
mieszczący 100 ton odpadów radioaktywnych
składających się z uranu i plutonu. Na skutek
a w a r i i elektrownia została zniszczona w 40
procentach, zginęło 400 tysięcy ludzi z powodu
chorób spowodowanych przez promieniowanie oraz
nastąpiło skażenie=terenu wokół elektrowni – ok. 190
hektarów. Katastrofa ta była utrzymywana przez rząd
radziecki w tajemnicy przez 34 lata i wyszła na jaw
dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991
roku.

Najbardziej skażone miejsce na świecie.
Wspomniane wcześniej Zakłady Majak miały też swój
udział w skażeniu Jeziora Karaczaj, które znajduje się
w obwodzie czelabińskim w Rosji, niedaleko granicy z
Kazachstanem. 
Przez wiele lat wspomniane Zakłady Majak
spuszczały do jeziora odpady radioaktywne – dziś
jezioro to nosi tytuł najbardziej
zanieczyszczonego (radioaktywnego) miejsca na
ziemi. 
Przez wiele lat mieszkańcy pobliskiego miasta
Oziorsk czerpali radość z wypoczynku nad jeziorem,
nie wiedząc o tym, że wystarczy godzina, aby
o d e j ś ć z tego świata przez przyjętą dawkę
promieniowania. 
W 1967 roku nadeszła wielka susza i jezioro wyschło,
a radioaktywny pył, który był pod wodą uniósł się i
przeniósł nad miasto Oziorsk zaczynając skażenie
miasta. Jezioro Karaczaj wyschło, ale zrzucone
materiały nadal promieniują…

Mikołaj Królak, kl.V
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Essa - łatwy lub okrzyk radości
IMO - skrót ang. in my opinion, moim zdaniem
Mordo, mordeczko - bezpośredni, sympatyczny
zwrot do kolegi

Na zgłoszenia do kolejnego numeru czekamy do 1.04.2022.
Teksty w pliku Word/Libre Office zapisane czcionką Times
New Roman 14, interlinia 1.5, prosimy przesyłać na adres:
byledodzwonka.rataj@gmail.com

https://www.facebook.com/GdanskieWydawnictwoOswiatowe/photos/a.132797656758752/5126531147385353/
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