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  W trosce o zdrowie każdego ucznia i członków
jego rodziny kierujemy do Państwa ten oto list, aby
zachęcić wszystkich do jedzenia jabłek. Jabłko to
kuszący owoc znany od wielu lat. Cukry w nim
zawarte świetnie zaspokoją apetyt na słodycze.
Pokrojone w plasterki, z dodatkiem cynamonu, w
postaci soku lub jako dodatek do sałatek i surówek
stanowią doskonały i szybki pomysł na przekąskę
zarówno w domu, szkole jak i w pracy.
Najcenniejsze są w nich gniazda nasienne i skórka,
czyli to, co najczęściej odrzucamy.
Dzieci uczą się od nas, dlatego stańmy się dla nich
przykładem i prawidłowo kształtujmy ich nawyki
żywieniowe. Proszę pamiętać, że od prawidłowego
żywienia zależy zdrowie Państwa dziecka.Mamy
nadzieję, że wesprą nas Państwo w jakże ważnej dla
wszystkich promocji zdrowia.

Koordynator i zespół ds. promocji zdrowia
                    w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie

poniedziałek, 12.03.2015 r.
Nie wytrzymam! Znowu bułka z masłem orzechowym na
śniadanie... Ledwo wszedłem do szkoły, mój właściciel
zafundował sobie chipsy (z nadmiarem soli i tłuszczu) i
zapiekankę. Jakby tego było mało, popił wszystko zimną
coca colą! Drugie śniadanie wypełnił pączkiem. Jak długo
to wytrzymam? Nie wiem. Miałem nadzieję, że chociaż
obiad będzie miał mało kalorii, ale się przeliczyłem! Tłuste
podwójne frytki, smażone udko i ... brak surówki...
Dlaczego? Moja wątroba odmawia posłuszeństwa!!! Nie
chce dalej pracować. Właściwie to się jej nie dziwię
Myślałem, że chociaż popołudnie spędzę aktywnie, np.
na nowym rowerku mojego właściciela, ale, jak to mówią,
nadzieja matką głupich. Siedzenie przed komputerem
zajęło mu 4 godziny. A na dworze takie piękne słońce...
Po obfitej kolacji miałem dość! 2 hamburgery i pizza
sprawiły, że żołądek się w końcu zbuntował. I dobrze!

poniedziałek, 12.03.2015 r.
Kocham moją właścicielkę! Na śniadanie zafundowała mi
dziś brązowy, pełnoziarnisty chlebek z sałatą,
pomidorkiem i szklankę mleka. Około 7.30 poszłam do
szkoły. Na pieszo oczywiście, bo przecież ruch to
zdrowie! Zobaczyłam, że obok wejścia do szkoły
znajduje się pięknie udekorowane stoisko z jabłuszkami.
Moja właścicielka ze smakiem schrupała jedno i poszła
do szatni. Jak ja kocham owoce!
Po lekcjach do domu pojechałam na rolkach, które moja
właścicielka zostawiła w szatni. Jazda była przyjemna!
Po zdrowym obiedzie (ryba z ryżem i surówką), moja
właścicielka przystąpiła do odrabiania lekcji.  Popołudnie
spędziłyśmy więc na zajęciach SKS. W przerwach
przelewała się przeze mnie duża ilość wody! A na kolację
czekały na nas kolorowe kanapki. Dzięki temu jestem
rześka, zdrowa i wesoła! Oliwia Brzezińska
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sztafeta

Propozycja koła kulinarnego:
Przepis na deser twarogowo -
marchewkowy
Składniki: 4 kostki twarogu, śmietana 400 g
(może być mniej), 3-4 marchewki surowe
(może być więcej), 1 cukier waniliowy, cukier
do smaku (około 6 łyżek ).
Wykonanie:marchewkę zetrzeć na tarce
małych oczkach. Do startej marchewki dodać
ser twarogowy, śmietanę, cukier waniliowy i 6
łyżek cukru .Wszystko wymieszać, a
następnie zblendować. Po wykonaniu nałożyć
do pucharków i ozdobić cienkimi plasterkami
marchewki i jabłka. Smacznego!

PYSZNE, SOCZYSTE, ZDROWE!
JEDZMY JABŁKA I PRODUKTY JABŁKOWE!

Bogactwo witamin i smaków zawartych 
w zdrowych posiłkach odkrywają zapewne
uczestnicy koła kulinarnego, które działa 
w naszej szkole od stycznia.

Uczniowie nauczyli się już piec pyszne
ciasteczka bananowo-owsiane, robić pastę
jajeczną i sałatkę owocową z jogurtem. Każde
zajęcia kończą się wspólną degustacją,
omówieniem kulinarnych dzieł i tworzeniem
nowych pomysłów. To forma zajęć, która nie
tylko sprawia dzieciom radość, ale również
może rozwinąć się w ciekawe
hobby.Uczniowie pracują pod czujnym okiem
pani Anny Helak. Ostatnio w zajęciach koła
wzięła także udział pani Janina Nowak,
intendentka szkolna.

Łączna punktacja
po dwóch etapach
sztafety
polonistycznej:
I miejsce IV B – 163
p., II miejsce IV C –
159 p.,III miejsce IV
A – 151 p. Etap
ostatni w czerwcu! 

Dodają energii,
są eliksirem
młodości,
ograniczają rozrost
co najmniej dwóch
rodzajów komórek
rakowych, uwielbia
je nasze serce,
sycą, dostarczają
niewiele kalorii.

Poprawiają
trawienie,
pomagają obniżyć
cholesterol,
wspierają układ
odpornościowy,
poprawiają urodę, 
usprawniają pracę
mózgu, poprawiają
pracę wątroby!

Te cudowne owoce zagościły w naszej
szkole i trafiły do rąk i ... żołądków wielu
uczniów i pracowników naszej szkoły!

Kolorowe, pachnące
stoisko, przepięknie
przebrane
dziewczynki
częstujące
przechodniów  i
rozdające jabłuszka
w klasach... Nie, to
nie bajka! To nasza
szkoła!

Jeśli ktoś myśli, że
na jabłka skusili się
tylko uczniowie, to
jest w błędzie.
Dorośli również się
częstowali. I to się
chwali! Bo przecież
owoce powinni jeść
wszyscy!

'

"Słowika" czyli I
miejsce w konkursie
piosenki zdobyli:
Maja Jackowska,
Aleksandra Saletis,
Olimpia Tuszyńska,
duet- Anna Dębicka i
Agata Bednarek,
Jasmina Grębosz
oraz duet Hanna
Stucka i Michał
Guść.
Olimpia Tuszyńska
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"Znajomość
matematyki
sprzyja
rozwojowi
logicznego
myślenia"     

KĄCIK
JĘZYKÓW
OBCYCH

-Co skłoniło Panią do wyboru tego
zawodu?
-Jako n-l  nauczania początkowego
dostrzegłam, że wielu moich uczniów boryka
się z trudnościami w zakresie komunikacji
językowej. Niewiele jeszcze wówczas
wiedziałam o logopedii ,młodej ,dynamicznie
rozwijającej się dyscyplinie, ale jedno było
pewne - muszę im pomóc. Podjęłam więc
studia logopedyczne, a dwa lata później
zrobiłam specjalizację w tym kierunku. Z
perspektywy minionego czasu uważam, że
była to słuszna decyzja.
-Jak długo go Pani wykonuje?
-Zaraz, zaraz, muszę policzyć. To już ponad
20 lat.
-Czy lubi Pani swoją pracę?
-Myślę, że gdybym miała możliwość
ponownego wyboru zawodu, nadal numerem 1
byłaby dziedzina logopedii - lubię pomagać
innym.

-Często na korytarzu naszej szkoły
słyszymy dzieci, które seplenią. Czy
to jedna zaobserwowana przez
Panią wada wymowy wśród
naszych kolegów?
-Nie jest to jedyna wada wymowy, ale niestety
dominująca.
-Czy wada wymowy z czasem
minie?
-Jeśli nie występują anatomiczne uchybienia
narządów mowy, to wadę można skorygować
w 100%.
-Jakie mogą być konsekwencje
wady wymowy w nauce?
-Są to trudności w pisaniu, czytaniu,
komunikacji, niekiedy prowadzą do logofobii,
braku akceptacji przez środowisko, uczniowie
wykazują nadpobudliwość i słabą motywację
do uczenia się.
-Dziękujemy za rozmowę.
Paulina Śniowska

.

W naszej szkole rozpoczęły się rozgrywki
międzyklasowe uczniów klas IV, V i VI o tytuł
najbardziej wysportowanej klasy .
Reprezentantami są drużyny klasowe,
składające się zarówno z chłopców jak i
dziewcząt. Rozgrywki odbywają się na
poszczególnych poziomach wiekowych.
Uczniowie pełni zapału do gry spotykają się
codziennie w sali gimnastycznej z instruktorem
SKS, panem Jackiem Jankowskim. 
Wyniki dotychczasowych rozgrywek
klasowych:
klasy 6.:
a) koszykówka: 6a-6c (16:22) ; 6c-
6b (24:14) ; 
b) p.siatkowa 6a-6c (2:1)
klasy 5.: 5b-5d (2:6)
klasy 4.:
a) koszykówka 4a-4b (6:14); 4b-4c
(8:6); 4a-4b (14:4)
b) p.siatkowa 4a-4b (2:0); 4c-
4b(0:2);
Czekamy na kolejne, pełne emocji
spotkania. 
Przygotowała Wiktoria Wałczyk

6. marca obchodziliśmy Dzień
Logopedy. Z tej okazji życzymy Pani
Magdalenie Piotrowskiej dużo
zdrowia, uśmiechu na twarzy,
powodzenia w życiu prywatnym i
osobistym.Samorząd Szkolny i
Redakcja gazetki 

słówka
"wiosenne"
w języku
angielskim:

BOCIAN-a stork
ZIELEŃ-green
BAZIE
KOTKI-catkin
WIELKANOC-
Easter
ŚWIĘCONKA-
blessed Easter
food
KOSZYCZEK-
Easter basket
KROKUS-crocus
PRZEBIŚNIEGI-
snowdrops 

słówka
"wiosenne"
w języku
niemieckim:

WIOSNA-der
Fruhling
KROKUS-der
Krokus
BOCIAN-der Storch
SŁOŃCE-die Sonne 
WIELKANOC-
Ostern
PRZEBIŚNIEGI-das
Schneeglóckchen
KWIATY-die
Blumen 
ŚWIĘCONKA-die
gesegneten
Osterspeisen
ZIELEŃ-das Grun

SPORT
Jak radzimy sobie z

koszykówką i
siatkówką?

Zobaczcie sami!
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- Ile pacjentów przyjmuje Pani dziennie?:
- Około 20. 3 tygodnie temu była epidemia
grypy, wtedy przyjęłam około 90 pacjentów. 
- Kim Pani chciała być, gdy była w naszym
wieku?
- Od małego chciałam być lekarzem pediatrą.  
- - Jakie teraz panują choroby?
- Teraz jest dużo zapaleń oskrzeli i zwykłych
przeziębień.  Kiedy jest ciepło,szybko
zapominamy o czapkach. To
nieodpowiedzialne, bo pogoda jest bardzo
zdradliwa.                            
- Jak im zapobiegać?
- Uprawiać sporty, ciepło się ubierać i nie mieć
bliskich kontaktów z chorymi.                 
 -Przebywa Pani wśród tak wielu wirusów i
bakterii. Nie boi się Pani?
-Staram się nie stać blisko pacjenta i po
każdym myję ręce. To bardzo ważne!     

Wczesna wiosna to czas przeziębień i grypy.
Kiedy wychodzi słońce, bardzo często
zapominamy o czapkach i szalikach. Na takie
zachowanie czekają już wirusy, które w
naszych organizmach przeprowadzają różne
rewolucje;( O to zapytałam panią doktor, Ewę
Paluch. Julia Szałachowska

WIELKANOC 
U CYNAMONA

.

.

Zostało niewiele czasu do Świąt
Wielkanocnych. Bardzo lubię te chwile, kiedy
spotykamy się całą rodziną w te świąteczne
dni. Co roku w pierwszy dzień Świąt
zasiadamy wszyscy do uroczystego
śniadania, podczas którego spożywamy
poświęcone dzień wcześniej produkty.
Tradycją w naszej rodzinie jest bitwa na jajka.
Uwielbiam tę zabawę. Każdy wybiera sobie
pisankę, a potem stukamy się jajkami.
Wygrywa ten, którego skorupka jajka
pozostanie nienaruszona. Jednak najbardziej
nie mogę się doczekać reakcji Cynamona na
grę w szukanie niespodzianek w ogrodzie. To
druga nasza tradycja. Moja ciocia
przygotowuje dla dzieci coś w rodzaju gry
terenowej. Mamy ukryte koperty z zadaniami i
prezentami od Zajączka. Ciekawe, jak w tym
roku Cynamon pomoże nam szukać
schowanych w krzakach skarbów. Pewnie
będzie dużo śmiechu i świetna zabawa. Już
nie mogę się doczekać!
Ida Cisowska - Środecka

W przydrożnym rowie
siedzi jeż i je śniadanie.
Przykicał zajączek.
- Co jesz?
- Co zając?
:):):):)

Redakcja: M.Czentorycka, O.Tuszyńska, J.
Chabros. A.Łyskawińska, J.Mleczek,W. Wałczyk,
E. Kotwica, J, Szałachowska, A. Marmontowicz,
I. Cisowska- Środecka, H. Pluskota, W. Urbanek,
P. Śniowska, O. Brzezińska. Za pomoc w
przygotowaniu gazetki dziękujemy: Paniom: D.
Górnej, L. Włosińskiej- Cieciurze, D. Piwkowskiej,
B. Raiter, A. Helak, J. Cieślak oraz Panu
J.Jankowskiemu.
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Jagoda Mleczek
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