
BudaPress
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR 

PROJEKTU

Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul.Powstańców Sląskich 41
44-186, Gierałtowice

Numer 9 09/19

Co w szkole piszczy...?

Wystartował nowy rok szkolny W numerze:

Nowy rok szkolny pędzi w najlepsze. Będzie trwał prawie 37 tygodni . To około 255 dni.Za
nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, popularny i radosny Dzień
Nauczyciela.Wielkimi krokami zbliża się Mikołaj oraz bardzo długa przerwa świąteczna.
i.....upragnione ferie zimowe!.Nie da się ukryć,że czas płynie niczym rwąca rzeka. Mamy
nadzieję, że zapał do nauki nie opuści Was i w spokoju oraz wytrwałości doczekacie
WAKACJI!
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                                                     Robak
Robak to taki stwór co wchodzi na mur.
Denerwuje ludzi, bo wszędzie paskudzi.
W domu jest niechciany
i przez wszystkich nielubiany.

Dlatego my robaka unikamy
i szybko z domu wyganiamy.

                                                                             Marek Smolnik kl.5b
                                                                             Daria Kuklińska kl.5b
                                                                             Piotr Orawski kl.5b
                                                                            Jakub Wowrzyk kl.5b
                                                                            Daria Skrzyniarz kl.5b

                                                       "Jesień"

Twórczość literacka uczniów 
                                                   "Robak"

Budzi się dzień i słońce czerwone.
Ptaki zaczynają swój śpiew.
Kolorowe liście na drzewie wirują.
Woda błękitna chlupie w strumyku.

                                                                            Oliwia Kusber kl.5b
                                                                             Marta Sebastian kl.5b
                                                                            Sebastian Nieradzik kl.5b
                                                                             Maciej Rusak kl.5b
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                                               "Radość i szczęście"
                                                                                            Roksana Grobosz kl.6a

Radość i szczęście to figlarne przyjaciółki,
czasem ucieka, a czasem wraca.
Ale istnieje szczęście przez najmądrzejszego człowieka niepojęte,
szczęście gdy patrzysz na słońce, na trawę, na tęczę, która świeci
kolorami,
na drzewa, na motyle, a nawet na siebie 
i cieszysz się każdą chwilą, gestem, momentem, uśmiechem
to szczęście niepojęte,
ale prawdziwe, czułe po prostu twoje.

.

Miłość nie jest na pokaz,
ani na siłę.
Miłość to uczucie, które nie przemija,
trwa bez końca aż do śmierci.
Jest bezgraniczna,                                                                                       
prawdziwa wtedy, gdy czujesz że dwa serca biją tym samym rytmem.
Gdy czujesz, że druga osoba kocha CIĘ bezgranicznie,
zrobi dla CIEBIE wszystko nawet jeśli ma przez to cierpieć.
Miłość jest nieoszlifowanym diamentem o którego dbasz przez całe życie

.

                                                            "Miłość"

                                                                                               

.

.
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                     Nasze hobby

                                      Jeździectwo

Czy jeździectwo można polubić? Na to pytanie próbowali
odpowiedzieć uczniowie na zajęciach Kółka Dziennikarskiego.
Olga i Paulina podzieliły się informacjami na temat swojej
pasji, którą są konie. Udowodniły, że w towarzystwie koni
można spędzić aktywnie i zdrowo czas.Zaprezentowały
rekwizyty jeździeckie oraz przedmioty, które pomagają w
zapewnieniu koniom zdrowia oraz dobrej kondycji.Konie to
wspaniałe zwierzęta, które przy odpowiednim podejściu do
nich potrafią zaprzyjaźnić się z człowiekiem.Są to zwierzęta
delikatne i czułe. Potrafią wyczuć zachowanie opiekuna, więc
należy być przy nich sobą i po prostu im zaufać.Dlatego
zachęcamy do spędzania z nimi każdej wolnej chwili.
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Z wiatrem i pod wiatr - żeglarstwo

O swoich zainteresowaniach opowiadał Alek. Razem ze swoim tatą są
pasjonatami żeglarstwa.Czy żeglowanie jest trudne czy łatwe? Czy to
zajęcie nudne czy ciekawe? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi .
Żeglarstwo to aktywne spędzanie czasu i ciężka praca. Alek złapał
bakcyla. Na razie przygotowuje się teoretycznie bo do uprawiania tego
sportu niezbędna jest wiedza. A potem?Ahoj przygodo!
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Dlaczego warto czytać?

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy ile czytanie ma plusów! Jeśli chcesz się dowiedzieć, sprawdź i przekonaj się!
Czytanie:
-redukuje stres, uspokaja, spowalnia bicie serca.
-poprawia pamięć, ponieważ podczas czytania zapamiętujemy, np. imiona bohaterów, charakter, motywacje, historie.
Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają.
-inspiruje, rozwija wyobraźnie. Widząc tylko literki, musimy sami sobie stworzyć świat przedstawiony w książce.
-poszerza wiedzę, słownictwo. Książki to wielka kopalnia wiedzy- o tym wszyscy doskonale wiemy.
-kształtuje osobowość. Czytanie znajduje nas w różnych, nietypowych sytuacjach. Otwiera nas na nowe przygody,
przeżycia i modeluje nas samych.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, zmienisz swoje nastawienie do czytania.

Patrycja Faryna kl.7b
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Co nam daje słuchanie muzyki?

Dzięki słuchaniu muzyki jesteśmy szczęśliwsi! Spytacie zapewne jak to?! Już odpowiadam, muzyka stymuluje uwalnianie z mózgu dopaminy, czyli zwanej
czasem hormonem szczęścia.
-obniża stres i poprawia zdrowie. Krótko mówiąc: więcej muzyki, mniej poziomu kortyzolu zwanym z kolei hormonem stresu.
-poprawia sen- tego dowiedli się naukowcy z węgierskiego Semmelweis University i wywnioskowali:  „Relaksacyjna muzyka klasyczna to efektywny
sposób na ograniczenie problemów z zasypianiem" czyli ,,Oto bezpieczny, tani i prosty sposób na leczenie bezsenności”.
-wzmacnia pamięć. Muzyka wspomaga zarówno przyswajanie wiedzy, jak i jej późniejsze odtwarzanie. Jeśli nie mamy pojęcia o wykonywaniu muzyki, to
podczas nauki powinniśmy sięgnąć po łagodną muzykę, która nastraja nas pozytywnie.
-muzyka zwiększa inteligencję. Zdaniem brytyjskich naukowców w dłuższym okresie czynne obcowanie z instrumentem rzeczywiście przekłada się na
poziom ilorazu inteligencji. Który instrument szczególnie temu sprzyja? Oto naprawdę dobra wiadomość: nasze własne struny głosowe

.
Patrycja Faryna kl. 7b
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Tym razem uczniowie naszej szkoły wybrali się do Wrocławia, aby uczestniczyć we Wrocławskich Targach Dobrych
Książek. Od tego roku Targi Książki połączyły się w jedno wydarzenie z Targami Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre
Strony. Dzięki tej akcji mogliśmy wziąć udział w jeszcze większym święcie literatury, który oferował bogaty program dla
dzieci , młodzieży oraz dorosłych czytelników.
W Hali Stulecia wystawcy prezentowali najnowszą ofertę wydawniczą : książki, gry planszowe, płyty z programami dla
najmłodszych (TVP) . W kuluarach rzemieślnicy oferowali wyroby ze srebra, gliny i tkaniny. Przedmioty wykonane
ręcznie z naturalnych materiałów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.
Będąc na Targach uczniowie znaleźli czas aby w świątecznym klimacie wśród choinek, aniołów i unoszącego się
zapachu świątecznych potraw pospacerować między straganami Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbywał się na
wrocławskim rynku.

               Redakcja

                 Targi Książek       
 WROCŁAW 5 - 8.12.2019 r
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