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TELEFONY KOMÓRKOWE
ROZRYWKA , KOMUNIKACJA CZY NAŁÓG?

 Popularną komórkę ma dziś co drugi Polak. Czy jednak każdy
potrafi umiejętnie korzystać z tego wynalazku? Obserwując to, co
dzieje się na przerwach w szkole, na ulicy, w markecie, mamy
pewne wątpliwości...

 W obecnych czasach
ludzie nie mogą wyobrazić
sobie życia bez telefonów.
Obecnie są one bardziej
udoskonalone, dzięki temu
można robić zdjęcia,
korzystać z Internetu, gier
czy słuchać muzyki.
Komórka to mały
komputer kieszonkowy,
jest w nim wszystko.
Dzięki temu, oprócz
możliwości kontaktu

z bliskimi, a także, w razie
niebezpieczeństwa, ze
służbami ratunkowymi,
urządzenie to daje nam
wiele możliwości w
zdobywaniu wiedzy i
zapewnianiu rozrywki.
Mimo wielu zalet ma też
wady. Nadużywanie może
prowadzić do uzależnienia.
Dzieci poświęcają cały
swój czas na zabawę nim,
nagrywanie kolegów,

gry i zdjęcia. Zapominają
też, że szkoła to przede
wszystkim miejsce do
nauki, a używanie telefonu
jest zabronione i
uzasadnione tylko w
szczególnych
przypadkach za zgodą
nauczycieli!
Olimpia Tuszyńska

1. Używam telefonu więcej
niż 2 godziny w ciągu dnia:
TAK   NIE
2. Nigdy nie wychodzę z
domu bez telefonu:
TAK   NIE
3. Na telefon wydaję więcej
niż 30 zł w miesiącu:
TAK   NIE
4. Mój telefon komórkowy
musi mieć jak najwięcej
funkcji?
TAK   NIE

Podlicz teraz swoje
odpowiedzi:
1. Więcej odpowiedzi NIE:
telefon nie ma dla Ciebie
dużego znaczenia.
2. Tyle samo TAK i NIE:
telefon ma dla Ciebie
znaczenie, ale nie
nadużywasz komórki.
3. Więcej TAK: uważaj, to
może być nałóg!

Niestety dla niektórych telefon komórkowy
jest nałogiem. A jak jest z Tobą? Czy
jesteś komórkowym maniakiem?

MjM
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jak żyć, by zdrowym być?

Regularne używanie telefonu komórkowego coraz
częściej przechodzi w uzależnienie. Powoduje chorobę

nazywaną FONOHOLIZMEM.

Nałóg ten doprowadzić może nawet do zaburzeń w odżywianiu czy
problemów ze snem, zaburzeń w kontaktach z rodziną, problemów z 
wypowiadaniem się, trudności w bezpośrednich kontaktach z innymi
ludźmi. Na lekcji nie można się skupić, bo nasze myśli zaprzątnięte
są coraz nowszymi aplikacjami. Nowe dzwonki, gry, dostęp do
Internetu czy tworzenie tzw. sweet foci daje  użytkownikom nie lada
frajdę. Pamiętajmy jednak, że nadużywanie telefonów na pewno nie
wyjdzie nam na dobre. Korzystajmy zatem ze świeżego powietrza,
gier i zabaw ruchowych. Dla bardziej leniwych polecamy spacery czy
jazdę na rowerze.A teraz coś na poprawienie humoru: pani od
przyrody pyta Jasia:- Jasiu, jakie znasz komórki?- Nokia, Samsung,
Motorola, Sony, proszę pani...:):):);)

jak pomagać? 
dobrze wiemy! 

;) ;)

;)

;) ;)

Przerwa śniadaniowa to doskonały sposób na
integrację grupy i wymianę kulinarnych
pomysłów. Dlatego w ramach promocji zdrowia
wdrożono ją w klasach nauczania
początkowego. Dzięki temu działaniu nasi
uczniowie wiedzą, jak powinno wyglądać
zdrowe drugie śniadanie, rozumieją jego
znaczenie oraz wskazują produkty, które nie
powinny znaleźć się w tornistrze. 
Dodatkową lekcję na temat prawidłowego
odżywiania zorganizowali nasi starsi koledzy
z gimnazjum. 
Zdrowe odżywianie to podstawa, ale należy
także pamiętać o ruchu! My pamiętamy. W
każdy wtorek na długich przerwach bierzemy
udział w aerobiku. Zabawa jest przednia!
Pamiętajmy też o jakże ważnym dla zdrowia
myciu rąk!

Szlachetna paczka :)

 Wiemy, jak pomagać i chcemy to robić,
dlatego nie trzeba nam było długo tłumaczyć i
namawiać nas do przyłączenia się do grona
darczyńców. 
Najpierw włączyliśmy się w ogólnopolską
akcję "Szlachetna paczka", a następnie
zbieraliśmy pieniądze i dary dla Hospicjum Św.
Kamila w Gorzowie Wlkp., które jeszcze przed
świętami panie Irena Zębik i Ewa Stankiewicz 
(organizatorki akcji) zawiozły do tamtejszej
placówki. W sumie było to 1300 zł w gotówce i
dwa kosze środków czystości. 

To wspaniałe uczucie - móc się podzielić z
innymi, sprawić radość, wywołać uśmiech na
ich twarzy. Mamy nadzieję, że tak się właśnie
stało!

,

MjM MjM

drugie śniadanie

aerobik mjm

MjM MjM
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POLECAMY

Z KSIĄŻKĄ BĘDZIE CI WESELEJ,
W BIBLIOTECE KSIĄŻEK WIELE!

Zawsze doradzi w wyborze książki,
porozmawia... Kim jest pani
Bogusława Pielużek? Wiedzą
wszyscy. Biblioteka jest miejscem jej
pracy. O książkach wie bardzo wiele i
tę wiedzę chętnie nam przekazuje!

Minecraft to gra komputerowa.
Świat w niej zbudowany jest z kwadratów
(pikseli). Można tam wykazać swoją
kreatywność, poprzez tworzenie własnych
przedmiotów oraz wznoszenie
wymyślonych budynków. Gdy zbieramy
żelazo, złoto, diamenty, możemy z tego
zrobić różne narzędzia i zbroję, z węgla zaś
pochodnie.  Jesteśmy jedynym człowiekiem
na całej kuli ziemskiej. Celem gry jest
przetrwać, nie ginąc z ręki potwora.

Poleca Hubert Pluskota, kl. 4b

;

;

; ;
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O tym, że trzeba
kochać, bo jutro
może być już za

późno. 
O szczęściu 

w nieszczęściu. 
O przyjaźni 

i przywiązaniu. 
O kolorach, łzach i

książkach...w
"Złodziejce

książek"

Dziś mało kto, jak
Miziołek, pisze
pamiętnik lub
dziennik. Bohater
robi to
wyśmienicie!
Czytelnik z
uśmiechem na
twarzy śledzi losy
całej rodziny
Miziołków! 
MjM

,,Auta 2''
Na pewno każdy
kojarzy Zygzaka i
Złomka z filmu
,,Auta 2''. Złomek
zostanie wzięty za
tajnego agenta! To
idealny film dla całej
rodziny
Polecam go
każdemu, kto lubi
auta, wyścigi i
tajnych agentów. 
Martyna
Czentorycka

- Jaki rodzaj książek
lubi Pani najbardziej?
 -Lubię książki
historyczno -
przygodowe w
magicznej scenerii
odległych wieków,
obyczajowe,
biograficzne, a także
opisujące
wielopokoleniowe
dynastie.
-Jaki jest poziom
czytelnictwa w naszej
szkole?
-Dość dobry. Starsi
uczniowie czytają
przeważnie lektury,
ale są wśród nich
miłośnicy literatury,
co mnie bardzo
cieszy. Maluchy
czytają chętnie i dość
dużo, szczególnie

książki polecane
przeze mnie,
wyeksponowane.
-Ile książek liczy
nasz księgozbiór?
-11 tysięcy książek.
-Jak, według Pani,
można zachęcić
dzieci do czytania?
-Śledzę na bieżąco
nowości wydawnicze,
kupuję je każdego
roku głównie z
funduszu Rady
Rodziców, nowe
eksponuję na
wystawach w
bibliotece, na
gazetkach
bibliotecznych widniej
ą recenzje ciekawych
pozycji pod hasłem
"Polecamy",
zachęcam

przy dokonywaniu
wyboru lektury,
zwracam uwagę na
pozycje bogato
ilustrowane, jako
uzupełnienie treści
książki. Prowadzę
cykliczne "spotkania
z książką", na
których czytam
książeczki lub
fragmenty większych
tekstów w ramach
akcji "Cała Polska
czyta dzieciom".
-Jaką książkę
poleciłaby Pani do
przeczytania na
długie zimowe
wieczory?
-Niesłabnącym
powodzeniem cieszą
się przygody
"Koszmarnego

Karolka" czy
Mikołajka.  Dla
maluchów polecam
książki M.
Strzałkowskiej, R.
Jędrzejewskiej -
Wróbel, R.
Piątkowskiej, G.
Kasdepke. Dla
starszych zaś
"Bracia Lwie Serce",
"Dynastię Miziołków.
Szczególnie polecam
polskich pisarzy.
Wybór jest olbrzymi!
-Dziękujemy za
rozmowę! 
Emilia K. i Julia Ch.

Małgorzata Jamroży (pseudonim Margaret)
jest piosenkarką. Urodziła się 30 czerwca
1991 roku w Stargardzie Szczecińskim. Jej
hity to: ,,Thank You Very Much", ,,Teue Ne
How Are Ya", ,,Starea fire" oraz ,,Wasted".
Swoją karierę zaczęła w liceum jako
wokalistka w zespole o nazwie "Wiele
Lepiej", powstałym w styczniu 2009 roku. W
tym samym roku została laureatką jednego
z odcinków "Szansy na sukces", gdzie
zaśpiewała piosenkę ,, Znam Cię na pamięć.
Bardzo lubię piosenki Margaret.

Poleca Aicha Marmontowicz, kl. 4 b

.
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Margaret Minecraft

Auta

.
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Moja
babcia...

Uśmiechnij
się...!

Droga Babciu, drogi Dziadku... Mój
dziadek...

W dniu Babci i
Dziadka jest życzeń

gromadka!
Dużo zdrowia,
pomyślności w

życiu 
i miłości,

dużo wrażeń 
i spełnienia

wszystkich marzeń!
Julia Sz..

J.M

Rady dla szóstoklasistów przed sprawdzianem:
- czytaj uważnie polecenia,
- pisz czarnym długopisem, 
- dbaj o staranność i estetykę zapisu,
- czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem,
- odpowiadaj dokładnie na pytania,
- dbaj o staranność zapisu działań matematycznych, przelicz je dwa razy.
- zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać,
- nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie,
- liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu, jeśli jednak Twoja praca
pisemna nie będzie zawierać co najmniej połowy wyznaczonego miejsca, 
stracisz punkty,
- jeżeli zdążysz, przeczytaj raz jeszcze wypracowanie, dostaw brakujące
przecinki i popraw błędy,
- rozwiązuj w pierwszej kolejności zadania łatwe - trudne pozostaw na
zakończenie,
- systematycznie koduj (na karcie odpowiedzi) dobrze rozwiązane
zadania. Powodzenia!!!

A co słychać u Cynamona? Sprawdźcie
sami...
W końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień
- Wigilia. To pierwsze święta Cynamona.
Wieczorem zasiedliśmy z całą rodziną do
świątecznej kolacji. Na pięknie ozdobionym
stole stało 12 potraw. Moja ulubiona to barszcz
z uszkami. W całym domu pachniała choinka.
Mojego psa najbardziej interesowały kolorowe
bombki i łańcuchy. Składaliśmy sobie
świąteczne życzenia, łamaliśmy się opłatkiem
i śpiewaliśmy kolędy. Najprzyjemniejsze były
oczywiście prezenty. O północy stała się
rzecz niezwykła, Cynamon przemówił ludzkim
głosem. Powiedział (albo tak mi się zdawało
;)), że mnie kocha i cieszy się, że z nami
mieszka. Ja też się cieszę, że go mam!
Ida Cisowska- Środecka

Zgadnij co to...

Jakie to kwiatuszki
na niebieskiej łące,
zakwitają po tym,
kiedy zajdzie
słońce?

Gdy w nią bijecie,
wcale nie płacze,
ale wesoło do góry
skacze.

Barwny most na
niebie
najczęściej po
burzy,
kolorami świeci
i pogodę wróży.

... ma na imię
Helena. Jest 60-
latką o krótkich
włosach, nosi
okulary i ma dość
długi nos.  Szybko
się denerwuje.
Lubi piec różne
ciasta. Bardzo ją
kocham! Wiktoria
W.

... nazywa się
Janusz Śniowski i
ma 68 lat.  Jest
przedsiębiorcą. Ma
średnią budowę
ciała, szpakowate
włosy i brązowe
oczy. Robi 
najlepsze tosty na
świecie i lubi czytać
książki. Paulina Ś.

Nauczycielka
zwraca się do
ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy: 
-Gdy jest klasówka,
Ciebie nie ma, bo
babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani,
my też myślimy, że
babcia symuluje.
;):):)

NOWA
KOLEŻANKA - ciąg
dalszy...
(Kasia przystąpiła do
konkursu
geograficznego…)
Zajęła drugie miejsce,
czym wprawiła w
zdziwienie uczniów
swojej klasy. Nie
podejrzewali bowiem,
że stać ją na tak
dobry rezultat. Po
ogłoszeniu wyników
dziewczynki wyszły
ze szkoły. Nagle
Kasia zatrzymała się i
zaczęła kaszleć.
- Co się stało, Kasiu?
– zaczęły dopytywać
koleżanki.

- Nie mogę
oddychać!- wydusiła
w końcu Kasia.
- Trzeba zadzwonić
po karetkę! – odparła
ze strachem w głosie
Kamila.
Karetka przyjechała
po pięciu minutach i
zabrała dziewczynkę
do szpitala.
Następnego dnia
koleżanki ją
odwiedziły. Czuła się
znacznie lepiej.
Co jest Kasi? Czytaj
kolejny numer...
Weronika Urbanek

.
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