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       HISTORIA ŚWIĘTA  KOBIET

        W numerze         
       marcowym:

Dzień Kobiet to jedno z tych świąt, których datę znają chyba wszyscy. Obecnie Międzynarodowy Dzień Kobiet
obchodzony jest 8 marca. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze tak było. Mówi się, że początki Dnia Kobiet
sięgają już starożytnego Rzymu. Święto to było wówczas oddaniem czci bogini Junony, która była opiekunką
życia kobiet. Kobiety modliły się do niej o szczęście w życiu małżeńskim, natomiast mężczyźnie w tym
specjalnym dniu obdarowywali swoje żony prezentami. Dziś 8 marca wszystkim kojarzy się z tulipanami i
obiadem który gotuje tata, ale czy wiedzieliście, że początkowo kobiety obdarowywano goździkami i…
RAJSTOPAMI? Jak się jednak okazuje, Dzień Kobiet ustanowiono nie po to, by kupować kobietom kwiaty czy
czekoladę. Dzisiejsza forma tego specjalnego dnia wywodzi się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i
Europie. Za jego początek uznaje się rok 1857 rok, kiedy to pracujące w fabryce bawełny kobiety
zorganizowały strajk, domagając się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia, jakie
otrzymywali mężczyźni. Można więc śmiało powiedzieć, że Dzień Kobiet powstał, aby stworzyć okazję do
mówienia o równouprawnieniu płci i domagania się sprawiedliwości. W Polsce Dzień Kobiet zaczęto obchodzić
dopiero po drugiej wojnie światowej. 
                                                                                                                                                       ZUZIA M.

"Śpiewaj jakby nikt nie słuchał. Kochaj jakby nikt nigdy Cię
nie zranił. Tańcz jakby nikt nie patrzył. I żyj tak jakby to było
niebo na ziemi" ( Mark Twain)
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że
człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką
cenę" (Maria Skłodowska-Curie)
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Czynnie współczuj w cierpieniu. Refleksje nastolatki 
po przeczytaniu ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą,
pomocą, sercem. 
                    ABC Społecznej Krucjaty Miłości kard. Stefan Wyszyński

Ukraina znalazła się w bardzo
trudnej sytuacji. Kto by pomyślał o
wojnie w XXI wieku? Wszyscy
staramy się pomóc Ukraińcom i ich
wspierać. Do naszego kraju
napłynęło ponad 2,5 miliona
uchodźców, którzy muszą na nowo
ułożyć swoje życie.  Zostają u nas
matki z dziećmi, a mężczyźni
wracają, aby walczyć za swój kraj. 
Do naszej szkoły również przybyli
uczniowie, którzy uciekli przed
wojną, a my staramy się ich
wspierać i być życzliwi. 
Przeprowadziliśmy zbiórki
żywności oraz happening, podczas
którego odśpiewaliśmy hymny
narodowe, ułożyliśmy flagi Polski i
Ukrainy. Mamy nadzieję, że:
Archib, Artem, Rostam, Arina,
Milana, Ivan, Bohdan, Hlieb,
Lisa, Ehor, Vsevolod czują się
u nas dobrze i znajdą
prawdziwych przyjaciół.           
                                               
  Natalia Cichoń 

Cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia. Sprawia nam ból, ale potrzebne jest, abyśmy docenili
to, co mamy. Gdy ktoś nas zrani, cierpimy. Z tego powodu każdy z nas potrzebuje kogoś, kto  wyciągnie  nas z
dołka. Zawsze czekamy na pomoc, ale często wstydzimy się o nią poprosić. Wsparcie wychodzi mimowolnie,
jakbyśmy byli zaprogramowani do jego udzielania. Często słuchamy się rad dorosłych, którzy naszym zdaniem
wiedzą lepiej. Pamiętajmy, każde dobre słowo warto przyjąć, ale również podarować. Jakby na to nie patrzeć,
otwieramy przed ludźmi nasze serce, aby im pomóc. Nie bójmy się, że je okaleczą. Bądźmy bezinteresowni i
zaufajmy. Taka pomoc jest najpiękniejsza. Nie powinniśmy przy tym wszystkim zapominać o zabawie w naszej
grupie znajomych. Potrafi zdziałać cuda! Zabawą może być czas spędzony z rodzina, gry komputerowe, czy
nawet nasze hobby. Przez nadmiar obowiązków możemy o niej zapominać, ale jak sobie przypomnimy to
działamy na całego. Ważne jest, aby się w niej nie zatracić. Pamiętajcie o ważnych sprawach i uśmiechy na
twarz!!! Pamiętajmy również o cierpieniu naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji i również potrzebują naszej pomocy. Nie zapominajmy, aby być ludźmi i wyciągnąć
pomocną dłoń.
                                                                                                                                       Natalia Cichoń

POLSKA I UKRAIŃSKA FLAGA U.N.
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BLASKI I CIENIE ZAWODÓW- WYWIAD Z
FARMACEUTĄ 

Czy zdarzyła się kiedyś taka sytuacją, że Pani nie
mogła wydać leków ? 
Tak, zdarzyła się recepta, która była nieczytelna i nie
mogłam się skontaktować z lekarzem. 

Czy były jakieś śmieszne sytuacje z pacjentami? 
Czasami zdarzają się śmieszne sytuacje, ale nie
często. 
Czy nie boi się Pani, że może się zarazić chorobą
która ma osoba kupująca ? 
Na co dzień o tym nie myślimy ale przestrzegamy
zasad higieny. 
A jak to było z covid'em? Czy bała się Pani że się
zarazi podczas pracy?
Nie bałam się, że będę miała Covid-19
Czy Pani kiedyś robiła leki ? 
Tak, robiłam na praktykach, jest to obowiązkowa
część stażu w aptece. 
Czy jako farmaceutka brała Pani udział w
testowaniu leków?
Nie, nie brałam udziału w testowaniu leków, ale
zielarze już tak. 
Czy są przerwy podczas pracy?
Tak, jak w każdej pracy są obowiązkowe. 
Czy nie bolą nogi jeśli cały dzień Pani stoi? 
Można się do tego przyzwyczaić ;) 
Dziękujemy za  rozmowę!
     Redagowali:    Miłosz Sęk i Szymon Bakuła

Farmaceuta to osoba sprzedająca leki. Tytułem
farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się
osoba, która posiada dokument „Prawo Wykonywania
Zawodu Farmaceuty” wydany przez Naczelną Lub
Okręgową Izbę Aptekarską. Farmaceuta wykonujący
zawód w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni
farmaceutycznej ma prawo posługiwać się tytułem
aptekarza. Tytuł zawodowy farmaceuty podlega
ochronie prawnej. W przerwie od pracy pani Ewa
Pieńkowska Kuchta znalazła chwilę na
przeprowadzenie z nami wywiadu.
źródła:
O farmaceucie #po pierwsze farmaceuta
Dzień dobry, jak długo jest Pani farmaceutką?
Jako farmaceutka pracuje już 20 lat.
Czy aby pracować w aptece trzeba skończyć
szkołę medyczną? 
Nie, trzeba skończyć studia farmaceutyczne. 
Jakie trzeba wybrać przedmioty na maturę by
dostać się na takie studia ? 
Na pewno będą to przedmioty ścisłe takie jak:
biologia, matematyka, chemia i język angielski.
Czy interesowała się Pani kiedyś medycyną ? 
Tak, skończyłam liceum medyczne i pracowałam jak
pielęgniarka w szpitalu, zanim przyszłam pracować do
apteki. 
Czy zdarzają się problemy w pracy ? 
Tak, jak w każdej pracy zdarzają się wpadki 
Czy lepsze są recepty elektroniczne czy pisane
ręcznie? 
Moim zdaniem recepty elektroniczne są o wiele
lepsze. 

LEKI W APTECE

Farmaceutka

Pixabay

Szymon Bakuła

http://www.popierwszefarmaceuta.pl/czy-wiesz-ze/
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Masz problemy z
zapamiętywaniem? Oto sposoby
– mnemotechniki.

Co to mnemotechniki?
Mnemotechniki – sposoby służące lepszemu
zapamiętywaniu, odtwarzaniu i przechowywaniu
informacji, dzięki którym nauka nie musi trwać aż tak
długo. Mnemotechniki mają 3 podstawowe zasady:
kontekst, skojarzenie i wyobraźnię.
Słowo „mnemotechnika” to połączenie 2 greckich
słów: mneme (co oznacza pamięć) i technikos (co
oznacza wykonywany zgodnie z sztuką)
Problemy z zapamiętywaniem informacji, to jest
problem który pojawia się u dzieci, zarówno też u
osób dorosłych. Przyczyny tego problemu mogą być
bardzo różne, np. przez stres i choroby
neurologiczne. Niestety często problemy z nauką są
spowodowane nieznajomością skutecznych metod
uczenia.
Gdy podczas nauki obydwie półkule mózgu się
aktywują, wtedy jest to najskuteczniejsza nauka,
ponieważ wzmacnia się nasza koncentracja i funkcje
poznawcze.
Lewa półkula mózgu odpowiada za:
- obliczenia
- rozpoznawanie za pomocą dotyku
- mówienie i rozumienie słów
- zdolności analityczne
- logiczne myślenie
Natomiast prawa półkula mózgu odpowiada za:
- wyobraźnię
- zdolności muzyczne
- kreatywność
- myślenie abstrakcyjne
- zdolności artystyczne
To właśnie mnemotechniki angażują obydwie półkule
mózgu, czyli jak najwięcej zmysłów. Efekty nauki tego
typu metod jest wyższa i ciekawsza niż zwykłe
czytanie i nauka.
Korzyści z stosowania mnemotechnik to szybsze
uczenie się, łatwiejsze odtwarzanie informacji i
zapamiętywanie.
Ćwiczenia pamięci z tym sposobem zachęcają do
kreatywnych działań, a ich efekty są dużo trwalsze.
Najskuteczniejszy sposób to przypomnienie sobie
uczonego materiału w odstępach czasowych.

Niektórym może się wydawać, że tworzenie
abstrakcyjnych historii do zapamiętania materiału
może być stratą czasu, to na naukę tradycyjnymi
metodami należy poświęcić dużo więcej czasu.
Do sposobów w nauce stosuje się:
- piktogramy (przedstawiane zagadnienia za pomocą
obrazu)
- mapy mentalne (mapy myśli porządkujące materiał
od najbardziej ogólnego hasła, aż po szczegóły)
- łańcuchy skojarzeń (tworzenie powiązań słownych
pomiędzy zagadnieniami)
- pałac pamięci (przyporządkowujemy materiał do
zapamiętania do przedmiotów w znanym nam
miejscu)
- haki pamięciowe (kojarzenie cyfr z przedmiotami lub
kształtami)
Bardzo interesującą metodą jest też tworzenie
akronimów – zapamiętujemy ciąg słów, zapamiętując
kolejno pierwsze litery wyrazów. Świetnymi
mnemotechnikami będą też opowiadania tworzone na
podstawie skojarzeń. Im bardziej abstrakcyjne i
bogate będą nasze historie, tym mocniej nasze
zmysły i lepiej zapamiętamy materiał.
Pamiętajcie, aby regularnie ćwiczyć pamięć.

Źródła:
https://policealna.gowork.pl/blog/mnemotechniki-10-
najskuteczniejszych-technik-zapamietywania/

https://braingym.pl/mnemotechniki-cwiczenia/

                                               Laura Orzechowska

Mózg Pixabay

https://policealna.gowork.pl/blog/mnemotechniki-10-najskuteczniejszych-technik-zapamietywania/
https://braingym.pl/mnemotechniki-cwiczenia/
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Dbajmy o zdrowie!

 PROWADŹ  ZDROWY
TRYB  ŻYCIA

Piramida żywienia

Warzywa i owoce

UNIKAJ fast foodów !ZADBAJ O KONDYCJĘ!

Zawsze należy dbać o zdrowie a 4 marca skłania do
przemyśleń, ponieważ obchodzimy wtedy Światowy
Dzień Otyłości. Otyłość to choroba, z którą zmaga się
coraz więcej osób. W tym około 10 procent dzieci i
młodzieży na całym świecie. Według Światowej
Organizacji Zdrowia, w Europie przeciętnie jeden na
trzech chłopców oraz jedna na pięć dziewczynek od
sześciu do dziewięciu lat zmaga się z otyłość lub
nadwagą. Najczęstszymi przyczynami otyłości jest
brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia oraz
niewłaściwe odżywianie się. W tym jedzenie fast -
foodów np.: burgerów, frytek, pizzy, chipsów,  picie
słodzonych napojów i energetyków, a także zbyt mała
ilość owoców i warzyw w codziennej diecie.

1. Spożywaj 5 posiłków dziennie. To dostarcza
potrzebną ilość energii w ciągu dnia.
2. Jedz owoce i warzywa w posiłkach.
3. Nie spożywaj zbyt dużej ilości cukru i nie pij za
dużo napojów słodzonych.
4. Ćwicz 20 minut dziennie.
5. Spij, jeśli to możliwe co najmniej 8 godzin.
6. Zagospodaruj czas na wypoczynek.

                                                          Miłosz Sęk
google

Pixabay

googlegoogle
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  Wiosna budzi się do życia
Trzeba całej zimy, by wiosną
wyrosły kwiaty… 

 Listki brzozy ogrzewają się 
    w promieniach słońca

PRZEBIŚNIEGI

Kwiat wiśni

21 marca zaczyna się kalendarzowa wiosna. Jej
pierwszymi  oznakami są  kwiaty wyłaniające się spod
śniegu. To przebiśniegi. Zakwitają też inne kwiaty, np.:
przebiśniegi, krokusy, szafirki, zawilce, śniegoluczki,
pierwiosnki (inaczej prymulki), narcyzy, fiołki
wonne oraz śnieżyce wiosenne (są bardzo podobne
do przebiśniegów). Trawa zaczyna się zielenieć. Na
drzewach i krzewach zaczynają się pojawiać
pąki. Dzień staje się cieplejszy i dłuższy.
Pamiętajcie, że wiosnę zwiastują również owady i
zwierzęta, dlatego warto posłuchać odgłosów
przyrody, np.: śpiewu ptaków.

Już od lutego zaczynają inaczej się odzywać, a
sikorki  zaglądają do swoich budek lęgowych, aby
sprawdzić, czy założyć w nich gniazdo. Na niebie
zobaczycie też ptaki, które wracają do  Polski, i to nie
tylko bociany ;)  Najwcześniej świergotki łąkowe,
skowronki, czajki, szpaki, pliszki. Trochę później
wracają jaskółki.W lesie możecie usłyszeć stukanie
dzięcioła albo znaleźć  poroże jelenia, które zrzucają 
na wiosnę. Pamiętajcie! Na terenie Polski mamy
różne strefy klimatyczne, dlatego oznaki wiosny
nie pojawiają się w naszym kraju w tym samym
terminie. Najwcześniej wiosnę w przyrodzie widać
na południowym zachodzie Polski, a najpóźniej –
na północnym wschodzie.
                                                 Wiktoria Giers

źródło: 
https://mamotoja.pl/oznaki-wiosny-jak-przyroda-budzi-
sie-do-zycia,aktualnosci-artykul,30916,r1p1.htmlPixabay
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                    Pierwszy Dzień Wiosny 
                           w naszej szkole

21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy
Dzień Wiosny. Samorząd Uczniowski pod opieką
opiekunów i pani pedagog przygotował liczne zabawy.
Mogliśmy m.in. malować wiosenną łąkę, szukaliśmy
oznak wiosny lub krokusów ukrytych w szkole, za
które otrzymywaliśmy nagrody. Uczniowie klas
młodszych wykonali piękne Marzanny. Tego dnia w
naszej szkole zorganizowaliśmy również Dzień
Szalonych Fryzur i Kreatywnego Plecaka. Tego dnia
wszyscy uczniowie swoje podręczniki przynieśli w
nietypowych plecakach. W naszej galerii możecie
podziwiać jacy byliśmy  pomysłowi. Książki i zeszyty
włożyliśmy m.in. do garnków, walizek, koszyków
sklepowych, chlebaków, skrzynek na narzędzia, a
nawet do komputera. Było naprawdę wiele zabawy :D
                                       Kamila Szkodzińska

  Problemem nie jest
tworzenie          nowych
koncepcji, tylko             
pozbywanie się starych.

Uczniowie kl.8a

Ucz.z kl.5c

U.N.

U.N.
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Relacje naszych redaktorów

           Wszystkie 
        kolory świata

        Niezwykli goście.
 Spotkanie z absolwentami

W marcu uczniowie klasy 6a brali udział w niezwykłym
spotkaniu z  absolwentami naszej szkoły- Dawidem
Olbrysiem i Frankiem Boruchem. Okazało się, że  to
dawni  uczniowie naszej wychowawczyni. Na
początku opowiedzieli o sobie. Jeden z nich, że rzucił
szkołę w swoje osiemnaste urodziny, a trzy dni
później wyjechał do Norwegii. Nasz gość powiedział
jednak, że mimo że jest młody i potrafi na siebie
zarobić, wie, że trzeba zdać maturę, aby nie zamykać
sobie drogi na studia. Jemu się udało znaleźć pracę,
ale nie każdy może mieć tyle szczęścia, jeśli nie
zdobędzie wykształcenia. On drugi raz by tak nie
postąpił. Chłopcy powiedzieli także, że WARTO
SŁUCHAĆ RODZICÓW, mimo że to niezbyt modne,
ale tak naprawdę tylko im na nas zależy. Nawet jak
się kłócimy z tatą czy z mamą, to wiedzą więcej, bo to
przeżyli. Dodali, że chociaż rodzice nie znają
współczesnego świata, to chcą dla nas dobrze, nie tak
jak fałszywi koledzy, którzy kłamią, aby nie być gorsi
od nas. Słowa naszych gości były bardzo mądre i
pouczające.  Wydawali się szczerzy, kiedy mówili o
tym, czego nie warto robić.  Myślę, że wszyscy się
czegoś nauczyliśmy.   To była niezwykła lekcja życia! 
                                             Diana Malon 

Zespół

Amelka W.

ał30 marca w naszej szkole przyłączyliśmy się do
akcji UNICEF. Wszystkie kolory świata. Z tej okazji
odbyła się akademia, podczas której mogliśmy
zobaczyć prezentacje multimedialne o pomocy
organizacji UNICEF skierowanej do najbiedniejszych
mieszkańców Afryki. Polega ona na  szczepieniu
dzieci przeciwko różnym groźnym chorobom m.in.
gruźlicy, polio, odrze, na które w Europie jest niska
zachorowalność, a w Afryce wysoka śmiertelność.
Nieodłącznym elementem akademii stały się
szmaciane lalki, które własnoręczne uszyli nasi
uczniowie, a później można je było zlicytować na
aukcji. Podczas akademii nie zabrakło części
artystycznej, w której nasze uczennice zatańczyły
piękne tańce pochodzące z różnych stron świata, np.:
belgijkę, polkę. Warto wspomnieć o występie Amelki
Wiktorowicz, która grała nam na skrzypcach. W szkole
odbył się również kiermasz smakowitych deserów i
przekąsek. Całkowity dochód to 1660 zł.
                                              Natalia Cichoń

Absolwenci z ucz.kl.6a

U.N.

.

U.N.
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Kolekcja znaczków z CHOPINEM

 

    Fryderyk Chopin
 - celebryta XIX wieku 
Ostatnio przybliżałem Wam pop, rap oraz
przedstawicieli tych gatunków, teraz czas na coś
zupełnie innego. Chciałbym, abyście poznali
Fryderyka Chopina- kompozytora, którego chyba zna
każde dziecko w Japonii, a u nas jest przez nas,
nastolatków XXI wieku, zapomniany. Tworzył on
muzykę klasyczną (obecnie chyba niezbyt popularną).
Muzyka poważna/klasyczna – muzyka
wywodząca się z tradycji klasycznych.
Obejmuje całą muzykę akademicką, świecką i
sakralną, tworzoną na przestrzeni tysiąca lat w
kręgu krajów o kulturze europejskiej.  
Fryderyk Franciszek Chopin jest uważamy za
najwybitniejszego polskiego twórcę  muzyki
poważnej. Urodził się 1marca 1810r. (lub 22
lutego 1810 r.) w Żelazowej Woli, zmarł 17
października 1849 r. w Paryżu. Był synem
Justyny Krzyżanowskiej, Polki, zubożałej
szlachcianki oraz  Mikołaja Chopina, Francuza.
Fryderyk miał rodzeństwo: Emilię, Ludwikę 
oraz Izabellę. Żył w czasach zaborów. Od 1831
roku mieszkał we Francji. Naukę gry na
fortepianie początkowo uczyła go mama, a od
1816  lekcji  udzielał mu Wojciech Żywny.         
                                 Filip R.

A teraz czas na ciekawostki :
 * Młody Fryderyk był lubiany przez swoich
rówieśników. Cechowało go poczucie humoru i
pogodne nastawienie do życia.
 * Serce kompozytora znajduje się w kościele
Św.Krzyża w Warszawie.
 * Jako pianista Chopin był właściwie samoukiem. Nie
zrobił matury, bo musiałby poświęcić jeszcze jeden
rok na naukę w liceum, ale rozpoczął studia po
ukończeniu liceum (prawo na to pozwalało)
 * Gdy miał wtedy 19 lat profesor Elsner wpisał
mu  ocenę: Szopen Friderik – szczegu[!]lna
zdatność, geniusz muzyczny.
 * Na Merkurym znajduje się krater nazwany
jego imieniem. W kosmosie pod tą samą nazwą
można znaleźć także planetoidę o średnicy
28,5 km.
 * W całym swoim życiu Fryderyk Chopin zagrał
około 30 publicznych koncertów. Kompozytor
wolał grać dla mniejszej publiczności, podczas
spotkań towarzyskich.
 * Fryderyk Chopin posiadał nie tylko talent
muzyczny, ale także aktorski, literacki i
malarski. Podczas szkolnej lekcji, jego
nauczycielka przyłapała go na rysowaniu
portretu. Zamiast nagany, chłopak otrzymał
pochwałę.

KONIECZNIE POSŁUCHAJCIE! ŚWIETNIE MOŻNA
SIĘ PRZY TYM UCZYĆ ;) 
https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU
                                            

Pomnik Chopina w ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
w Warszawie

Pixabay Pixabay
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        Karate- jedna z najpopularniejszych sztuk walki.
        Kadzidlański klub KARATE KYOKUSHIN MKKK.

            Harmonia  
        podstawą karate

Karate ma 2 kategorie: kon-
taktowe i bezkontaktowe

Karate ma dużo różnych stylów m.in.  Shotokan,
Kyokushinkai, Shito-ryu, Wado-ryu, Goju-ryu. Karate
kyokushin zostało stworzone przez  Masutatsu
Oyama. Po jego śmierci w 1996 rozpadło się na wiele
jego odłamów np. Shinkyokushinkai, które sam ćwiczę
od 4 lat. Kyokushinkai oznacza „Ekstremum Prawdy”
– Kyoku (ostateczny, zasadniczy lub podstawowy),
Shin (prawda lub rzeczywistość), Kai (przyłączyć się,
wziąć udział, a także grupa, organizacja). Symbol
karate Kyokushin oznacza umysł, umiejętności i ciało.
W karate są tzw. kata, czyli układ technik np. pinan
sono ni. Kopnięcia też mają swoją nazwę np.
mawashigieri, maegeri. Stopnie nazywa się kyu.
Nieieski pas z 1 czerwoną belką to 8.1 kyu, niebieski
pas z jedną żółtą i czerwoną to 7.1 kyu, a biały to 10.1
kyu.

W Kadzidle są zajęcia karate shinkyokushinkai, które
prowadzi sensei Artur Prusiński (4 dan). Nazwa klubu
to MKKK. Funkcjonuje on w Kadzidle, Ostrołęce,
Makowie Mazowieckim, Goworowie, Myszyńcu,
Rzekuniu, Nowej Wsi, Dylewie, Wąsewie.
Instruktorami są Artur Prusiński, Marian Zając, Kinga
Przybyłek, Krzysztof Pszonak, Grzegorz Dębowski
oraz Wojciech Domański. W naszej miejscowości
trenujemy w hali przy szkole podstawowej w godz.:
16;00-17:00 dzieci i młodzież oraz dorośli od17:00-do
18:15. Sam należę do tej drugiej grupy oraz polecam
treningi. U nas instruktorami są: sensei Artur Prusiński
oraz sensei Marian Zając. Nasz klub posiada
profesjonalny sprzęt np.: tarcze, ochraniacze, kaski,
maty. Ćwiczą z nami mistrzynie Polski m.in. Iza
Piskorek, Oliwia Sobiech, Olga Boruch. MKKK
organizuje obozy zimowe i letnie. 
W każdej chwili można się zapisać na treningi.
Instruktorzy skończyli odpowiednie studia, aby uczyć
dzieci. Zapraszam wszystkich, bo warto aktywnie
spędzać czas, a nie tylko przed komputerem.
                                           
                                                     Jakub Podbielski

Karate stopnie

Karate symbol

google

Pinterest
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           KONIECZNIE             
       PRZECZYTAJCIE!!  

        Pozłacana rybka 
      Recenzja    książki    

             Uśmiechnij się!
     Z uśmiechem Ci do Twarzy!

Ostatnio przeczytałam książkę Barbary Kosmowskiej
pt.: Pozłacana rybka. To powieść dla młodzieży
opisująca  kilka miesięcy z życia bohaterki-Alicji,
czternastolatki  mieszkającej w dużym mieście.
Autorka opowiada o przemianach dziewczyny i jej
dojrzewaniu. Ala przeżywa i akceptuje zmiany, które
rozpoczęły się w jej życiu kilka lat wcześniej. Rodzice
dziewczyny rozwiedli się, a ojciec wyprowadził z domu
do innej kobiety. Alicji bardzo trudno zaakceptować
zwłaszcza przyrodniego brata. Przez kilka miesięcy,
kiedy toczy się akcja książki, bohaterka zmieni się
całkowicie, zaakceptuje świat i  siebie. Tytuł nawiązuje
do legendy o złotej rybce, która spełniła trzy życzenia.
W książce złota rybka ma pomóc wyzdrowieć
choremu na nowotwór przyrodniemu bratu Alicji,
Fryderykowi, który leży w szpitalu w stanie ciężkim.
Siostra przynosi mu rybkę. Niestety chłopiec umiera.
Opiekując się  rybką Fryderyk mówi żartem, że rybka
nie jest złota, ale pozłacana, bo nie chce spełnić jego
życzeń. Choroba brata pozwala Alicji mocniej zżyć się
z rodziną. Recenzowana powieść to cudowna książka
o miłości, przyjaźni i stracie bliskiej osoby. To książka,
do której warto sięgnąć. Zachęcam szczególnie 
nastolatki w wieku Alicji, by znalazły podpowiedź, jak
rozwiązywać problemy, które wydają się nie mieć
rozwiązania.    Na pewno przeczytam Pozłacaną
rybkę jeszcze raz! Polecam! Jest w naszej bibliotece! 
         ZUZIA M.

Skąd się biorą dzieci?

Numer marcowy redagowali: 
Zuzia Marchewka, Laura Orzechowska, 
Diana Malon, Kamila Szkodzińska, Natalia Cichoń,
Szymon Bakuła, Miłosz Sęk, Jakub Podbielski, 
Filip Roziecki 
Red.naczelna: Urszula Nalewajk

                                    ***
- Dlaczego bocian stoi na jednej nodze?
- Bo jakby podniósł drugą, to by upadł.
                                    ***
Jasio pyta tatę:
- Czy to prawda, że bociany odlatują na zimę do
ciepłych krajów?
- Oczywiście, Jasiu.
- To kto mnie przyniósł w grudniu?
                                      ***
https://sadurski.com/bocian-dowcipy-bociany/

Pixabay
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