W
numerze:
wywiad
z panią Joanną Chmielewską,
nasza twórczość i sposoby na
wzmocnienie odporności.

W numerze: wywiad z panią
Joanną Chmielewską, zimowa
twórczość uczniowska, niezwykłe
hobby – horsing, sposoby na
odporność.
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"Człowiek, który umie żyć w
harmonii z samym sobą, jest
szczęśliwy", tak twierdził Oskar
Wilde. Tylko jak tu być szczęśliwym
w trudnym czasie, kiedy wszyscy
marzą o innej niż otaczająca
rzeczywistości. Jednak, czy na
pewno nie ma rzeczy, za które
możemy być wdzięczni? Bo przecież
„jest tylko jedna droga do szczęścia
– przestać się martwić rzeczami, na
które nie masz wpływu”. Dlatego
cieszmy się każda chwilą, szukajmy
antidotum na smutki.
My proponujemy łyk aromatycznej
herbaty i lekturę „Wtyczki”.
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Wywiad z……

W naszej szkole uczy religii, a wszystkich obdarza dużą dawką energii i optymizmu. Uśmiechnięta i pełna
ciepła. Poznajcie bliżej panią Joannę Chmielewską.

Wtyczka: Dlaczego zawód nauczyciela? Czy myślała pani kiedyś o jego zmianie?
p.J.Chmielewska: O zmianie zawodu nigdy nie myślałam. Kiedyś twierdziłam, że
nie będę pracować w szkole. Nawet podczas studiów myślałam, że nie nadaję się
do pracy z dziećmi. Jednak Pan Bóg miał dla mnie inne plany. Dzisiaj mogę śmiało
powiedzieć, że uwielbiam moją pracę.
Wtyczka: Co najbardziej ceni pani u ludzi?
p.J.Chmielewska: U ludzi najbardziej cenię szczerość. Wolę usłyszeć gorzką
prawdę niż słodkie kłamstwo. Nie lubię, kiedy ktoś udaje kogoś, kim nie jest.
Wtyczka: Co jest najcenniejsze dla pani w pracy nauczyciela?
p.R.Kozibroda: Najbardziej lubię moich uczniów, ich uśmiechy, szalone pomysły,
kreatywność i to, że każdy dzień jest inny.
Wtyczka: Co jest najistotniejsze według pani w nauczaniu?
p.J.Chmielewska: Bardzo ważną rolę w nauczaniu odgrywa relacja pomiędzy
nauczycielem a uczniami, oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Stworzenie
klimatu, który sprzyja przyswajaniu wiedzy. Trzeba uczniów zainteresować tematem, tak, aby oni sami chcieli go
zgłębiać i odkrywać. Na koniec metody, czyli sposoby przekazywania wiedzy.
Wtyczka: Jak spędza pani swój wolny czas?
p.J.Chmielewska:: Mam bardzo dużą rodzinę i najczęściej czas wolny spędzam z nimi. Lubię również
podróżować, odkrywać nowe i ciekawe miejsca, chodzić po górach i podziwiać piękno przyrody.
Wtyczka: Dziękujemy i życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ

Zimo, zimo ma kochana!
Sypnij śniegiem już od rana!
Syp od rana do północy,
by w sankach nie brakło mocy.
Zima piękna, groźna, biała.
Chociaż czasem krótkotrwała.
Przebiśniegi rosną wolno.
Już niedługo: Witaj wiosno!

Dawid Wojtowicz, klasa 4c

Zaspana zima
Zima w tym roku przysnęła.
Wcale śniegiem nie sypnęła.
Choć do snu miśki utuliła,
w zimowe futerka zające okryła,
do ciepłych krajów bociany wysłała,
sikorkom, jemiołuszkom jedzonko rozdała,
to o nas, dzieciach zupełnie zapomniała.
Halo, halo, zbudź się zimo!
Otul świat śniegową pierzyną.
Zaproś nas na kulig, sanki,
ulep z nami śnieżne bałwanki.
Sypnij śniegiem, niech poprószy,
daj odmrozić sobie uszy.
W zamian za ten biały koc,
damy ci uśmiechów moc.
I choć masz swoje minusy,
katar, kaszel i wirusy,
to i tak Cię uwielbiamy,
bo tyle radości ze śniegu mamy.
Maksymilian Luzar, klasa 6e

Zima
Zima
Pory roku cztery mamy.
Z tego zimne obie znamy.
Złota jesień jest cieplejsza,
za to zima wnet chłodniejsza.
O tej drugiej teraz mowa,
przed nią to się wszystko chowa.
Głowa w czapkę, szyja w szal,
ptaki lecą w siną dal.

Śnieg kojarzy się z pierzyną,
chowa pokarm przed zwierzyną.
Dziki, lisy, żubry, sarny,
bez jedzenia los ich marny.

Powiedz, zimo, co się stało,
żeby śniegu brakowało?
Jak się mają bawić dzieci?
Czy internet ciągle śledzić?
Bo my chcemy być na dworze,
nie siedzieć przy telewizorze.
Kulki śnieżne rzucać w brata.
Albo w siostrę, będzie draka..
Czy znać zimę z opowieści?
W głowie to się wciąż nie mieści.
Chcemy śniegu mieć bez liku,
bawić się na konnym kuligu.
Jakub Stępień, klasa 4a

Ale też ma dobre strony.
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Po niej latem lepsze plony.
Przez niektórych nielubiana,
a przez innych wręcz kochana.

Ach ta zima, niby groźna,
tylko wtedy, gdy jest mroźna.
Morał wybrzmi wręcz dobitnie.
Po niej przecież życie kwitnie!
Marcel Halaburda, klasa 6e

Zimowy czas
Jest już styczeń, przyszła zima,
ale mrozu nadal nie ma.
Nie ma lodu, nie ma śniegu.
Jak mam cieszyć się więc z tego?

Skończyła się jesień, zaczęła się zima.
Zielony ogródek śnieg dziś pokrywa.
Zima, śnieg i mroźny las.
Bałwan, sanie i w domu nie ma nas

Tak bym chciał lepić bałwany
z wielkimi brzuchami.
Nos z marchewki bym przyczepił,
by ucieszyć wszystkie dzieci.

Pędzimy z górki na pazurki.
Mróz szczypie nasze buźki.
Wokół dzieci słychać śmiech,
tak wesoło bawić się.

Chciałbym kule śnieżne, białe
rzucać i nie chybiać wcale.
Zjeżdżać z górki sankami,
czekam więc na śnieg z marzeniami.

Jan Markowski, klasa 4a

Bartosz Stępień, klasa 4a
Zima
Zima
Zima to bardzo piękna sprawa.
Dla dzieci to super zabawa.
Każde dziecko w śniegu się bawi,
choć kataru się nie nabawi.
Niektórzy lepią bałwana śnieżnego,
mają marchewkę na nosek jego.
Inni na sankach z górki śmigają
I wszyscy się świetnie bawią.
Na lodowisku też jest wspaniale,
na nogach łyżwy prezentują się okazale.

Na podwórku bałwan stoi,
nikt się go nie boi.
Zima mroźnym wietrzykiem nam pogrozi
i wszystko nam zaraz zamrozi.
Biały szron na drzewie też się pojawi,
wszystkich nas wnet rozbawi.
Sanki, narty pójdą w ruch,
skoczymy razem w puch.
Nasze sanki zrobią buch,
My złapiemy się za brzuch.
Weronika Kowalska, klasa 6c

WTYCZKA

Strona 5

Jest zimno i w nos mróz szczypie,
mimo to niech śnieg wciąż sypie.

Aleksandra Radkiewicz, klasa 4b

Biegnie zima poprzez las,
sypie śniegiem cały czas.
Białe ścieżki wszędzie są,
zwierzątka w swych norkach marzną.
Zimo, zimo, nie mroź tak,
wszyscy proszą cię i ja.
Bądź nieco lżejsza,
wtedy każda buzia będzie weselsza.
Maja Sadłowska, klasa 4a

Zima
Zimowy wiersz
Ach, jak pięknie! Ach, jak biało!
Miękki puch okrył okolicę całą.
Uśmiechnięte wszystkie buzie.
I te małe, i te duże.
Wreszcie lekkie płatki śniegu
zatrzymają wszystkich w biegu.
Pora wyciągnąć saneczki
i pozjeżdżać z dużej góreczki.
W dali śmiechy rozbrzmiewają,
nawet psy radość mają,
tocząc śnieżną kulkę białą.
Ulepimy też bałwana,
który humor nam poprawi z rana.
Z zabawnymi czarnymi oczami,
z nosem marchewkowym
i szalikiem kolorowym.
Uśmiecha się w koło.
Gdyby umiał mówić, zawołałby wesoło.

Za górami, za lasami
jedzie Biała Dama saniami.
Pod śnieżnymi płachtami
śpią łąki z kwiatami.
Nie ma złudzeń, przyszedł grudzień.
Zima mrozem szczypie w uszy,
białym pyłem w oczy prószy.
Śnieżna Pani swym oddechem mrozi cały świat
a na drzewie cichuteńko śpiewa sobie ptak.
Biała Księżna gna w karocy,
a na drzewach zamiast liści siedzą kawki,
patrzą, jak zjeżdżamy ze ślizgawki.
Konrad Koliszyn, klasa 4a

Maciej Maszudziński, klasa 7a
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Bałwanek Olaf
Oprószone śniegiem choinki w lesie,
nigdy nie wiesz, co zima przyniesie.
Jak tu jasno, jak tu biało,
śnieg pokrył ziemię całą.
Na zboczu bałwanek Olaf stoi,
którego uśmiech wszelkie smutki koi.
Bałwanek oczy czarne miał,
Krzysiek przedwczoraj mu je dał.
Rączki cienkie z białej brzozy
i wełniany szalik w kozy.
Pobył tylko do niedzieli,
choć wszyscy się z nim bawić chcieli.

Zimowe harce
Zima biała śniegu nasypała,
rozproszyła śnieżne płatki,
lód stworzyła gładki.
Bałwan śniegowy
stanie gotowy.
Będzie bardzo duży
i nikt go nie zburzy.
Choinki pokryte śniegiem,
a dzieci z górki biegiem,
na nartach, łyżwach, sankach,
w kolorowych, ciepłych ubrankach.
Biegnę szybko na górkę,
sanki ciągnę ze sznurkiem.
Aż tu nagle: hyc –zajączek
wpadł do moich rączek.

Kaja Sykulska, klasa 7c
Śnieżna zima radosna,
w srebrzystym blasku sosna
mieni się światełkami.
Zostań, zimo z nami!
Szymon Sawaryn, klasa 4a

Zmienne oblicza zimy
W lesie chłód i plucha,
zimny wiatr z oddali dmucha.
Pani Zima już nadciąga,
wyższość nad światem osiąga.
Biały puch leży na ulicach
a w drewnianych okiennicach
oszroniona szyba świeci,
zza niej spoglądają dzieci.
W starym kominku się żarzy,
rozgrzewająca herbata się parzy.
Zapach goździków się unosi,
zima wiosnę niebawem przeprosi.

Antoni Organa, klasa 4d
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Piękna zima
Dzisiaj rano wcześniej wstałam,
aż oczy ze zdumienia przecierałam!
Za domem zrobiło się biało,
mnóstwo śniegu napadało.
Przyszła zima biała i mroźna,
pora roku piękna i radosna.
Obsypała białym puchem
domy, parki i ulice jednym ruchem!
Chodź, siostrzyczko moja mała.
To okazja doskonała!
Zabierzemy narty, łyżwy, sanki,
ulepimy też bałwanki.

Hanna Sobecka, klasa 6e
Bo choć mrozik szczypie w uszy,
to wesoło nam na duszy.
Bo zabawy mnóstwo z nami,
można jeździć też sankami.
Można śnieżne lepić kule
i nie nudzić się w ogóle
Albo w śniegu się wytarzać
i tak w kółko to powtarzać.
Lecz choć mróz siarczysty trzyma,
to cudowna taka zima.
Kiedy można prosto z biegu
zrobić orła wprost na śniegu.
Więc choć zimno mi troszeczkę,
przemoczyłam też czapeczkę,
to ty , mrozie nie ustawaj,
a ty , śnieżku ciągle padaj!

Zima wcale nie jest taka zła,
bo zalety także ma.
Dzieci uroki jej znają
i cieszą się śnieżną frajdą.
Lecą z nieba gwiazdki białe,
zasypane wzgórza całe.
Zasypane okolice,
jeżdżą pługi po ulicach.
A na drzewach jak pierzyna
puch się na gałązkach trzyma.
Stoi bałwan w białym futrze
i myśli o mroźnym jutrze.
A od lasu dzwonki dzwonią,
sanie za saniami gonią.
Słychać okrzyki radości.
To zimowe wspaniałości.

Aleksandra Masztalerz, klasa 7a
Marcel Wydra, klasa 8b

Zima
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Za oknami idzie zima dużymi krokami.
Mikołaj przychodzi z wymarzonymi
prezentami.
Szalik, czapkę, rękawiczki założę,
więc zimno mi być nie może.
Płatki śniegu spadają tuż tuż,
bałwanka ulepimy w mig już.
Po choinkę wyruszymy w las.
Pierwszej gwiazdki nadszedł czas.
Rozpakujemy prezenty wraz.

Kiedy zrobi się zimno i śnieg pokryje las,
to znaczy, że zima w końcu wita nas.
Będziemy lepić bałwana od wieczora aż do rana.
Bo zima jest właśnie od tego, by bawić się na całego.
Zimą jest Gwiazdka, a z nią pewien Pan,
który wejdzie przez komin, aby dać prezenty nam.
Zima na pewno się skończy i przyjdzie do nas wiosna,
ale za rok wróci tutaj śnieżna i radosna.
Sara Biśto, klasa 6c

Konie pędzą z kuligami.
Śnieg skrzypi pod stopami,
dzieci rzucają się śnieżkami.
Zima to magiczny czas.
Radość i szczęście są wokół nas.
Wiktor Kędzierski, klasa 7c

Zima
Pani zima ostatnio bardziej w zieleni niż
bieli,
ale i tak każdą buzię rozweseli,
gdy ziemię płatkami śniegu ubieli.
Na słowo „śnieg” dzieci z łóżek zrywają się
z ogromna ochotą.
Na ich twarzy pojawia się uśmiech
i za zabawą tęsknota.
Blanka Werner, klasa 6c

WTYCZKA

Strona 9

Warto przeczytać!
Drodzy Czytelnicy!
Książkę pt. „Cynamon, sekrety i ja. Podwójne życie Victorii
King” napisała Dagmar Bach. Dzieło opowiada o piętnastoletniej
dziewczynie, która wraz ze swoim chłopakiem Konstantinem
przeskakuje do paralelnych światów, jednocześnie zamieniając się
ciałami ze swoją kopią. Bohaterka będzie próbowała rozwikłać
zagadkę przeskoków. Przeżyje wiele fascynujących przygód, ale nie
zawsze będzie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Jej paralelna
wersja przysporzy wielu kłopotów, a Vicki będzie musiała naprawić
błędy. Wyjaśni się też sprawa związana z tatą. Książka tej niemieckiej
pisarki to jedna z ciekawszych pozycji, poruszająca wiele ważnych
tematów. Podoba mi się to, że autorka pisze stylem pełnym emocji i
metafor. Sama okładka również zachęca do sięgnięcia po lekturę.
Polecam powieść tym, którzy uwielbiają niezwykłe przygody.
Sara Biśto, klasa 6c

Prezentujemy pracę jednej z naszych uzdolnionych uczennic- Poli M. z klasy 4c.
Jest to literacki tekst konkursowy.
„Opowieści z Norviku”
„Dawno temu żyła wielka, dobra matka, która obdarzyła swoje dzieci piękną, czystą, białą mocą. Ale
jej siostra Matka Zła, chaosu, niszczycielka zatruła czystą moc i zamieniła ją w ciemną i złą. Wielka
Matka wygnała swoją siostrę, aż za szare góry, by nigdy nie wróciła. Niestety nie udało się jej
odczarować tego, co zrobiła jej siostra. Po dziś dzień w Norviku rodzą się źrebięta z czarną mocą.
Takiego nieszczęśnika czeka marny los. Sam wielki Król Spartan stoczył wtedy wojnę z Zeusem, żeby
nigdy czarna moc nie zatruła jego ludu. Tego dnia król Spartan oddał życie za swoje konie. Ale jego
następca Książę Rio oślepił zło Zeusa i wygnał go do puszczy Maomao, z której nikt nie wychodzi.
Wtedy Rio pomyślał: ,,Mój świat się zatrzymał”.
***
Panienko Diano! Proszę wstawać!-wołała służąca. Dobrze - klacz odpowiedziała bardzo niechętnie.
Diana wstała i stępem podeszła do toaletki. Kiedy się przygotowała i wyperfumowała, służąca
przyszła i zaprowadziła Dianę na śniadanie. Szły minutę korytarzem i wtedy zauważyły wychodzącego
ze swojej komnaty Księcia Rio. Podszedł do Diany i się z nią przywitał. Witaj, Dianko! - Książę
uśmiechnął się i ukłonił. Nie nazywaj mnie tak! – prychnęła i poszła obrażona ze sługą na śniadanie.
Kiedy były na miejscu, Rio zapytał: „Co się stało z twoja mocą?” Klacz wstała od stołu i krzyknęła:
WTYCZKA
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„Przestań mnie o to pytać, nie jesteśmy już przyjaciółmi, pozwoliłeś, żeby Zeus mnie porwał
do swojego Klanu Cienia! Mam ci to wybaczyć?!”Diana, ja przepraszam… Za wszystko, co
powiedziałem o twojej mocy! – Książę był zdezorientowany, nie wiedział, co ma powiedzieć. Diana
prychnęła i wyszła ze stołówki. Wybiegła z pałacu i pogalopowała do Obozu Cienia. Rio wybiegł za
klaczą. Stanął przed puszczą i powiedział: „Diano, gdy tam wejdziesz, już nie będzie odwrotu, proszę,
nie wchodź tam!”. Klacz obróciła się i powiedziała: „To mój koniec, najlepszym przyjacielem nigdy nie
zostaniesz, wyjątkowym koniem jest klacz Kiara”. Koń po wypowiedzeniu tych słów wszedł do
puszczy, gdzie panowała mgła. Sekundę później Rio nie widział klaczy. Ogier był zdezorientowany. Nie
wiedział, co ma zrobić.
***
Diana szła lasem już pięć minut, ale nadal nie znalazła wejścia do Klanu Cienia. Nagle kasztanka
zobaczyła strażników cienia. – Witam, panno Diano. – strażnik przywitał się i ukłonił. Diana weszła do
klanu, wtedy zobaczyła Kiarę. – Och… kochana jesteś! Tyle się tu działo, kiedy ciebie nie było! – Kiara
krzyknęła ze szczęścia. – Hej, Kiarko – koń przywitał się z siwą klaczą. Wtedy z namiotu wyszedł kary
ogier. – Witaj, Diano! Znowu Rio cię przegonił? – Zeus przywitał się z kasztanką. – Witam!
Niezupełnie, sama odeszłam, bo nie był zbyt miły dla mnie. - Diana ukłoniła się i przywitała. Zeus udał
się do wojowników i powiedział: „Co tutaj robicie!? Wszyscy na trening!! Jutro wypowiemy dobrym
wojnę i ją wygramy!”. Kasztanka podeszła do Zeusa, który rozmawiał z wojownikami i oznajmiła:
„ Przystopuj trochę, słyszałam, że książę wyśle dziś konie z wiadomością o zawarciu pokoju, możemy
to wykorzystać”. Kary ogier przyznał rację klaczy i powiedział to wojownikom.
****
Diana poszła na spacer wzdłuż rzeki Sky Song. Wtedy klaczy osunęło się kopytko i wpadła do rzeki.
Płynęła z prądem rzeki i wtedy złapała jakąś gałąź. Kasztanka wyszła i zobaczyła małego królika. – Hej,
mały, zgubiłeś się?! – koń przywitał się z małym, słodkim zwierzątkiem. Klacz szła przez puszczę trzy
minuty nagle przed jej oczami ukazało się wejście do Klanu. Do konia podeszła kara klacz fryzyjska,
nazywała się Royal. – Hej, Diano! Dlaczego jesteś mokra?! – Royal zapytała. – Hejka, Royal, emm… no
wiesz, wpadłam do rzeki i …- Diana odpowiedziała karej klaczy i poszła się wysuszyć.
Następnego dnia przyszli dobrzy wojownicy. Zeus podszedł do koni i powiedział: „Dzień dobry,
widzę, że macie list”. Strażnicy powiedzieli: „Tak, emmm… dzień dobry, proszę, list dla pana”. Zeus
zawołał swoich żołnierzy i powiedział: „Przegońcie ich z naszego terytorium!”. Tak zrobili.
***
Zeus czyta list od księcia Rio.
Drogi Zeusie!
Mam nadzieję, że czytasz ten list. Chciałbym zaprosić Cię na rozmowę, by nastał pokój między
naszymi klanami.
Spotkajmy się dzisiaj przy wejściu do puszczy Maomao.
Książę Rio.
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Kiedy przeczytał list, powiedział: „A więc jest tak, jak Diana mówiła, przyjdą z listem. Dobrze.
Spotkamy się”. Zeus odpisał, wyraził zgodę na spotkanie i zniknął. Tymczasem Diana z Kiarą
podsłuchiwały rozmowę Zeusa z dobrymi wojownikami. Kasztanka powiedziała do siwej klaczy: „A
więc miałam dobry pomysł!Zeus to wykorzysta i będziemy mogli pokonać Rio i jego lud. Wspaniale!”.
– Aż tak się cieszysz? Rio był twoim przyjacielem! Pozwalasz na to Zeusowi?! – Kiara zapytała Dianę. Rio nie jest już moim przyjacielem, tylko wrogiem. Jeśli stoisz po stronie Rio, to nie chcę cię widzieć w
naszym klanie! – odparła. - Ależ Diano, nie jesteś przywódcą, nie możesz mi rozkazywać! - Kiara
zaczęła denerwować się na kasztankę. – Ale jestem narzeczoną Zeusa i mogę rządzić w klanie! - Diana
prychnęła, miała dosyć swojej przyjaciółki.
Dianie nie było przykro, znała swoją koleżankę już dwa lata i zawsze się tak zachowywała. Tego dnia
Kiara postanowiła opuścić klan i założyć swoje stado za rzeką Srebrnej Pieśni. Tymczasem Zeus
przygotowywał wojowników na wojnę. – Dobrze, Royal, teraz unik!- kary ogier krzyczał do
wojowniczki. Diana przyszła zobaczyć trening straży. – Wspaniale ćwiczycie! Wygramy tę wojnę! –
Diana była zachwycona. Trzy godziny później bohaterka myślała nad swoim zachowaniem w Pałacu
Dobrych: „Może byłam za ostra dla Ria? Może Kiara ma rację, może trzeba zawrzeć pokój?”. Diana
wybiegła z namiotu. Kiara opuszczała Klan Cienia. – Kiara! Zaczekaj!- kasztanka krzyczała z całych sił. –
O… Diano, przyszłaś się pożegnać? - zapytała siwa klacz. Kasztanka poprosiła: „Kiaro, nie opuszczaj
klanu! Masz rację!”– Ale jaką? - zapytała Siwka. Diana wytłumaczyła klaczy, dlaczego miała rację. Zeus
opuszczał klan z wojownikami, szli na bitwę. Na miejscu książę ukłonił się Klanowi Cienia i powiedział:
„Witaj drogi Zeusie, widzę, że dostałeś wiadomość”. – Tak…tak… witam! Zacznijmy wojnę! – kary
ogier wyciągnął miecz. Nagle Zeus przewrócił się. Wszyscy zaniemówili. Zza drzew wyszła Diana.
***
Kasztanka powiedziała: „Drogi książę, przyjaciele, wrogowie! Dlaczego musimy rywalizować o władzę
i terytorium? Dlaczego nie żyjemy w pokoju? Kiara, moja przyjaciółka uświadomiła mi, jak ważne jest
porozumienie. Nie rywalizujmy, nie walczmy, przyjaźnijmy się!”. Wszyscy zgodzili się ze słowami
Diany. Nawet najtwardszym żołnierzom poleciały łzy.
Od tego czasu w Norviku zapanował pokój, wszystkich łączyła przyjaźń…

*KONIEC*

Autor: Saanvi Ravenmoon, kategoria I
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WINTER…
Winter is never boring. We can have snowball battle or make a snowman. We
have to be warmly dressed and when it gets cold we can go by the fireplace
and warm up.

1. It is white and lies on the grass in winter.
2. Holidays in winter.
3. We make it out of snow.
4. Winter shoes.
5. This forms when water freezes.
6. Winter break in February

Zimowe słownictwo w języku angielskim:
Snow-śnieg
Snowman-bałwan
Snowball battle – bitwa na śnieżki
Sled-sanki
Winter holiday –ferie zimowe

WTYCZKA

Ice-lód
Snow boots - śniegowce
Christmas Eve – wigilia Bożego
Narodzenia
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Nasze hobby
PŁYWANIE – MOJA PASJA
Uwielbiam pływanie, ponieważ nie tylko rozbudowuje mięśnie
klatki piersiowej czy pomaga leczyć skrzywienia kręgosłupa, lecz jest też
doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu i zrelaksowanie się.
Osobiście pływam od momentu, kiedy skończył em 5 lat. Gdy przestałem to
robić dla zabawy i zacząłem czynnie angażować się w ten sport, udało mi
się zająć miejsca na zawodach miejskich. Szczerze polecam tę dziedzinę
sportu wszystkim pasjonatom przebywania w wodzie. Moim idolem w tej dziedzinie jest Michael Fred Phelps.
Zaczął pływać w wieku 7 lat, wtedy to wykryto u niego ADHD – nadpobudliwość psychoruchową. W swojej
karierze zdobył 28 medali olimpijskich (23 złote, 3 srebrne i 2 brązowe). Dzięki tym osiągnięciom jest uważany
za najlepszego pływaka w historii tej dyscypliny sportu. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz nieustannym
ćwiczeniom aż 26 razy został mistrzem świata w pływaniu.

FOTOGRAFIA – MÓJ STYL ŻYCIA
Towarzyszy ludzkości od bardzo
dawna. Jest nie tylko zawodem czy ucieczką od
rzeczywistości, ale dla niektórych z nas także
stylem życia. W moim przypadku zaczęło się
od szkolnego konkursu,
a skończyło na
wielkiej pasji, która trwa aż po dziś dzień.

Kornel Iskra, klasa 6a

Cześć, jestem Pola. Chcę Wam opowiedzieć o mojej pasji, która cieszy się coraz większą
popularnością. Kocham konie, jednak mieszkając w bloku, nie mogę sobie pozwolić na to, by mieć go w domu.
Jakiś czas temu trafiłam na informacje dotyczące horsingu, sportu, który jak się okazało, ma wiele wspólnego z
końmi. Horsing to popularny sport w Finlandii, który powstał w 2011 roku. Polega na tym, że zawodnicy
(w wieku od 10 do 18 lat) symulują prawdziwe zawody jeździeckie, jeżdżąc na „kukiełkach”. Rywalizacja
odbywa się w dwóch dyscyplinach: skokach i ujeżdżaniu. Ten pomysł może wydawać się dziwny, ale w krajach
skandynawskich jazda na kukiełkowych koniach staje się nową dyscypliną sportową. Dla osób uprawiających
horsing przygotowywane są specjalne mistrzostwa, które poprzedza seria kwalifikacji. Okazuje się, że ten sport
ma wiele zalet, o czym też się przekonałam. Posiadając kukiełkowego konia nie musimy się martwić o jego
utrzymanie, możemy wybrać, jak będzie wyglądał, stworzyć go. Nasz koń mieści się w pokoju, nie wymaga
podkuwania ani wizyt u weterynarza, transport też mamy z głowy!
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Ciekawostką jest, że światowy rekord skoków na horsiakach to 152 cm. Aktualnie sport ten trenuje już
około 15 tys. osób, w tym również ja☺. Największą popularnością cieszą się skoki. W ujeżdżaniu można
wykonywać takie figury jak: piruety, piaffy, pasaże, lewady, a w skokach rozmaite kombinacje. Pasjonatów
hobby przybywa również w Polsce. Dodam, że konie w horsingu to najczęściej szyte, piękne kukiełki, do
złudzenia przypominające te niezwykłe zwierzęta. Sama również projektuję i szyję zwierzaki, by później z nimi
trenować w terenie.
Polecam wszystkim ten sport, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy należy dbać o aktywność
ruchową i zdrowie.

Pola M., klasa 4c

Mój idol
Millie Bobby Brown CIEKAWOSTKI
Millie Bobby Brown urodziła się 19 lutego 2004 roku, więc niedługo skończy 17 lat.
Aktorka zagrała między innymi w Stragner Things, Enola Holmes, ale wystąpiła również
w teledyskach. Czas już zająć się ogólnymi ciekawostkami na temat Millie:
Ma starszą siostrę Paige, starszego brata Charlie i młodszą siostrę Avę.
Gdy się urodziła, częściowo nie słyszała na jedno ucho, a jakiś czas później
ogłuchła na nie całkiem.
3. Millie uczy się w domu, przez co czuje się samotna.
4. Zarabia ok. 150 tys. rocznie.
5. Jej ulubiony zespół to Oasis.
6. Ma 163cm wzrostu.
7. Urodziła się w Hiszpanii, w Marbelli. Gdy miała 4 lata, wprowadziła się wraz z rodziną do Wielkiej
Brytanii, a gdy miała lat 6 zamieszkali w Ameryce.
8. W wieku 14 lat z dobrej woli została najmłodszą ambasadorką UNICEF.
9. Uwielbia lata 80.
10. Posiada swoją własną firmę kosmetyków.
1.
2.

Julia Zięba, klasa 4c

Humor z zeszytów szkolnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odczytaj skrót: 1Kor 5, 17.25 Odpowiedź: Pierwszy list do Koryntian, wysłany 5 o godzinie 17:25.
Zaduszenie Pana Boga i bliźniego (Zadośćuczynienie Panu Bogu…).
Oto ja, szubienica Pańska…
Błogosławionaś Ty między gwiazdami.
Namarszczenie chorych.
Głodnych najeść.
Ewangelie napisane przez ewangelinów.
Wesele w Sali Galilejskiej.
Narządy wstępne (obrzędy wstępne).
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Nasze osiągnięcia
SZKOLNY KONKURS ORIGAMI
Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych
do konkursu, wyłaniając jednego Laureata. Jest nim Jan
Toczydłowski z klasy III c. Komisja przyznała również
wyróżnienia dla wszystkich uczestników zaangażowanych
w konkurs. GRATULUJEMY:-)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ROLKOTELEGRAM
Uczniowie z naszych świetlic wzięli udział w
konkursie "Jesienny Rolkotelegram", którego
organizatorami byli Partnerzy akcji Zdrowo i
sportowo oraz firma Velvet Care. Jurorzy wyłonili
10 najlepszych szkół i przedszkoli z całej Polski.
Wśród zwycięzców znalazły się dzieci z naszej
szkoły, które otrzymały nagrody w postaci
pięknych pluszaków.
Zwycięzcy: Fabian M., Hanna M., Franciszek M.,
Liliana C., Natalia D
Zwycięzcom gratulujemy!

RAZEM NA ŚWIĘTA

Szkolne Koło Wolontariatu w ramach akcji RAZEM
NA ŚWIĘTA stworzyło ponad 200 pysznych
pierników i wykonało tyle samo cudownych
kartek. Świąteczne upominki dotarły do rąk
mieszkańców
Domu
Pomocy
Społecznej
„SZAROTKA”,
Hospicjum
PALIUM
oraz
pracowników SOR-u i Regionalnego Centrum
Zdrowia.
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10 sposobów na wzmocnienie odporności
1.Dobry sen
Brak wypoczynku, przemęczenie osłabiają organizm,
sprawia to, że jest on bardziej podatny na infekcje.
Warto pamiętając o tym zwłaszcza w okresie jesiennozimowym i dbać o dobry, trwający wystarczająco długo
sen.

2."Zdrowy" dystans

Wiadomo, że stres, długotrwałe przemęczenie
znacznie osłabiają organizm, a tym samym
obniżają odporność. Warto zatem w okresie
czyhających infekcji starać się w miarę
możliwości "złapać" dystans do sytuacji
stresowych i dbać o dobry wypoczynek.

3. Aktywność fizyczna
Ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu, przyczynia się
do dotlenienia mózgu i wzmocnienia organizmu. Dzięki
temu będzie on w stanie szybciej zwalczyć atakujące go
infekcje. Warto zatem spacerować, biegać, uprawiać
sporty zimowe lub uczęszczać na fitness.

4. Odstawienie używek
Zbyt częste picie mocnej kawy czy nadużywanie alkoholu
sprawiają, że z organizmu wypłukiwane są witaminy oraz
ważne składniki mineralne, m.in. magnez. Dlatego w trosce
o to, by nie osłabiać odporności, powinno się ograniczyć
używki.
5. Odpowiednia dieta
Jesienno-zimowa dieta powinna zawierać warzywa, owoce, a także
ryby i nabiał. Dodatkowo zaleca się też picie owocowych lub
ziołowych herbat oraz soków. Ważnym elementem jest pożywne,
energetyczne śniadanie. Dostarczanie organizmowi zawartych w
takiej diecie składników odżywczych korzystnie wpływa na
funkcjonowanie układu odpornościowego.
WTYCZKA
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6. Zdrowy rozsądek
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto zwrócić
uwagę na to, by w miarę możliwości unikać kontaktu z
osobami mocno przeziębionymi, kichającymi i kaszlącymi.
Jeśli można tego uniknąć, to lepiej nie stwarzać
możliwości potencjalnego zarażenia się.

7.Niezastąpiony czosnek
Czosnek jest niezastąpionym dodatkiem do zimowego
menu. Skuteczny w różnego rodzaju infekcjach, pomaga
w walce z przeziębieniem, grypą czy infekcjami ucha.
Spożywając go regularnie wzmacniamy organizm.

8. Pij zioła
Odporność można wzmocnić również preparatami
ziołowymi.
Znane
ze
swoich
właściwości
podnoszących skuteczność układu odpornościowego
są m.in. jeżówka (Echinacea), dzika róża, kwiat lipy,
czy żeń-szeń.

9. Odpowiednie
ubranie.

Ciepły strój jest ważnym elementem w trosce o odporność. Należy
pamiętać, aby ubierać się ciepło, ale nie tak, by doszło do
przegrzania. Trzeba dbać o nakrycie głowy oraz zabezpieczenie
przed zimnem uszu. Przed wychłodzeniem może chronić ubieranie
się na tzw. cebulkę.
10. Hartowanie
Można również wzmocnić odporność poprzez hartowanie
organizmu. Jednym ze sposobów jest kończenie kąpieli
zimnym prysznicem. W ten sposób dochodzi do aktywacji
i usprawnienia układu immunologicznego.

WTYCZKA

Strona 18

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Joanna Prusak-redaktor naczelny
Nauczyciele współpracujący:
Magdalena Dąbrowska
asystenci WTYCZKI:
Aleksandra Płaczek 8a
Pola Malesza 4c
Julia Zięba 4c
Kornel Iskra6a
Sara Biśto 6c

Projekt okładki: Wiktoria Gil 7b

WTYCZKA

Strona 19

