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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. gen.
Wł. Sikorskiego w Nowej
Wsi
Konarskiego4
32-651, Nowa Wieś

Numer 7 04/22

W  TYM  NUMERZE :

Szczypta humoru,
"Okiem reportera" - wypowiedzi uczniów nt. zwierząt i
wiosny,
Eliminacje w turnieju "Z podwórka na stadion",
Akceptacja samego siebie,
Projekt  "Razem z Grupą Kęty".

*

Osoby urodzone 18 kwietnia uwielbiają wolność - cenią ją i
cieszą się życiem.Często poświęcają się dla dobra innych.
Czasem bywają  impulsywne jeśli zostaną do tego zmuszone.
Ludzie tacy sprawdzają się jako chirurdzy, ponieważ mają
pewną rękę oraz pełne zdecydowanie w określonych sprawach.
Zazwyczaj z powodzeniem osiągają wszystkie postawione cele
w życiu, z uwagi na swój wysoki upór,  poświęcenie oraz
samodyscyplinę. Wykazują się sporą aktywnością w
życiu,ciężko jest im usiedzieć w bezruchu. W życiu zawodowym
osiągają sukcesy, jeżeli ich praca pozwala im w realizacji pasji.
Szczęśliwe liczby urodzonych tego dnia to : 3,5,12
Sławni ur. 18.04.: 
Wojciech Szczęsny, Kourtney 
Kardashian
Uczniowie z naszej szkoły: Emilia Wadoń

*

*

          ***
Sąsiad do sąsiada: 
Kupiłem córce kamerkę internetową.
I korzyść jest taka, że połowę pokoju
ma posprzątaną... :)))
           ***
Co to jest jak się błyska na dworze?
- Aktualizacja Google Maps! :)))
            ***
Mama pyta Jasia podczas obiadu ,
- Jasiu, dlaczego jesz zupę nożem?
- Bo mi widelec przecieka! :)))
            ***
Maciek wrócił ze szkoły i pyta :
Mamo, kto wygrał bitwę pod Grunwaldem?
- Król Jagiełło!
-A to pech! Znów Pani miała rację! :)))

*

*

*
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                               W poszukiwaniu wiosny

     W sobotę 19 marca razem z moją siostrą poszłam
na spacer na łąkę. Po drodze zauważyłam klucz
latających łabędzi. Gdy już dotarłyśmy na miejsce,
rozłożyłam koc i poszłyśmy szukać pierwszych oznak
wiosny. Obok nas była wierzba, która już kwitła. Tuż
obok drzewa widziałyśmy piękne krokusy. Gdy
usiadłyśmy na kocu, usłyszałyśmy śpiew ptaków.
Nieopodal zauważyłam pszczoły, które już wyszły z
uli  i wesoło latały nad rozkwitającymi kwiatami.
Moja siostra spotkała pierwszego w tym roku motyla,
była bardzo zadowolona. Pogoda również się
polepszyła  i powietrze było dużo cieplejsze.
     Dzięki tej wyprawie mogę powiedzieć, że wiosna
już nadchodzi do Polski. Ten dzień był bardzo
ciekawy   i interesujący. Przyjemnie było odpocząć na
łonie natury.

Magdalena Nycz

                                         Pies czy kot?

      Chciałbym Państwu przedstawić swoje
rozmyślania na temat: kto jest lepszym przyjacielem
człowieka: pies czy kot?
 Uważam, że pies jest przyjacielski, wierny, posłuszny
i zabawny. Można nauczyć go różnych sztuczek.
Znam psy, które są ratownikami. Niektóre pomagają w
rehabilitacji dzieci.
Natomiast koty lubią chodzić swoimi drogami, są
niezależne, ale możemy również spotkać koty, które
są pieszczochami i mogą całe dnie leżeć na kolanach
swego pana.
Przeprowadziłem ankietę wśród swoich znajomych.
15 osobom zadałem pytanie: kto jest lepszym
przyjacielem, pies czy kot? 10 osób wybrało psa na
swojego przyjaciela, a tylko 5 kota.
       Uważam, że pies jak i kot mają wspaniałe cechy.
Ja jednak wolę psa, ale rozumiem tych, którzy oddali
serce mruczkom.

Mikołaj Poiskorek

.

"Okiem reportera"
artykuły uczniów
klasy V
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                       Chomiki
        Chomiki są jedynymi z popularniejszych zwierząt
domowych. Najczęściej kupowane jako pierwsze
zwierzątko dla dzieci, aby te nauczyły się
odpowiedzialności i zaznajomiły ze światem
zwierząt. Charakter chomików
Chomiki prowadzą nocy tryb życia i gdy tylko zajdzie
zmrok rozładowują swoją energię. Są bardzo
ciekawskie, lubią odkrywać nowe miejsca, dużo
chodzić i kopać. To wszystko sprawia, że chomiki są
dosyć hałaśliwymi zwierzakami w nocy. Natomiast w
dzień potrzebują one dużo spokoju i odpoczynku,
głównie śpią i tylko od czasu do czasu przebudzą się
na posiłek.
Chomiki żyją od dwóch do czterech lat.
Rasy chomików:
· Chomik dżungarski
· Chomik chiński
· Chomik mandżurski
· Chomik roborowskiego
Jedzenie dla chomikówDobre jedzenie dla chomika
stanowić będzie zwłaszcza: marchew, gruszka, jabłko,
seler, cukinia, papryka, dynia, banan, szpinak. Jednak
nie można dawać im produktów solnych, cukierków.
                                            Michał Glondys

            Koty to ciekawe zwierzęta!
                        Sam zobacz!

            Koty to ciekawe zwierzęta. Nie wierzysz? To
sam zobacz!
Według nas 85% ludzi lubi koty, lecz większość woli
psy. Ale nie wiedzą, że mruczki potrafią biec z
prędkością nawet 49/h i mają 32 mięśnie w uszach
dzięki czemu mogą nimi obracać o 170 stopni. 
Jest około 100 ras kotów, ale te wychodzące na pole
żyją dłużej niż te domowe. Wydają z siebie około 100
różnych dźwięków, a ich DNA jest w 95% takie samo
jak DNA tygrysa. 44% osób w domu ma kota. Te
zwierzęta spędzają 2/3 życia na spaniu, a 1/9 na
myciu się.
            Według nas koty to ciekawe zwierzęta tylko
trzeba dać im szansę.

Nikodem Żurek
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Mecz eliminacyjny w rozgrywkach 
" Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka".

        22 marca drużyna z klas IV i V wzięła udział w gminnym etapie turnieju o Puchar Tymbarku, którego
byliśmy gospodarzem. 

      W rozgrywkach mogą uczestniczyć szkoły, kluby sportowe, podmioty prowadzące działalność sportowo -
edukacyjną, a  głównym organizatorem jest PZPN.
Z naszego regionu do rozgrywek  w kategorii U-12, prócz nas, zgłosił się jeszcze klub sportowy LKS Zgoda
Malec. 
Rozegraliśmy 50 minutowy mecz, który decydował o awansie do szczebla powiatowego.  Mimo stawianego
oporu, przeciwnik przewyższył nas umiejętnościami i zgraniem. Goście wygrali znaczną przewagą. Mimo to
cenimy sobie zdobyte doświadczenie i możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach.

Szkołę Podstaową w Nowej Wsi reprezentowali:
Antoni Dwornik, 
Eryk Cempel,
Adam Nycz,
Mikołaj Piskorek,
Aleks Zaręba,
Dawid Stefan,
Maciej Orawiec,
Filip Srzeżoń,
Dawid Człowiek,
Oliwier Janeczko.   
                                                                                                                                                 ( M )                       
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 Nowy nabytek w naszej
szkole - stoły do

piłkarzyków!
      Nasza szkoła już od kilku lat współpracuje z
Grupą Kęty w ramach realizacji projektu pt „ Razem z
Grupą” .
W tym roku tematyka programu jest szersza,
ponieważ obejmuje zarówno tematykę zdrowia, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko naturalne,
jak również ideę wychowania przez sport.  Dzięki
pozyskanym środkom finansowym, część z nich
przeznaczono na zakup dwóch stołów do gry w
piłkarzyki. Wielka radość zapanowała wśród uczniów
podczas prezentacji tego sprzętu jak i  korzystania z
niego.                                                       ( zd )
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Akceptacja i pewność siebie. 
Jak zdobyć poczucie własnej wartości?

Jak budować pewność siebie?

Budowania pewności nie da się załatwić w kilku prostych krokach. Dodatkowo bycie nastolatkiem, to moment,
gdy samoocena, akceptacja spadają do zera. Ale to też czas odkrywania swojej tożsamości i tego kim jesteś.
Przede wszystkim warto wiedzieć, że pewność siebie wcale nie oznacza arogancji, zakochania w sobie. To
przede wszystkim uważanie samego siebie za wartościową osobę, która zasługuje na wszystko, co najlepsze
oraz czucie się dobrze we własnej skórze pomimo świadomości swoich wad i słabości.

Jak stać się pewnym siebie?

Szczególnie ważne jest akceptowanie swoich wad i niedoskonałości. Kiedy zbyt mocno skupiasz się tylko
na minusach, Twój umysł przestaje zauważać plusy a jest ich na pewno całe mnóstwo. Pracuj nad swoimi
wadami, a przede wszystkim doceniaj swoje zalety! 
Dobrym ćwiczeniem jest notowanie na kartce chociaż jednej swojej mocnej strony dziennie.
Na początku może to być trudne, ale po czasie zauważysz, że takich plusów jest całe mnóstwo! Nie muszą to
być wcale jakieś wielkie rzeczy, ale drobnostki np. poczucie humoru, pieczenie pysznego ciasta czy bycie
pomocnym dla innych. Możesz wymieniać czynniki zewnętrzne np. dobre oceny czy jakieś cechy Twojego
wyglądu, i zadać sobie pytanie co to mówi o Tobie. Np. dostałaś „5” z klasówki z fizyki, to dzięki jakim cechom,
umiejętnościom to osiągnęłaś?  Pracowitości, systematyczności? Nie zapominaj też o tym, co jest dla Ciebie
ważne, jakie masz cele i marzenia.

Zastanów się nad swoją samooceną.
Niska samoocena u nastolatków zdarza się o wiele częściej, szczególnie że dojrzewanie to czas ogromnych
zmian w ciele i umyśle, a to niełatwo zaakceptować.
Samoocena, mówi co myślisz o swoim wyglądzie, o swoich cechach, zdolnościach i relacjach, czy myślisz o
sobie jako kimś atrakcyjnym. Jeśli myślisz o sobie, że jesteś koleżeńska/i, a w klasie słyszysz, że nie pomagasz
innym, wtedy to co o sobie myślisz weryfikuje się z tym jak widza Cię ludzie. Jeśli kilka osób mówi ci to samo, to
warto się nad tym zastawić, może coś w tym jest.

*

Nie opieraj się też wyłącznie na ocenie innych. W
trakcie całego życia spotkasz wiele różnych osób –
jedne z nich będą Cię lubić, dla innych możesz być
obojętny, a kolejni nie będą za Tobą przepadać. To
zupełnie normalne i nie ma w tym nic złego. Dlatego
najważniejsze jest podchodzenie do siebie z
wyrozumiałością i akceptacją.
Jeśli masz problem w kontaktach z innymi ludźmi,
poczytaj więcej na temat komunikacji i budowania
dobrych relacji. Marzysz, żeby być świetnym w jakimś
sporcie lub dobrze znać języki obce? Zacznij działać!
Wbrew pozorom wielu rzeczy można się po prostu
nauczyć, a mając sporą wiedzę, poczujesz się dużo
pewniej.   
                                                                            (M)
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