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Wstępniak
Jakże wszyscy się cieszymy – „za chwilę” wakacje! Tak, z pewnością
należy nam się (uczniom, nauczycielom także) wypoczynek po wyczerpującym
roku szkolnym.
Pracowaliśmy solidnie, przede wszystkim ucząc i ucząc się zdalnie. Nasze
umysły wchłonęły duuużo wiedzy z zakresu przedmiotów nauczania
i technologii informatycznych. Troszkę ucierpiały kręgosłupy, gdyż długo
trwająca pozycja siedząca nie sprzyjała dobremu samopoczuciu.
Teraz chciałoby się krzyknąć „hulaj duszo!”, a może lepiej „niech
poszaleje ciało!”. Wakacje to czas beztroskiej (w rozsądnych jednak granicach :)
zabawy, radości na świeżym powietrzu. Zatem pogramy w piłkę, pojeździmy na
rowerach, deskorolkach, kajakami, łódkami. Popluskamy się w słonej, morskiej
wodzie albo, jeśli wolimy, w słodkiej na Mazurach. Wycieczki górskie
oczywiście też dozwolone.
Tęsknimy za spotkaniami towarzyskimi, gwarnymi imprezami w gronie
znajomych. Mamy nadzieję nadrobić zaległości w tym zakresie.
A kiedy cali i zdrowi (czego życzymy nam wszystkim) wrócimy
w szkolne ławki lub za biurka 😉, z pewnością z nową energią wkroczymy
w rok szkolny 2021/2022. Oby przez wakacje Covid-19 o nas zapomniał i nie
chciał nam towarzyszyć jesienią, czego wszystkim serdecznie życzę.

W numerze

Udanych, zdrowych, szczęśliwych
i trochę szalonych wakacji.
Niech przyniosą nam radość, wypoczynek
i dobrą energię na dalsze życie.
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Obserwuję świat
Jeżeli tym razem nie zaobserwowaliście zaćmienia Słońca, to kolejna szansa
niebawem, bo już 25 października 2022 r.
A o co właściwie chodzi?
Zaćmienia Słońca następują w sytuacji, gdy Księżyc w swoim ruchu dookoła
Ziemi znajdzie się na linii widzenia Słońce-Ziemia. Jest wtedy w nowiu, ale ze
względu na to, że jego orbita nie jest idealnie kołowa i ma pewne nachylenie
względem płaszczyzny orbity Ziemi dookoła Słońca, to zaćmienia nie zachodzą
przy każdym nowiu.
Za https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zacmienie-slonca-2021-jak-wygladalo-to-niezwykle-zjawisko-galeria/vqs4cgw
To samo źródło podaje, ze na zaćmienie całkowite poczekamy do 2075 r.,
zaś zaćmienie obrączkowe widoczne z naszego kraju nastąpi dopiero w 2135 r.
Redakcja

Bądźmy zdrowi i bezpieczni
Zdrowe odżywianie
Jak wszyscy wiemy, zdrowe odżywianie jest bardzo ważne z naszym
życiu. Coraz więcej osób świadomie wybiera zdrowe odżywianie. To krok
w dobrą stronę, ponieważ jesteśmy tym, co jemy. Spożywanie odpowiednio
skomponowanych posiłków pozwala nie tylko uniknąć wielu nieprzyjemnych
objawów, ale często umożliwia wyeliminowanie wielu schorzeń.
Na czym polega zdrowe odżywianie?
Polega na spożywaniu produktów, które dostarczają nam składników
odżywczych potrzebnych do zachowana zdrowia, dobrego samopoczucia
i energii.
Zasady zdrowego żywienia.
- odżywiaj się regularnie ( co 3-4 godziny),
- zadbaj o różnorodność posiłków,
- unikaj nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu,
- staraj się do każdego posiłku dać owoce i warzywa,
- spożywaj zdrowe węglowodany i nasiona strączkowe,
- pij dużo wody (2-3l dziennie),
- unikaj nadmiaru soli, ponieważ zatrzymuje ona wodę w organizmie,
- nie stosuj żadnych używek takich jak alkohol czy papierosy.
Do czego może doprowadzić niezdrowe odżywianie?
Skutkiem niezdrowego odżywiania jest przede wszystkim wzrost wagi
i pogorszenie się samopoczucia. Ciągłe zmęczenie, stres a także pogorszenie się
kondycji fizycznej to tylko niektóre z wielu skutków niezdrowego odżywiania.
Oprócz tego zwiększy się ryzyko wystąpienia wielu chorób takich jak cukrzyca,
nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca czy otyłość.
Co może nam dać zdrowe odżywianie?
Mamy lepsze samopoczucie, kondycję. Chroni nas przed wieloma chorobami,
poprawia metabolizm. Pomagam nam podczas chudnięcia i utrzymania sylwetki,
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eliminuje otyłość, poprawia wygląd
cery, włosów, paznokci, oczyszcza
z toksyn.
Piramida zdrowego żywienia
- jest to piramida, która przedstawia
nam, co i z jakich ilościach
powinniśmy
jeść.
Pamiętajmy
oczywiście jeszcze o aktywności
fizycznej, która również sprzyja
zdrowemu odżywianiu.
Agnieszka Leśniewska kl. 8e
Bądźmy zdrowi i bezpieczni… w czasie wakacji
Wakacje już niedługo. Na dworze
zaczyna robić się coraz cieplej. Dni
są znacznie dłuższe niż w zimę. To
idealny czas, aby wyjechać w góry,
nad morze, nad jezioro lub za
granicę. Warto jednak pamiętać
o bezpieczeństwie w czasie wakacji.
Bezpieczeństwo w górach:
1. Zabierz
ze
sobą
mapę,
przewodnik, lub inny opis trasy, który umożliwi bieżącą orientację
w terenie.
2. Nie zapomnij o apteczce pierwszej pomocy.
3. Zabierz naładowany telefon z ważnymi numerami alarmowymi oraz
(TOPR/GOPR) 985 lub 601 100 300
4. Nie zapomnij o kurtce
przeciwdeszczowej
lub
parasolce.
5. Podczas górskich wycieczek
nie schodź ze szlaku.
6. Nie wyruszaj w trasę, jeśli
widzisz, że nadchodzi burza.

Bezpieczeństwo
nad
morzem
lub jeziorem:
1. Patrz, do jakiej wody wchodzisz.
2. Wybieraj sprawdzone miejsca
do kąpania lub skakania do wody.
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3. Pilnuj swoich wartościowych rzeczy.
4. Nie pływaj w czasie złych warunków
atmosferycznych – w czasie burzy, mgły
itd.
Ogólne zasady bezpieczeństwa:
Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone
od jezdni. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie
wsiadaj z nimi do samochodu. Uważaj na rośliny,
na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
Piknik na łonie natury? Czemu nie
Piknik możemy zorganizować zupełnie wszędzie, lecz najlepiej będzie wyjechać
za miasto i znaleźć miejsce w lesie, na łące lub w pobliżu rzeki lub jeziora.
Podstawą idealnego pikniku jest oczywiście jedzenie i napoje. Warto wyposażyć
się w świeże owoce, pieczywo, ciasteczka oraz soki i wodę. Nie zapomnijmy
również o kocu, papierowych talerzykach, sztućcach i kubkach. Warto włożyć
na siebie lekkie, jasne ubranie, które nie będzie przyciągać owadów. Warto
wziąć ze sobą również kremy z filtrem i apteczkę pierwszej pomocy.
Idealne przekąski i napoje na upalne dni
Owocowe szaleństwo
Składniki:
6 kiwi, 1 jabłko, 1 banan, 20 dag truskawek, 10 dag serka
mascarpone, 210 ml śmietany kremówki, łyżka cukru, sok
malinowy
Wykonanie:
Kiwi obierz i zmiksuj na miazgę z kawałkami owoców.
Truskawki zmiksuj z obranym jabłkiem i bananem. Śmietanę
ubij na sztywno z cukrem. Mascarpone utrzyj z dodatkiem 3 łyżek ubitej
wcześniej śmietany. W pucharku ułóż warstwami: mascarpone, mus z kiwi,
śmietanę, mus truskawkowo –bananowo - jabłkowy i pozostałą śmietanę. Polej
sokiem malinowym. Smacznego ;)
Lemoniada ananasowo - rozmarynowa
Składniki:
½ ananasa, 1 gałązka rozmarynu, 2 limonki lub cytryny, 4 łyżki syropu
klonowego, 1 łyżeczka kurkumy, 1 litr wody, kostki lodu
Wykonanie:
Obierz ananasa i pokrój w kostkę. Przełóż do kielicha miksera wraz z syropem
klonowym, 10 igiełkami rozmarynu, kurkumą i sokiem wyciśniętym z limonek
lub cytryn. Zmiksuj składniki. Tak przygotowaną miksturę wymieszaj z 1 litrem
wody. Gotowy napój przelej do dzbanka z gałązkami rozmarynu i kostkami
lodu. Smacznego ☺
Natalia Olszewska kl. 8e
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Uważam,

że

prowadzić zdrowy styl życia, ponieważ
nieprzestrzeganie podstawowych zasad może doprowadzić nas do różnych
problemów ze zdrowiem. Podstawowe zasady zdrowego odżywiania:
1. Wybieraj produkty pochodzenia naturalnego, z ekologicznych
gospodarstw – mięso, nabiał, jaja, produkty zbożowe, warzywa i owoce.
2. Spożywaj produkty, które są jak najmniej przetworzone.
3. Jedz dużo warzyw i owoców, przynajmniej 5 dziennie. Możesz dokładać
je do różnych posiłków np.: do kanapki.
4. Staraj się aby w twoich posiłkach znajdowało się białko. Znajduję ono się
m.in. w rybach, jajkach, mięsie i orzechach.
5. Jedz rośliny strączkowe mają dużo białka pochodzenia roślinnego.
Rośliny strączkowe to m.in. groch, bób, fasolka i ciecierzyca.
6. Dzień rozpoczynaj od pożywnego śniadania, które będzie źródłem
energii. Zapewni ci to źródło koncentracji, która na pewno przyda ci się
w szkole.
7. Pij wodę w ilości około 2 litrów na dobę.
8. Jedz 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek i kolacja.
Zalecamy, również uprawianie sportu. Mogą to być łatwe czynności takie jak
np.: spacery ze swoim pupilem lub rodziną, jazda na rowerze, taniec, nordic
walking, pływanie na basenie.
Warto także chodzić na w-f, są tam dodatkowe ćwiczenia, które powinno się
wykonywać.
Oliwia Stankiewicz i Nina Dąbrowska kl. 5b

warto

Złote myśli o … wakacjach
Wakacje to czas dla dzieci i nie tylko. Każdy uczeń o nich
marzy, nawet kiedy zaczął się dopiero rok szkolny.
Z własnego doświadczenia wiem, jak one szybko mijają. Jedni
myślą, że wakacje przeminą jak zając przebiegnie na drodze, a drudzy
wręcz odwrotnie. Pewnie często o nich marzymy.
Zadajemy w głowie sobie pytania: jak będzie, czy
pojedziemy w to miejsce… i wiele, wiele innych.
Moim zdaniem najlepiej razem z członkami rodziny
uzgadniać wakacje, bo nie zawsze się nam podobają.
Przecież „Na pieniądzach świat nie stoi, tylko w nich
pływa…” Więc nie denerwujcie się, że coś pójdzie nie po waszej
myśli. Wakacje przecież są od odpoczywania, a nie od denerwowania
się i wkurzania. Życzę wspaniałych wakacji!
Amelia Rosiak kl. 5b
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„Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.” (Jerzy Wesołowski)

Kącik pupila
***
,,Kącik pupila”
***
Gdy słyszymy słowa ,,zwierzę domowe”, zapewne przychodzi nam na myśl
kot, pies, chomik czy nawet papuga, ale czy ktoś pomyślał w ten sposób
o wężach? W tym wydaniu ,,Prymuska” dowiecie się różnych informacji na
temat tych przepięknych łuskonośnych gadów. Większość niedoświadczonych
i niemających pojęcia o wężach osób wyobraża je sobie jako groźne, jadowite
i wielkie potwory, takie jak ten:

W praktyce jednak węże domowe wyglądają najczęściej w taki oto
sposób:

Urocze? Nieprawdaż?
Spośród około 725
gatunków węży jadowitych żyjących na Ziemi, tylko 250 jest w stanie zabić
człowieka jednym ugryzieniem. Nie ma co się bać. Węże polecane
początkującym, szczególnie zbożowe czy mahoniowe, są całkowicie bezpieczne i
bardzo przyjazne! Trzeba jednak przypomnieć, że węże to nie koty czy psy.
Nie potrzebują od nas miłości, tylko jedzenia. Nie za bardzo lubią wychodzić
poza swoje terrarium i są bardziej skłonne do zostawania w środku. Są jednak
wyjątki.
*Warunki
O nich opowiem na podstawie węża zbożowego, który jest
łatwo dostępny na rynku i najbardziej polecany osobom, które nie mają
doświadczenia w opiece nad gadami. Aby stworzyć dobre warunki, musimy
zapewnić przede wszystkim dobrą temperaturę. Powinna ona wynosić średnio
od 25 do 28 stopni Celsjusza. Warto trzymać się zasady, że długość terrarium
powinna wynosić 2/3 długości węża, a szerokość 1/3 jego wymiarów.
W przypadku podłoża, mogą to być odpylone trociny, włókno kokosowe,
a nawet gazety lub ręczniki papierowe. Warto dbać, aby wilgotność w terrarium
utrzymywała się w graniach 40 – 70%. O jakie wyposażenie warto zadbać,
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aby wąż zbożowy czuł się w swoim nowym
domu bezpiecznie? Wyśmienicie sprawdzą się
wszelkiego rodzaju konary, liany, korzenie,
kawałki kory oraz inne ciasne kryjówki.
Powinniśmy zadbać, aby w pomieszczeniu dla
węża znalazła się zarówno kryjówka po ciepłej
stronie, jak i zimnej. Terrarium może być
wyposażone w żywe oraz sztuczne rośliny.
Szczególnie początkujący hodowcy muszą też pamiętać, że węże zbożowe
uwielbiają ucieczki – dlatego terrarium należy regularnie sprawdzać, czy nie ma
żadnych szpar oraz otworów. Niemałe znaczenie ma też odpowiedni pokarm dla
gadów i płazów, który musimy dostosować do wieku naszego pupila. Węże
karmimy najlepiej martwym pokarmem. W przypadku zbożówki są to myszy,
jednak są również takie, które jedzą ryby czy jajka. Gdy wąż jest mały, podajemy
oseski (małe myszy) raz
w tygodniu, a gdy urośnie należy dawać jedną mysz
co około 2-3 tygodnie. Należy wspomnieć, że te gady karmimy, gdy widzimy, że
są głodne (są bardziej aktywne), a nie wtedy, kiedy upłynie określony czas.
Opowiedziałam nieco o moich ulubieńcach ^^. Mam nadzieję, że choć
trochę je polubiliście. ***Dziękuję za poświęcenie czasu. Napisała Wiktoria
Krajewska; D***

Szkolny serwis informacyjny
Na początku maja w zerówce
obchodzony był Dzień Tańca, podczas
którego uczniowie poznali historię i rodzaje
tańców. Obejrzeli filmy pokazujące, jak
zmieniał się taniec, stroje do niego, muzyka
czy układ kroków. Po teorii nastąpiła część
praktyczna. W jej trakcie uczniowie poznali
podstawowe kroki walca wiedeńskiego
i angielskiego oraz samby i cza-czy.
W związku z obchodami Dnia
Europy, 10 maja uczniowie klas 3c i 3d
przygotowali krótkie informacje dotyczące
wszystkich krajów europejskich. Na lekcji języka angielskiego uczniowie pogłębili
swoją wiedzę na temat Europy i kultury poszczególnych krajów. Prace uczniów
zostały wyeksponowane na tablicach ustawionych w korytarzu tak, aby mogły trafić
do szerszego grona odbiorców.
19 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dobrych Uczynków. To dzień,
w którym wiele się działo na terenie szkoły oraz poza nią. Uczniowie w obecności
pana dyrektora Jarosława Chylińskiego oraz pani wicedyrektor Marianny Kozłowskiej
odwiedzili gościnne progi Urzędu Miejskiego.
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Pod koniec maja uczniowie z klasy 3C
i 5B uczestniczyli w zajęciach poświęconych
problemowi dyskryminacji osób
z
niepełnosprawnościami.
Po obejrzeniu
prezentacji tematycznej szukali odpowiedzi
na pytania "Czym jest tolerancja”?, ”Co to
znaczy, że ktoś jest dyskryminowany"?,
”Dlaczego powinniśmy mówić osoba z
niepełnosprawnością,
a
nie
osoba
niepełnosprawna”?
24 maja uczniowie oddziału przedszkolnego i przebywający w świetlicy,
obchodzili wspólnie Dzień Kosmosu. Poznali między innymi definicję kosmosu,
zapoznani zostali z Układem Słonecznym i planetami wchodzącymi w jego skład.
Dzień Dziecka w naszej szkole był pełen wrażeń i atrakcji. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria poprzedzona sportowymi zadaniami. Punktualnie
o godzinie 10.00 społeczność uczniowska klas I - III spotkała się na boisku szkolnym,
aby wziąć udział w ,, Biegu ku słońcu". Dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem
ufundowanym przez Radę Rodziców. Uczniowie klas starszych świętowali w gronie
kolegów, koleżanek i nauczycieli - było kino, spacer, lody, pizza, wycieczki
rowerowe.
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy 7f wraz
z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu wybrali się
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
Przekazali dzieciom laurki przygotowane przez
naszych wolontariuszy i złożyli serdeczne życzenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych w naszej Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza
w Płońsku 11 czerwca odbył się Memoriał
Andrzeja Bujakowskiego - nauczyciela naszej
szkoły. Wzięły w nim udział 4 miejskie szkoły podstawowe.
Wyniki rozgrywek: I miejsce SP 4 Płońsk, II miejsce SP 3 Płońsk,
III miejsce SP 2 Płońsk, IV miejsce SP 1 Płońsk.
Gratulujemy 👏🤗
Marta Szymańska,
Maja Morawska,
Bartłomiej Szcześniak
kl. 8d
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Gratulujemy!
Konkurs „Przyjazna emotka - stop przemocy
w internecie"
Gratulujemy uczniom klas 1-3: Kubie Boguckiemu z
klasy 3b (1 miejsce), Zofii Konopce z klasy 3c
(2 miejsce), Mai Fabczak z klasy 3c (3 miejsce) oraz
Amelii Kani z klasy 3c (wyróżnienie). Brawa należą
się również uczniom klas 4-8: Adamowi Sawickiemu
z klasy 5a oraz Marii Kamińskiej z klasy 6c (ex
aequo 1 miejsce), Helenie Ksybek z klasy 4a
(2 miejsce) i Kalinie Kopeć z klasy 4a (3 miejsce).
Konkurs „Zdrowy Styl Życia”
Serdecznie gratulujemy Natalii Góreckiej z klasy 4c oraz Mikołajowi Mielcarkowi z klasy 5a
(1 miejsca), Milenie Wieczorek z klasy 7i (2 miejsce), Sebastianowi Marczukowi z klasy 5a
i Natalii Wojciechowskiej z klasy 6c (3 miejsca), Filipowi Maćkiewiczowi z klasy 4b,
Julii Kołodziej z klasy 4c, Jakubowi Pokrywińskiemu z klasy 4d, Amelii Kawczyńskiej
z klasy 6a, Marii Kamińskiej z klasy 6c oraz Karolowi Ryzińskiemu z klasy 6c
(Wyróżnienia).
Konkurs "Mistrz Ortografii 2021"
Z wielką radością informujemy, że Michalina Trojanowska została laureatem Miejskiego
Konkursu Ortograficznego klas III "Mistrz Ortografii 2021" o zasięgu powiatowym
i polonijnym. Gratulujemy Michalinie.
Konkurs „Piosenki Obcojęzycznej”
Konkurs „Rok 2020 - Rokiem
Świętego Jana Pawła II”
Gratulujemy Blance Boguckiej zajęcia
I miejsca w konkursie na prezentację
multimedialną „Rok 2020 - Rokiem
Świętego Jana Pawła II”, który
organizowany był przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Płońsku.

Marta Szymańska, Maja Morawska,
Bartłomiej Szcześniak kl. 8d
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Moda Lato 2021
Co będzie modne wiosną i latem 2021?
Przedstawiam Wam najpopularniejsze propozycje.

• Pastelowe ubrania
Jasne, łagodne barwy, które nie odznaczają się jaskrawością,
są absolutnym hitem sezonu wiosna-lato 2021. Ubrania
w pastelowych odcieniach będą idealnym rozwiązaniem
w codziennych stylizacjach. Ich dużą zaletą jest możliwość
swobodnego łączenia wielu barw ze sobą, bez efektu
przerysowania.
• Ubrania z dziurami
Wycięte koła na ubraniach pojawiają się zarówno
na plecach, rękawach czy talii.
• Nadal królują szerokie spodnie
Moda na szerokie nogawki nawiązuje do stylistyki
rodem z lat 70., kiedy noszono głównie dzwony i
szwedy. W tym sezonie warto więc zainspirować się
stylem hippie i postawić na nonszalanckie stylizacje z szerokimi
spodniami w roli głównej.
• Podkreślona talia
Podkreślenie wcięcia w talii paskiem, jak mało co nadaje kobiecej sylwetce
odpowiednie
proporcje.
Niezależnie
od rozmiaru czy figury, zawsze warto
zaznaczyć wcięcie w talii. Nic tak nie
odejmuje kilogramów.
• Bluzy oversize
Na topie znów są popularne na przełomie
lat 90. i 00. bluzy stylizowane na mundurki
uniwersyteckich drużyn sportowych.
W chłodne wieczory będą, jak znalazł

.
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• Buty – sneakersy
Superstary, które do świata mody
wprowadziła
Phoebe
Philo,
płócienne
Converse'y, koszykarskie Jordany. Sneakersy w
białym kolorze to basic, który znów jest
hitem. Ich największa zaleta? Pasują do
wszystkiego.
• Biżuteria w kolorach tęczy
Mieni się wszystkimi kolorami tęczy i nawiązuje do
straganowej biżuterii sprzed lat. Chodzi o wielobarwne ozdoby z
koralików, kryształków i kamieni szlachetnych. Musimy przyznać,
że skradły nasze serca. Nosimy je w kilkuelementowych
kompletach: w formie pierścionków, łańcuszków do okularów,
pierścionków, naszyjników i bransoletek.

• Torebki
✓ Nerki i mikro – torebki
Modne torebki 2021 to również
maleńkie modele, w których zmieści się
tylko kilka drobiazgów. Nerki zarzucone przez ramię, zapięte w
pasie czy na biodrach albo zminiaturyzowane kuferki do ręki to
przebój nadchodzących miesięcy. Na uwagę trendsetterek
zasłużyły też torebki, które przypominają kształtem etui na
dokumenty - prostokątne, noszone na szyi czy na skos.

✓ Geometryczne tote bag
Wielkości tote bag, shopperka lub kuferek o
geometrycznych
kształtach.
Tym razem
pora
wybrać model w szlachetnym, stonowanym kolorze, na
przykład
kremowym
czy
brązowym.
Gładka,
geometryczna torba tego typu pasuje zarówno do
jeansów, jak i do sukienki.
Tego typu ubrania, buty i akcesoria możecie kupić w sklepach takich jak:
Bershka, Stradivarius, Zara, Sinsay, Reserved, Nike, Shein.
Wiktoria Żelechowska kl. 8d
11

Rozrywki umysłowe
Do najczęściej stosowanych rozrywek umysłowych możemy zaliczyć:
• krzyżówki,
• rebusy,
• zagadki,
• łamigłówki,
• gry planszowe.
Stosowane są przez wszystkich ludzi bez względu na płeć i wiek. Mogą być
również wspaniałym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. U osób dorosłych
i starszych ćwiczą pamięć, a u dzieci rozwijają mózg, pobudzając wyobraźnię i
poszerzając ich wiadomości. Wpływają również na umiejętności kojarzenia
i wnioskowania.
Moim zdaniem coraz częściej powinniśmy w ten sposób spędzać wolny czas,
angażując rodzeństwo, rodziców, dziadków oraz przyjaciół, tym bardziej, że
większość z nas korzysta aktualnie z social mediów.
Asia Piłkowska kl. 7j :)
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Klasyki
Proponuję kolejne tytuły należące do klasyki literatury:
Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery
Jak czytałam tę książkę jako lekturę to nie za bardzo polubiłam się z Anią (ciekawe
dlaczego? Czyżby ktoś mnie zmusił?). Ale trzeba przekraczać swoje lęki, więc zdecydowałam
się przeczytać to jeszcze raz. I wiecie co? Nie było tak źle. Ba! Nawet utożsamiam się z
główną bohaterką. Bardzo urzekła mnie wyobraźnia i sposób zachowania Ani. Ale nie jest to
dla mnie lektura idealna. Kiedy Ania ma iść na piknik i mamy cały proces przygotowania:
Dziewczynka gubi broszkę Maryli, ale tak naprawdę jej nie brała, Maryla zakazuje jej pójść,
ale później dowiaduje się prawdy i Ania już ma iść na piknik, już jest blisko. BUM! Przeskok
akcji do czasu po spotkaniu. Ale oprócz tego nie mam do czego się przyczepić. Anka jest
gadatliwą, mądrą i cudowną dziewczyną, która przekazuje współczesnym dziewczynkom, że
można uderzyć chłopaka tabliczką.
O czym Szumią Wierzby? Kenneth Grahame
Nie każdy lubi czytać o zwierzątkach, ale kto nie chce czytać o Krecie, Szczurze
i Borsuku, którzy pomagają Ropuchowi z uzależnieniem od jeżdżenia szybkimi samochodami
i kradzieży ich? A tak na serio to tylko epizod. W rzeczywistości to książka napisana bardzo
leniwie. Idealna na ciepłe popołudnie, gdzie leżysz sobie w trawce, motylki latają, ptaszki
śpiewają, strumyczek w oddali delikatnie szumi. I wtedy otwierasz książkę i czytasz o tym jak
prosty Kret robi porządki, Szczur pływa po swojej rzeczce, Ropuch kradnie gdzieś samochód,
a Borsuk pije popołudniową herbatkę.
Akademia Pana Kleksa Jan Brzechwa
To też lektura, ale jedna z zasłużonych. Pomysł na świat i fabułę – niepowtarzalny.
Autorka Harry’ego Pottera brała inspirację do postaci Dumbledora właśnie od naszego,
polskiego Pana Kleksa. Ale ja mam „ale” co do tej książki. Właściwie nie można powiedzieć,
że Pan Kleks schodzi, gdyż zjeżdża po poręczy […] Pan Kleks równie łatwo wjeżdża po
poręczy na górę.1 Czy nie przypomina to wam czegoś? Np. Mary Poppins.
Prawdopodobieństwo jest, ponieważ książkę o niani wydano w 1934 roku, a Kleksa w 1946.
Więc jest możliwość, że Brzechwa inspirował się nianią, która również wjeżdżała po poręczy
do góry. Tylko 12 lat wcześniej.
Zuzana

1

J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa, Warszawa 2018, s.46
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Uważam, że warto…
pomagać
Wolontariat, z łaciny voluntarius – dobrowolny, to dobrowolna, bezpłatna,
świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca
poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jednakże słowo bezpłatna nie
należy tłumaczyć jako bezinteresowna, tylko bez wynagrodzenia materialnego.
Natomiast wolontariusz/wolontariuszka zyskuje korzyści takie jak: satysfakcję,
nowych znajomych, motywację oraz doświadczenie i umiejętności.
Wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie
każdą pomoc możemy nazwać wolontariatem. Pomoc koleżance przy zadaniu
domowym nie zalicza się do wolontariatu, ale pomoc starszej osobie w
hospicjum – tak. Wolontariusz/wolontariuszka to osoba pracująca na zasadzie
wolontariatu. [...]wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Najczęstszymi motywacjami wolontariuszy są:
• chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
• potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
• chęć bycia potrzebnym;
• chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
• chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych
i życiowych;
• pobudki religijne.
Nasz Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych,
którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalny. […] jest wspólnotą
niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowna i otwartą na wszystkich,
którzy chcą pomagać innym. Podkreśla, że wolontariuszem może być
praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
Wolontariat wraz z Szkolnym Kołem PCK organizuje przeróżne akcje,
w które może się zaangażować każdy. Wystarczy tylko chcieć.
Przewodniczący Szkolnego Koła Wolontariatu – Agnieszka Biernatowicz
Przewodniczący Szkolnego Koła PCK – Danuta Szczepek
Nauczyciele wolontariusze: Dorota Bartczak, Iwona Brudzyńska, Joanna
Dembicka, Karina Godlewska – Sobótka, Renata Jakubowska, Joanna
Jędruszczak, Katarzyna Kontraktewicz – Rączkowska, Robert Kwiecień, Wanda
Kwiecień, Iwona Łukaszewska, Ewa Maciątek, Iwona Milewska, Małgorzata
Morawska, Anna Sobecka, Renata Tobolska, Monika Tyska, Joanna
Żochowska.
Zuzana
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czytać książki

Ocean na końcu drogi, Neil Gaiman
To był tylko kaczy staw na samym końcu farmy. W dodatku niespecjalnie
duży.
Lettie Hempstock nazywała go oceanem, ale wiedziałem, że to niemądre.
Powiedziała, że przybyły tu zza oceanu ze starego kraju.
Główny bohater, wracając do miejsca, w którym mieszkał w dzieciństwie,
patrząc na mały staw byłych sąsiadów, przypomina sobie o historii przeżytej
kiedy miał kilka lat. O tajemniczym lokatorze, który ukradł samochód jego
rodziców i pozostawił na przednim siedzeniu dużą czerwoną plamę.
I o mrocznym stworze, którego musi pokonać, chociaż nie wie jak. Pomogą mu
w tym Lettie Hempstock, Pani Hempstock i Starsza Pani Hempstock. Czy
chłopiec bez przyjaciół, za to z wielką wyobraźnią i chęcią do odkrywania
nowych, książkowych światów jest w stanie stanąć twarzą w twarz z potworem,
który,
teoretycznie,
chce
wszystkich
uszczęśliwiać?
W tej chwili nie miało znaczenia, że
pozostawała też ucieleśnieniem każdego
potwora, czarownicy, każdego nocnego
koszmaru. Była dorosła,
a kiedy
dorośli walczą z dziećmi, zawsze wygrywają.
Ale czy na pewno?
Zuzana

Sonda
Z uśmiechem na ustach planujemy wakacje. Chcemy wyrwać się z domów, z naszych wsi
i miasteczek, aby poczuć wolność, radość i uwolnić się, choć na krótko, od obowiązków, tego
co trzeba i powinno się. Mali i duzi potrzebują relaksu. Nasza redakcja zapytała
przedstawicieli społeczności szkolnej, dokąd w najbliższe wakacje się wybierają. 21%
respondentów ujawniło, iż planuje wypoczynek za granicą i aż 79 % czas wolny chce spędzić
w kraju. Niezależnie dokąd pojedziecie, ważne, abyście dobrze i bezpiecznie bawili się
w miłym towarzystwie. Wróćcie opaleni i radośni! Pa!

21%

79 %

Redakcja
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Pożartujmy
Pani od biologii pyta Jasia:
- Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.
*
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!...
*
Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do
przechodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował!
Redakcja

Już wiecie, kto i dlaczego przyczynił się do zamieszania
w krainie bajek?

https://www.facebook.com/sp2plonsk/videos/1408549406190051/
Dziękujemy naszym Redaktorom za całoroczną pracę na rzecz gazetki szkolnej. Jesteśmy wdzięczne
za wszystkie słowa uznania. Miło nam, ze pismo ma swoich stałych Czytelników i zyskuje nowych.
Opiekunowie gazetki: p. Marzanna Chełmicka, p. Ewelina Starczewska. p. Joanna Rachobińska,
p. Eliza Supińska, p. Lidia Bogdańska.
E–wydania Prymuska na stronie internetowej naszej szkoły: https://sp2plonsk.pl/gazetka-szkolna/
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