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Witamy przed wakacjami! Rok szkolny się kończy, ale my mamy dla Was
kolejna dawkę tekstów przygotowanych przez naszą redakcję. Życzymy
udanej lektury, a także wspaniałych i bezpiecznych wakacji!
Do zobaczenia we wrześniu!

WARTO PRZECZYTAĆ
Jaką pozycję zabrać ze sobą na wakacje? Choć lato, to czas, w którym odpoczywamy
od szkolnych zmagań, to polecamy, by z lekturą książki się jednak nie rozstawać. Sprawdźcie
co my zabierzemy ze sobą na wakacyjny odpoczynek.
„Początek wszystkiego” Robyn Schneider
Kiedy

wydaje ci się, że to już koniec,
właśnie wtedy możesz być... na początku
wszystkiego.
Ezra Faulkner jest gwiazdą swojej szkoły:
popularny, przystojny i dobrze zbudowany.
Miał nawet zostać królem balu
maturalnego. Ale to było zanim... Zanim
dziewczyna go zdradziła, auto roztrzaskało
mu kolano, jego dobrze zapowiadająca się
kariera sportowa legła w gruzach, a
przyjaciele zdobyli się jedynie na to, aby
wysłać mu do szpitala kartkę z życzeniami
szybkiego powrotu do zdrowia.
Cassidy Thorpe to dziewczyna inna niż
wszystkie. Zjeździła kawał świata, nocą
wykrada się z gitarą na dach internatu,
tańczy tak, jakby krótka chwila miała
trwać wiecznie, i zna naprawdę dziwne
słowa.
Spotkanie tej dwójki jest przypadkowe, ale
zmieni ich życie na zawsze. Cassidy

wciąga Ezrę do swojego niesamowitego
świata, w którym nie ma końców – są tylko
nowe początki.

„Baśnie Barda Beedle’a” J.K. Rowling

Baśnie Barda Beedle’a" to zbiór
pełen magii, poruszających opowieści,
które wzruszają, bawią, a czasem
przerażają i wywołują dreszcz lęku
przed śmiercią. Przełożone z run
antycznych przez Hermionę Granger i
opatrzone obszernym komentarzem
Albusa Dumbledore’a, to przepiękne
wydanie
nadaje
nowy
blask
klasycznym baśniom dla młodych
czytelników. Zbiór ze wstępem J.K.
Rowling i ilustracjami znakomitego
chorwackiego
artysty
Tomislava
Tomica przestraszy i zachwyci zarówno
mugoli, jak i czarodziejów.

Opowieść o trzech braciach

Książka zawiera 5 opowiadań:
Czarodziej i skaczący garnek
Fontanna Szczęśliwego Losu
Włochate serce czarodzieja
Czara Mara i jej gdaczący
pieniek
Apropo książek - w naszej szkole obchodziliśmy Dni Książki. Z tej okazji 1 czerwca
odbyło się przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VI pod kierunkiem pani Doroty
Motyl i pani Doroty Kostrzewskiej pt. Sąd nad książką. W czasie inscenizacji zostały
przytoczone argumenty, które pokazały, że nie warto rezygnować z czytania książek i
zastępować ich elektronicznymi gadżetami.

Pchła do pchły:
- Gdzie spędzasz wakacje?
- Na krecie.
Nauczyciel:
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - że się kurczą.
Możecie podać jakieś przykłady?
Jaś:
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych!
Blondynka pyta drugą blondynkę:
- Gdzie spędziłaś wakacje?
- Na Wyspach Kanaryjskich.
- A gdzie to jest?
- Nie wiem. Porwali mnie tam piraci..
Rozmawiają dwie blondynki:
- Podobno byłaś na wakacjach?
- Tak.
- A gdzie?
- Nie wiem, jeszcze nie wywołałam zdjęć!

BEZPIECZNE WAKACJE
W okresie wakacyjnym część z nas wyjedzie na kolonie, obozy, wyjazdy z
rodzicami lub pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad,
które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.
• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów
kolejowych, wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu
zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach
pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami
elektrycznymi i gazowymi!

• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych,
zawsze w obecności osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami
swoich kolegów!
• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie
dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia,
w którym przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!
Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania
przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić
znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub
telefonicznie pod numer 997 lub 112.

Pamiętajmy o powyższych zasadach, które też przedstawiali nam panowie
Policjanci, którzy odwiedzili naszą szkołę w Dzień Dziecka.

Kilka ważnych zasad zdrowego żywienia
1. Odżywiaj się regularnie
Należy spożywać przynajmniej 3 podstawowe posiłki dziennie (I śniadanie, obiad, kolacja),
a jeszcze zdrowiej będzie dołączyć dwie przekąski (II śniadanie i podwieczorek).
2. Dbaj o różnorodność posiłków
Im bardziej różnorodna będzie dieta, tym więcej substancji odżywczych, witamin
i składników mineralnych zostanie dostarczonych do organizmu. Żadne suplementy
dietetyczne nie mogą zastąpić dobrze zbilansowanej diety.
3. Unikaj nadmiernych ilości tłuszczu i cholesterolu
Od tej zasady są jednak pewne odstępstwa. O ile ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego
i cholesterolu rzeczywiście warto mieć pod kontrolą, o tyle już spożywanie tłuszczów
roślinnych i ryb jest korzystne dla naszego zdrowia. Warto więc zamienić tłuste mięsa
i wędliny na tłuste ryby morskie, smalec i masło na oleje roślinne lub miękkie margaryny,
a śmietanę na odtłuszczony jogurt.
4. Spożywaj dużo warzyw i owoców
Warzywa i owoce to bardzo dobre źródło licznych witamin i składników mineralnych.
Znajduje się w nich również szereg związków mniej poznanych, takich jak polifenole,
bioflawonoidy. Zwłaszcza warzywa, z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego
rozpuszczalnego w wodzie i wody, ale małą zawartość tłuszczu – powinny się znaleźć
w trzech głównych posiłkach.
5. Spożywaj zdrowe węglowodany i nasiona roślin strączkowych
Źródłem węglowodanów powinny być przede wszystkim produkty zawierające węglowodany
złożone o niskim indeksie glikemicznym, czyli tzw. zdrowe węglowodany . Zalicza się tu
m.in. chleb z mąki z pełnego przemiału, makarony razowe, ryż brązowy, płatki owsiane.
6. Pij wodę
Woda jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu; 65–70% masy ciała dorosłego
człowieka stanowi właśnie woda. Jej funkcja jest nieoceniona.

7. Unikaj nadmiaru soli
Kilka praktycznych wskazówek, jak ograniczyć ilość soli w diecie:
usunąć solniczkę ze stołu i starać się nie dosalać produktów żywnościowych przyzwyczajenie się do mniej słonego smaku to tylko kwestia czasu
zamiast soli używać innych przypraw, np. ziół świeżych i suszonych
unikać także mieszanek przyprawowych i Vegety ponieważ zawierają bardzo dużo
soli
wybierać produkty świeże, nieprzetworzone
jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować z soli, używaj soli sodowo-potasowej,
zawierającej mniej sodu
kupując produkty żywnościowe, należy czytać etykiety i wybierać produkty z małą
ilością soli.

Dlaczego warto zdrowo się odżywiać?
Od dawna wiadomo, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego
wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które
rozwijają się niekiedy przez wiele lat jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości
określonych składników pokarmowych. Do najczęściej występujących chorób tego typu
należą:
choroby układu krążenia
nadciśnienie tętnicze (zob. Nadciśnienie tętnicze)
cukrzyca typu 2 (zob. Cukrzyca typu 2)
otyłość (zob. Otyłość)
kamica żółciowa (zob. Kamica żółciowa)
niedokrwistość z niedoboru żelaza
osteoporoza (zob. Osteoporoza)

10 czerwca 2017 na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentanci Polski
rozegrali mecz fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata 2018 w Rosji. Przeciwnikiem
naszych piłkarzy była reprezentacja Rumuni.
Biało-czerwoni byli w tym meczu zdecydowanym faworytem, stąd też Christoph
Daum zdecydował się na ustawienie swoich podopiecznych w defensywnym 5-4-1 i liczenie
na kontry. To ustawienie pozwoliło Rumunom na zdobycie punktu w ich poprzednim
spotkaniu, po bezbramkowym remisie z Danią. W pierwszej fazie starcie z Polakami miało
podobny przebieg. Dziesięciu zawodników gości nieustannie przesuwało się za linią piłki,
podczas gdy zadaniem ich napastnika było wymuszanie zagrania do boku, gdzie defensywa
jest łatwiejsza. Polacy mieli spore problemy ze sforsowaniem tych zasieków. Mało
efektywnych w wyprowadzaniu piłki środkowych obrońców starał się wyręczać Mączyński,
który w stosunku do czasu spędzonego na boisku miał najwięcej podań. Często jednak
schodził on na tyle głęboko, że nadal przed nim znajdowała się cała rumuńska defensywa.
Sytuacji nie ułatwiali też nisko grający boczni obrońcy. W efekcie nasi zawodnicy gdy
próbowali zagrać atakujące podanie, mieli niewiele opcji. Dodatkowo w każdej strefie
Rumuni dysponowali znaczącą przewagą liczebną.
Sytuacja uległa poprawie, gdy do rozgrywania włączył się Zieliński. O ile wcześniej
nasi gracze rozpoczynając akcje unikali ryzyka, gracz Napoli z lekkością był w stanie
stworzyć przewagę i przyspieszyć tempo gry. Przy szybszych przerzutach Rumuni mieli już
większe kłopoty z dopasowywaniem ustawienia. Nie bez znaczenia był też fakt, że wyżej
zaczęli grać boczni obrońcy i skrzydłowi, tym samym dając więcej opcji na zagranie
atakującego podania. Wymusiło to też głębszą defensywę Rumunów. Dzięki temu znacznie
lepiej w rozgrywaniu odnajdywał się Mączyński. Mając więcej czasu i miejsca bliżej pola
karnego rywali był w stanie zagrać idealne prostopadłe podania, po których powstawały
najlepsze w tym meczu sytuacje dla Polaków.
Druga połowa przyniosła zmiany w obu ekipach. Za poobijanego Mączyńskiego
wszedł Krychowiak, Rumuni zaś przystąpili do bardziej aktywnej gry w defensywie. Zaczęli
tym samym sprawiać więcej problemów Polakom przy stwarzaniu kolejnych sytuacji.
Gospodarze jednak powiększyli swoje prowadzenie, ponownie dzięki stałym fragmentom.
Wraz z kolejnymi zmianami na boisku, zwłaszcza po przejściu gospodarzy na grę z trójką
napastników, to Rumuni stawali się stroną dominującą. W drugiej połowie udało im się aż 10

razy odzyskać piłkę na naszej połowie. Po zmianie Zielińskiego na Teodorczyka praktycznie
przestała funkcjonować polska druga linia, co Rumuni skwapliwie wykorzystali. W ostatnim
kwadransie oddali oni na naszą bramkę pięć strzałów, nam nie udało się odpowiedzieć ani
jednym. Mało grający ostatnio Krychowiak nie był w stanie samemu zabezpieczyć całej
środkowej strefy, przez co rywalom zostawało dużo miejsca. Było to o tyle groźne, że w
drugiej połowie Rumuni odeszli od bardzo głębokiej defensywy, przechodząc na czwórkę z
tyłu i zapewniając sobie więcej opcji rozegrania w pomocy.
To wszystko miało jednak miejsce, kiedy Polacy prowadzili trzema bramkami. Choć
być może pod względem taktycznym nie było to najlepsze spotkanie naszych reprezentantów,
nadal w momentach kiedy nie idzie mogą liczyć na indywidualności. Kluczowy wpływ na
wynik miało jednak umiejętne dopasowanie ustawienia przy rozgrywaniu po nieudanych
pierwszych trzydziestu minutach. Od tego momentu podopieczni Adama Nawałki zaczęli
niepodzielnie rządzić na boisku, mając szanse na podwyższenie prowadzenia. Stan też trwał
aż do momentu niezbyt fortunnych tym razem zmian. Ciężko jednak mieć pretensje o
testowanie nowych wariantów przy tak komfortowym prowadzeniu. Dzięki temu wiemy,
żeby ich nie stosować w meczach, gdy wynik będzie mniej pewny.
Dzięki temu zwycięstwu, nasi reprezentanci, najprawdopodobniej zostaną
sklasyfikowani na historycznym 7. miejscu w rankingu FIFA, który zostanie opublikowany w
październiku. Ta pozycja da Polakom możliwość przydzielenia do pierwszego koszyka
podczas losowania grup Mistrzostw Świata.

Emilka

Konkurs recytatorski
16 maja 2017 roku w Centrum Kultury i Sportu w Skierniewicach odbył się
powiatowy finał XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego. Nie zabrakło tam
reprezentantów naszej szkoły. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, najpierw
przebrnęli przez eliminacje szkolne, a następnie eliminacje gminne. W Skierniewicach swój
talent recytatorski zaprezentowały uczennice: Zuzanna Grzywacz i Nikola Kopańska z klasy
I, Amelia Mekke z klasy III oraz Aleksandra Polit z klasy VI. Uczniowie rywalizowali w
następujących kategoriach: klasy I – II, III - IV oraz V –VI.

W kategorii klas I-II, wysoką drugą lokatę, zdobyła Nikola
Kopańska z klasy I, która zakwalifikowała się do finału
wojewódzkiego. Ów finał odbył się 4 czerwca 2017 w Łodzi, a
Nikola została wyróżniona.

