„Długa Przerwa” - gazetka szkolna Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego
Grabowskiego w Nowym Dworze

NR 1/2016/2017
Witamy wszystkich po dłuższej przerwie, w nowym roku
kalendarzowym. Mamy dla Was dawkę informacji, humoru i ciekawostek.
Mamy nadzieję, że pozostaniecie z nami!
Naszą redakcję tworzą uczennice klasy VI, zaś nowym opiekunem
jest Pani Dorota Kostrzewska. Życzymy miłej lektury!

CIEKAWOSTKI O ZIMIE
-Najzimniejsze miejsce na Ziemi to Antarktyda. Nikt tu nie mieszka na stałe. W
licznych stacjach badawczych przebywają uczeni z różnych stron świata.
- Na Antarktydzie 4 kilometry pod lodem leży już przez miliony lat niezbadane i
odcięte od świata jezioro Wostok.
- Pingwiny cesarskie to największe pingwiny na świecie.
- Najwyższy szczyt Alp ma 4807 m n.p.m. Położony jest na granicy włoskofrancuskiej, jego nazwa, to MONT BLANC.
- W Rosji temperatura dochodzi nawet do – 70 stopni Celsjusza, panują tam
wielkie mrozy.
- Najbardziej popularne zimowe dyscypliny sportowe to: narciarstwo,
łyżwiarstwo, saneczkarstwo i narciarstwo biegowe, snowboard.

Alpy widziane z Aiguille du Midi (3842 m.) – masyw Mont Blanc.

WARTO PRZECZYTAĆ
Czy czytanie książek nadal jest modne? Żyjemy w dobie komputerów i innych
elektronicznych gadżetów. Mamy czytniki ebooków, smart fony, na których możemy czytać
książki i mnóstwo innych nowinek technicznych, które mają nam pomóc zastąpić klasyczne
wydawnictwa. Nasi dziennikarze sięgają jednak po tradycyjne publikacje, zapraszamy do
zapoznania się z ich bibliotecznymi propozycjami.
„Dwa lata wakacji”
Myślę, że im książka jest starsza, tym lepsza.
Ostatnio czytałam książkę pod tytułem „Dwa lata wakacji” autorstwa Juliusza Verne.
Cóż to za piękny tytuł! Któżby nie chciał mieć aż dwóch lat wolnego czasu. Ale bohaterowie
książki mają wakacje inne niż myślicie…
Przenieśmy się teraz nad Ocean Spokojny, gdzie wielkie fale targają małym
stateczkiem. Załogę tego statku stanowią wyłącznie chłopcy. Po cało-nocnym sztormie jacht
zostaje rozbity i wyrzucony na nieznany ląd. Chłopcy cieszą się, że udało im się przetrwać
burzę. Pojawia się szereg pytań: czy to wyspa, czy kontynent, gdzie się znajdują, czy żyją tu
jacyś ludzie, czy uda im się przeżyć, a nawet jeśli, czy i jak wrócą do swojego kraju i swoich
rodzin?
Mali bohaterowie dzień po dniu starają się ułożyć sobie życie
w nowej sytuacji. Stopniowo poznają teren, na który wyrzucił ich wzburzony ocean.
Odnajdują grotę, którą pięćdziesiąt lat wcześniej zamieszkiwał inny rozbitek.
Z jego zapisków dowiadują się, iż są na bezludnej wyspie, zamieszkanej jedynie przez
zwierzęta i ptaki.
Na wyspie spędzają aż dwa lata. W tym czasie mają wiele ciekawych przygód. Polują,
łowią ryby, jeżdżą na strusiu, pomagają innym rozbitkom
i walczą z piratami.
Aby dowiedzieć się, jak udaje im się wrócić do domu, kto im
w tym pomógł, koniecznie musicie przeczytać tę książkę.

„Ubaw po pachy”

Niedawno sięgnęłam po jedną z
sześciu części „Dziennika Cwaniaczka”
autorstwa Jeffa Kinney’ a - „Ubaw po
pachy”. Jest to opis wakacji, jakie spędził
główny bohater - dwunastolatek Greg
Heffley. Chłopiec ma własną wizję
wymarzonego wypoczynku, ale zostaje ona
zrujnowana przez najbliższą rodzinę oraz
najlepszego przyjaciela Rowle-ya. Wielkie
wakacyjne plany polegające na spędzeniu
całego
lata
przed
telewizorem
i
komputerem
nie
mają
szans
z tym, co Gregowi zafun-dowała mama.
Wierzcie mi, nie chcielibyście przeżyć
takich męczarni, jakich doświadczył
główny
bohater. Jeśli chcecie
się
dowiedzieć, jak skończyła się ta historia,
koniecznie
przeczytajcie
„Dziennik
Cwaniaczka”. Jest to ubaw po pachy!
Wypożyczyłam już kolejną część serii
„Dziennika Cwaniaczka” pt.: ,,Rodrick
rządzi” i z przyjemnością spra-wdzę, co
tym razem zmalował Rodrick brat Grega.

„Franklin idzie do szpitala”

A dla młodszych czytelników…
Bohaterem książki jest Franklin. Podczas
gry w piłkę z przyjaciółmi z podwórka,
małego żółwia uderzyła lecąca piłka.
Bohater książki miał nadzieję, że nie
będzie musiał udać się do szpitala.
Przecież nie kaszlał, nie miał gorączki i nie
kichał. Niestety było inaczej. O tym, jak
było w szpitalu i czy Franklin okazał się
dzielnym pacjentem, dowiecie się, gdy
sięgnięcie po tę właśnie książkę.

Jest ojciec?
- Jest – odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę – szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty – szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś
w domu?
- Tak, policja – potwierdza nadal szeptem
maluch.
- No to poproś Pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale Pan strażak też jest
zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u
was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie…

Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia
i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w
końcu znajdzie i wykąpie.
Syn pyta ojca:
- Tatusiu, wiesz może co się dzieje z ludźmi
kiedy umrą?
- No cóż synku… Prawda jest taka, że
zamieniają się w proch i kurz.
- To wygląda na to, że pod moim łóżkiem
już paru umarło.

W kościele za chwilę ma się odbyć ślub.
Młoda para zbliża się powoli do ołtarza.
Wśród zebranych gości jest mała
dziewczynka, która szeptem pyta swoją
mamę:
- Mamusiu, a dlaczego panna młoda jest tak
ślicznie ubrana w białą sukienkę?
- Bo widzisz córeczko, ona chce wszystkim
pokazać, jaka jest bardzo szczęśliwa –
odpowiada matka.
- To dlaczego pan młody jest ubrany na
czarno?

Zbliża się Dzień Kobiet …
Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy
dzień kobiet obchodzono 28 lutego 1909 r. W Polsce, na szeroką skalę, dzień kobiet
świętowano do roku 1993.
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym
Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta
mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w
Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one
przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Dzień
Kobiet
jest
obecnie
oficjalnym
świętem:
w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni
i
Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina
Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Moł
dawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie
Uzbekistanie, Wietnamie, we Włoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy
znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne
podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem
matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.
We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej. Akacje
srebrzyste i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji.
W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii,
Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i na Węgrzech kobiety najczęściej dostają
kwiaty. Czasami prezenty ofiarują swoim pracownicom również pracodawcy. Często
obdarowane przez swoich uczniów zostają nauczycielki.
W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i
przyjęciach "tylko dla pań"
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych
podarunków
dołączyły
kwiaty.
Początkowo
ofiarowywano goździki,
a
później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów
życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce
dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy czy
szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w
zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik,
ścierka, mydło, kawa.
Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli
demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i
mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.
Uczniowie naszej szkoły, przygotowują specjalne przedstawienie z okazji Dnia
Kobiet, które zostanie zaprezentowane podczas gminnych obchodów tegoż święta.
Pamiętajmy o swoich kobietach, bo bez nich świat byłby taki smutny. 

WZOROWY UCZEŃ
Dnia 9 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się apel, na którym
podsumowaliśmy pracę naszych uczniów w pierwszym semestrze i uhonorowaliśmy
ich specjalnymi odznakami. Odznaki te dumnie prezentują się na piersiach
nagrodzonych nimi uczniów, jednak posiadanie takowej ozdoby, wiąże się z pewnymi
zobowiązaniami. Otóż nagrodzeni uczniowie, by odznaki wzorowego ucznia nie
stracić, do końca roku szkolnego muszą być wzorem dla innych. Każde zachowanie
niegodne wzorowego ucznia, będzie skutkowało utratą odznaki.
Do uczniów bardzo dobrze radzących sobie z treściami kształcenia należą:
Klasa I
Grzejszczak Barbara
Grzywacz Zuzanna
Kopańska Nikola
Maj Nikolina
Matysiak Wiktoria
Walendzik Dawid
Okońska Zuzanna

Klasa II
1.Świderek Michał
2. Jaroń Igor
3. Tomaszewska Wiktoria
4. Długosz Nikola

Klasa III
1. Świąder Marta
2. Mekke Amelia
3. Walendzik Piotr
W klasach IV – VI do uczniów ze średnią ocen 4,75 i wyżej oraz wzorowym lub
bardzo dobrym zachowaniem należą:
Klasa IV
Maj Nikodem
Michalski Mateusz
Klasa V
Góral Aleksandra
Klasa VI
Kozub Wiktoria
Natalia Woźniak
Dziękujemy za wspólną pracę i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w
nauce wszystkim naszym uczniom.

Czy wiesz co jesz?
Produkty zbożowe
Produkty zbożowe są źródłem węglowodanów złożonych – skrobi, błonnika, witamin z
grupy B, składników mineralnych. Skrobia zawsze powinna być podstawowym
węglowodanem w żywieniu dzieci i jest dobrze trawiona, ale jej nadmiar może obciążać
przewód pokarmowy.
Pod nazwą błonniki kryje się wiele węglowodanów wchodzących w skład tkanki roślinnej, i
nie ulegających trawieniu w przewodzie pokarmowym. Błonnik dobrze wpływa na
perystaltykę jelit, florę jelitową, absorbuje różne toksyczne substancje i wzmaga ich
wydalanie. Dziecko powinno dostać 10-14 g błonnika pokarmowego. W ich diecie poleca się
urozmaicone gatunki pieczywa ( pełnoziarniste, jasne i ciemne ), różnego rodzaju kasze
(grube i drobne ), płatki zbożowe. Natomiast nie polecane są słodkie pieczywo i ciastka
zbożowe ze względu na obecność tłuszczu, ma to wpływ na wzrost ,, złego’’ cholesterolu i
obniżenie ,, dobrego ‘’ zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy.

Warzywa
Niedobór warzyw jest jedynym z najczęściej obserwowanych błędów w żywieniu
dzieci. Są ważnym źródłem witamin i składników mineralnych, węglowodanów, cukrów
i błonnika.
-warzywa zielone – zawierają znaczne ilości kwasu foliowego, witamin B6 iB2.
-ciemnozielone warzywa liściaste – są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,
witaminy E i K.
-rośliny strączkowe – zawierają znaczne ilości białka roślinnego.
-różne odmiany kapusty, pomidora i papryki – są szczególnie bogate w witaminę C.
- marchew, dynia, szpinak, sałata zielona, zielony groszek i fasola szparagowa – to
warzywa bogate w beta karoten.
Warzywa stanowią podstawę zup i są ważnym dodatkiem do drugich dań. Dla dziecka należy
wykorzystywać przede wszystkim świeże warzywa sezonowe. Z mrożonek i różnych
przetworów warto korzystać w okresie zimy i wczesnej wiosny. Można uatrakcyjniać potrawy
dodatkiem świeżych listków warzyw i ziół, w niewielkiej ilości. Zielona pietruszka powinna
być stosowana jako dodatek do zup, sosów i surówek, ponieważ zawiera dużo cennej
witaminy C. Do ryb dobrze pasuje świeży koper, bazylia i szczypiorek. Liście świeżej mięty
można dodać do napojów, deserów i sałatek owocowych.

Wykonały Wiktoria i Natalia kl.6
Źródło: ,,Modelowy talerzyk”

Po zimowej przerwie na murawę wracają najlepsi piłkarze świata, którzy zmagają się
w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europejskiej. Już w walentynki mogliśmy śledzić pierwsze
zmagania największych potęg klubowych na świecie.
W 1/8 finału Champions League nie zabrakło polskich akcentów, ponieważ w meczu
Benfici Lizbona z Borussią Dortmund, wystąpił wracający po kontuzji Łukasz Piszczek. Zaś
w barwach innego niemieckiego klubu – Bayernu Monachium, zameldował się Robert
Lewandowski. Najlepszy zawodnik reprezentacji Polski, jak zwykle stanął na wysokości
zadania. W 53 minucie umieścił piłkę w siatce, powiększając tym samym swój bramkowy
dorobek do 6 goli w tej edycji Ligi Mistrzów, a trzy minuty później asystował przy bramce
Thiago Alcantary. Bayern wygrał z angielskim Arsenalem Londyn 5:1, a Polak
zdecydowanie się temu zwycięstwu przysłużył.
Niestety, mniej szczęścia miał Grzegorz Krychowiak, który po raz kolejny zasilał
ławkę rezerwowych francuskiego PSG. Najprawdopodobniej, w czasie letniego okna
transferowego, Polak opuści paryski klub. Paryżanie zmiażdżyli gości z Katalonii aż 4:0.
Jedynym polskim akcentem w tym meczu był sędzia – Szymon Marciniak, którego praca
została bardzo wysoko oceniona przez francuskie media.
Inny reprezentant Polski – Piotr Zieliński, wystąpił w barwach SSC Napoli w
przegranym meczu z Realem Madryt. Polak został ukarany żółtą kartką. W tym samym
spotkaniu, w 83 minucie, na boisku zameldował się, wracający po długiej przerwie
spowodowanej kontuzją – Arkadiusz Milik.
Wyniki 1/8 finału Ligi Mistrzów:
Benfica Lizbona 1:0 Borussia Dortmund
Paris Saint Germain 4:0 FC Barcelona
Bayern Monachium 5:1 Arsenal Londyn
Real Madryt 3:1 SSC Napoli
Mecze rewanżowe 1/8 finału Champions League przewidziane są na 16/17 marca.
Emilka i Natalia

Kartka z kalendarza
Co ciekawego czeka nas w marcu

Dzień Walki przeciw Zbrojeniom Atomowym (01.03)
1 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki przeciw Zbrojeniom Atomowym.
1 marca przypada także Dzień Piegów.
Międzynarodowy Dzień Pisarzy (03.03)
3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisarzy.
Dzień Teściowej (05.03)
5 marca obchodzony jest Dzień Teściowej.
Dzień Kobiet (08.03)
8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet.
Dzień Mężczyzn (10.03)
10 marca jest obchodzony Dzień Mężczyzn.
Rocznica przystąpienia Polski do NATO (12.03.1999)
12 marca 1999 roku do NATO przystąpiły Czechy, Węgry i Polska.
Światowy Dzień Liczby Π (14.03)
14 marca obchodzony jest Światowy Dzień Liczby Pi (Π).
Π = 3,14...
Międzynarodowy Dzień Konsumenta (15.03)
15 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Konsumenta (International Consumer
Day), inaczej Światowy Dzień Praw Konsumenta.
Pierwszy dzień wiosny - Jare święto (21.03)
21 marca przypada pierwszy kalendarzowy dzień wiosny i święto Jare. Jest to
również Dzień Wagarowicza.
Międzynarodowy Dzień Teatru (27.03)
27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru, który został ustanowiony w
1961 roku w Wiedniu.

W tym numerze publikujemy wywiad z Panią Dyrektor Barbarą
Smolarek. Poczytajcie o czym marzyła, kim chciała zostać, gdy była dzieckiem i
jaką ocenę otrzymała od swoich synów .
Czy od dzieciństwa marzyła Pani o zostaniu nauczycielką?
Tak. Od zawsze moim marzeniem było móc uczyć dzieci. Pamiętam, że
gdy byłam mała, umieszczałam w zeszycie imiona moich koleżanek,
sprawdzałam ich fikcyjne prace i wystawiałam oceny. Nauczanie sprawia mi
bardzo wiele przyjemności. Zamiłowanie do języka polskiego zaszczepiła we
mnie moja polonistka ze szkoły podstawowej. Była fantastycznym
nauczycielem. Podziwiałam jej prace i marzyłam, by kiedyś uczyć, tak jak ona.
Czy spełniła pani wszystkie swoje marzenia?
Nie spełniłam wszystkich marzeń. Marze o wielu rzeczach z różnych
dziedzin, a moje marzenia zmieniają się na bieżąco, w zależności od aktualnej
sytuacji życiowej. Uważam, że gdybym spełniła wszystkie swoje marzenia, nie
miałabym już o czym marzyć, a przecież wciąż to robię i stawiam sobie dzięki
temu nowe cele.
Jakie są Pani zainteresowania poza pracą?
Lubię czytać, jeździć na rowerze, oglądać filmy pełnometrażowe. Nie
mam za wiele wolnego czasu, dlatego, gdy tylko jest taka możliwość, wolne
chwile spędzam w gronie rodziny i przyjaciół. I chyba to lubię najbardziej –
bycie razem…
Jak przyjęła Pani propozycję objęcia posady dyrektora naszej szkoły?
Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Nigdy nie pełniłam tak wysokiej
funkcji, dlatego zaskoczenie mieszało się ze strachem. Pamiętam moment, gdy
ustępująca Pani Dyrektor jest chora i musze objąc jej stanowisko – bałam się, że
sobie nie poradzę. Jednocześnie cała sytuacja była dla mnie ogromnym
wyróżnieniem, ale także jednym z największych wyzwań, z którym przyszło mi
się zmierzyć.
Gdyby nie była Pani nauczycielką to… ?
… to byłabym nauczycielką (śmiech). Nie wyobrażam sobie innej pracy.
Spełniło się moje marzenie. Gdybym nie pracowała jako nauczyciel, na pewno

moja droga zawodowa związana byłaby z dziećmi. Miałam koleżankę, która
chciała być pielęgniarka, ale taką z oddziału dla dzieci, więc może poszłabym w
tym kierunku? Ale los chciał, że obie spełniłyśmy swoje marzenia zawodowe. Ja
uczę dzieci, a ona opiekuje się nimi w szpitalu.
Co sprawia Pani największą satysfakcję?
Najbardziej cieszę się, gdy moi uczniowie osiągają sukcesy, przede
wszystkim w nauce. Jestem wtedy bardzo dumna. Za największy sukces
uważam jednak to, że jestem chyba dobrą mamą. Moi synowie ocenili mnie na
4+, co uważam za bardzo wysoką ocenę. Jest oczywiście nad czym pracować,
ale ta czwórka z plusem świadczy o tym, że na wielu płaszczyznach jako mama
się sprawdziłam. Satysfakcję przynosi mi także realizowanie projektów, dzięki
którym nasza szkoła się rozwija. Pozyskiwanie funduszy na jej rozwój. Jestem
bardzo szczęśliwa, że dzięki środkom unijnym udało nam się stworzyć
chociażby ekopracownię, która niewątpliwie jest ozdobą naszej szkoły.
Co uważa Pani za swój największy sukces?
Tak jak wspomniałam, największy sukces, to bycie dobrą mamą, ale także
to, że w szkole panuje miła atmosfera. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
czują się bezpiecznie. Realizujemy wspólnie nowe projekty. Takie sukcesy
cieszą najbardziej.
Jaka jest Pani ulubiona książka/lektura?
Lubię książki, do których wracam. Taką pozycją są np. „Dzieci z
Bullerbyn”. Ogólnie czytam bardzo dużo. Są to przede wszystkim książki
metodyczne. Ostatnio zaciekawiła mnie jednak książka o byłym prezydencie –
Bronisławie Komorowskim, którą dostałam w prezencie pod choinkę.
Dziękujemy.

