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Słowo od Redakcji

Co w trawie piszczy, czy wiadomości z ostatniej chwili

Drodzy Czytelnicy! Nasz „gazetkowy” zespół wraca do pracy wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego. Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nowy numer
„Szóstki” – jesienny, ale pełen dobrych informacji i pozytywnej zadumy.

Już jest! Podwórko NIVEA otwarte!

Miło nam powitać w naszych redaktorskich szeregach Zuzię Skibniewską z kl. VI b,
która debiutuje pod czujnym okiem starszej siostry – Julii. 😊 Mamy nadzieję,
że wszystkie (bo gazetka jest kobietą 😉) sprostamy Waszym literackim i poznawczym oczekiwaniom.
Trzymajcie za nas kciuki, dzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami, bądźcie dla
nas źródłem pomysłów. Życzymy miłej lektury!
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

wygodne krzesła, biurka ze specjalnym wyprofilowaniem oraz słuchawki, które
umożliwiają prowadzenie ciekawszych, efektywniejszych lekcji.

Budżet Obywatelski to inicjatywa, która sprzyja społecznej aktywizacji i zachęca
do współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych. To także forma
współpracy samorządu z mieszkańcami.

W tym roku nasza szkoła również zgłosiła projekt do Budżetu Obywatelskiego.
Walczyliśmy o salę językową, która pozwoliłaby dzieciom jeszcze lepiej uczyć się
języków obcych. Dziś już wiemy, że nam się udało! Dziękujemy za wszystkie głosy
i wsparcie!

W ubiegłym roku w ramach tego budżetu nasza szkoła zgłosiła ciekawy projekt.
Dzięki głosom mieszkańców udało się wywalczyć środki na sfinansowanie szkolnego centrum innowacji. Sala nr 7 przeszła totalną metamorfozę! Ze zwykłego pomieszczenia zmieniła się w salę mającą wyjątkowy wygląd i nowoczesne funkcje.
W nowym pomieszczeniu znajdują się: tablica multimedialna, niebieskie, bardzo

To nie jedyna inwestycja w naszej szkole. Są też zmiany, które były możliwe
do wprowadzenia dzięki wsparciu Dyrekcji i Rady Rodziców. Wystarczy spojrzeć,
jak wygląda dolny korytarz, który przeszedł prawdziwą metamorfozę. Ściany zostały
odmalowane, a na nich umieszczono angielskie popularne zwroty, które na pewno
szybciej i łatwiej wpadną nam wszystkim do głów. What is your name? Can you
help me? Would you like some fruit? What time is it now? – to tylko kilka przykładów. A każdy z nas wie, że codzienne utrwalanie pojęć i wiadomości jest
najlepszą formą nauki.

Maja Michalczewska
wybór zdjęć: Maja Michalczewska

30 września chłopcy obchodzą swoje święto czyli Dzień Chłopaka. W naszej szkole
koledzy dostali od dziewcząt różne prezenty, a koleżankom nie brakowało pomysłów. W klasie VIII b nasi chłopcy otrzymali kubki z napisem ,,Super Chłopak!”,
natomiast w klasie VIII c oraz VIII d – cukierki, batony, wyjście na pizzę, czyli dużą
dawkę słodyczy! 😊
Dzień Chłopaka to tradycja, która jest utrzymywana od 1999 r. Została zapoczątkowana w Trynidadzie i Tobago. Pamiętajmy o nim co roku. Wszystkiego najlepszego,
Panowie! 😊
Kaja Walczyk

wrzesień

14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Na szczęście uczniowie świętują go razem z nauczycielami, bo to dla wszystkich dzień wolny od zajęć. A gdyby tak pójść o krok dalej…
mogłoby być ciekawie, gdybyśmy w tym jednym dniu przyszli do szkoły sami… 😉
Skoro już zawdzięczamy naszym pedagogom dzień „nicnierobienia”, może warto
przypomnieć, jaką Dzień Nauczyciela ma genezę.
Początki tego święta sięgają czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego i są związane z powstaniem Komisji Edukacji Narodowej, która została założona w 1773 r.
z inicjatywy króla. Dzień Edukacji Narodowej w dzisiejszej formie i z taką właśnie
nazwą obchodzimy od 1982 roku. I oby jak najdłużej, bo dni wolnych od nauki
w roku szkolnym nigdy za wiele. 😊
Światowy Dzień Nauczyciela pod
patronatem UNESCO obchodzony jest
5 października. Już minął, ale może
za rok warto świętować podwójnie.
😊 Chyba każdy się zgodzi, że wszyscy na to zasługujemy.

W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły
chciałabym życzyć naszym nauczycielom
satysfakcji z pracy zawodowej
i podziękować za trud wkładany
w nasze nauczanie i wychowanie.
Julia Skibniewska

Atrakcje przyrodnicze to nie jedyny walor Szklarskiej Poręby. Możemy również
odwiedzić muzea, np.: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum Mineralogiczne, Starą Chatę Walońską oraz „Leśną Hutę”.
Naszych „gazetkowych podróży” ciąg dalszy. 😊 Jednym z ciekawych miejsc
w Polsce jest Szklarska Poręba. Jest to niewielka miejscowość, ale bardzo bogata
w atrakcje turystyczne. Odwiedzając to miejsce, warto zaplanować sobie czas w ten
sposób, aby powędrować Magicznym Szlakiem Ducha Gór. W punkcie informacji
turystycznej można pobrać zestaw składający się z mapki, notesu i kredki do odrysowywania hologramów. Z takim wyposażeniem stajemy się odkrywcami Szklarskiej Poręby.

Należy odwiedzić 16 miejsc, w których znajdują się głazy. Na każdym z nich jest
hologram, który trzeba odrysować. Wszystkie głazy znajdują się w bardzo atrakcyjnych turystycznie miejscach. Najbardziej charakterystyczne z nich są położone
na górze Szrenicy, przy wodospadzie Kamieńczyka i przy wodospadzie Szklarki,
a pozostałe – w różnych ciekawych częściach miasta i jego bliskiej okolicy.
Gdy zbierzemy już wszystkie 16 hologramów, udajemy się ponownie do punktu
informacji turystycznej i za prawidłowo wykonane zadanie otrzymujemy certyfikat
ODKRYWCY SZKLARSKIEJ PORĘBY i niespodziankę.

W skansenie „Żelazny Tygiel Waloński” dowiemy się, jak z rudy żelaza powstaje
gwóźdź, a w rodzinnym parku rozrywki pojedziemy torem saneczkowym. W parku
linowym zmierzymy się z wysokością, a w Dino Parku spotkamy niezbyt groźne
dinozaury. Szklarska Poręba ma tak dużo atrakcji, że nie da się ich wszystkich opisać. Polecam odwiedzić to wspaniałe miejsce oraz jego okolice i zobaczyć wszystko
na własne oczy. 😊

Irena Wesołowska
wybór zdjęć: Irena Wesołowska

Nie bądź obojętny – Ty też możesz pomóc!
Pewnie wiele razy słyszeliście
o pierwszej pomocy. Czy naprawdę
wiemy, jak się zachować, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy poszkodowani lub będziemy
świadkiem wypadku? W końcu powinniśmy znać podstawowe zasady
pierwszej pomocy. To ważne, bo
chodzi nie tylko o innych, lecz także
o nas samych.

Czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna?
To zespół czynności, które wykonuje się w razie wypadku lub urazu przy osobie
poszkodowanej w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, ochrony zdrowia, a nawet życia.
Co należy zrobić, gdy jesteśmy świadkami wypadku?
Niezwłocznie musimy podjąć czynności ratunkowe. Za nieudzielenie pomocy
(gdy nie zagraża nam niebezpieczeństwo) grozi kara pozbawienia wolności do lat 3!
Pierwsza pomoc – o czym należy pamiętać?
Ważne jest bezpieczeństwo oraz to, aby nie zaszkodzić osobie poszkodowanej i nie
doprowadzić do pogorszenia jej stanu. Dużą rolę odgrywa tu zabezpieczenie miejsca, w którym się znajdujemy. Przydatne na pewno będą środki ochrony osobistej,
np. maseczka do sztucznego oddychania czy rękawiczki jednorazowe.
Jak udzielić pierwszej pomocy?
Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny. Zrób to delikatnie, potrząsając ramieniem osoby poszkodowanej, a następnie zapytaj „czy coś się stało?” lub „czy
wszystko w porządku?, „Potrzebuje Pan / Pani pomocy?”
W przypadku gdy poszkodowany reaguje:
– oceń jego stan i wypytaj o jego dolegliwości,

– w razie potrzeby wezwij pomoc medyczną (wcześniej upewnij się, czy jest to konieczne).
W przypadku gdy poszkodowany nie reaguje:
– udrożnij drogi oddechowe: połóż jedną rękę na czole poszkodowanego, lekko odchylając je do tyłu, drugą ręką wysuń żuchwę,
– nachyl się nad nim, obserwując jego klatkę piersiową – pozwoli to ocenić, czy ta
osoba oddycha.
Jeśli poszkodowany oddycha:
– ułóż go w bezpiecznej pozycji,
– czekając na pomoc, regularnie oceniaj oddech.
Jeśli chory nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO):
30 uciśnięć w okolicy mostka i 2 wdechy.
W nagłych przypadkach (lub wtedy, kiedy nie wiemy, co mamy zrobić) dzwonimy
pod numer alarmowy 112 lub 999. Dyspozytor pomoże nam i zawiadomi odpowiednie służby. Podczas rozmowy należy podać niezbędne informacje takie jak:
CO? – rodzaj wypadku
GDZIE? – miejsce wypadku, zdarzenia
ILE? – liczba poszkodowanych
JAK? – stan poszkodowanych
CO ROBISZ? – informacje o udzielonej dotychczas pomocy
KIM JESTEŚ? – dane personalne
INNE INFORMACJE – poinformowanie o dodatkowym niebezpieczeństwie,
np. pożar, przewrócona cysterna
Będąc osobą udzielającą pierwszej pomocy, musimy pamiętać o zachowaniu spokoju. Wiadomo, że w tej sytuacji nie jest łatwo być spokojnym i pozytywnie nastawionym i chyba nikt od nas tego nie oczekuje. Mimo to powinniśmy starać się
opanować emocje – dla nas samych i dla dobra tych, którym pomagamy.
PIERWSZA POMOC JEST NIESAMOWICIE WAŻNA.
CZĘSTO OD NIEJ ZALEŻY ZDROWIE I ŻYCIE
Aleksandra Wicińska

Kartka z kalendarza: 16 października – nasz Patron Papieżem

Czy wiecie, że w naszej szkole działa wolontariat, a każdy z nas może w nim
uczestniczyć? Tym, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą wspaniałą inicjatywą, wyjaśniam, podpowiadam, tłumaczę. 😊

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca
na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, daleko
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie (źródło: Wikipedia). Mówiąc prościej –
sposób na niesienie pomocy potrzebującym.
W naszej szkole wolontariat prowadzi pani psycholog
Marlena Cholewińska. W jego działalność mogą angażować się uczniowie z klas
IV-VIII. Nie pochłania to wiele czasu, co więcej – sami naprawdę możemy na tym
skorzystać.
Po pierwsze pomaganie innym daje ogromną satysfakcję i poprawia samopoczucie,
bo stajemy się lepsi. Po drugie poznajemy innych ludzi, często mających różne problemy, a to uczy nas szacunku i tolerancji. Ponadto możemy nabrać przekonania,
że każdy z nas jest w stanie zmieniać świat na lepsze.
Każdy z nas jest inny, mamy różne charaktery, zainteresowania, więc możemy
sprawdzać się w różnych sferach życia i pomagać w różny sposób. Na pewno każdy
z nas znajdzie w wolontariacie coś odpowiedniego dla siebie. Wolontariusze
np. piszą kartki okolicznościowe do powstańców, angażują się w akcje środowiskowe i charytatywne, słowem – niosą pomoc potrzebującym.
Jeśli chcesz być wolontariuszem, zgłoś się do Pani Marleny Cholewińskiej. Warto
pomagać! 😊
Zuzanna Skibniewska

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy 8 lutego. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na to, co piszą lub
oglądają w internecie. W tym dniu przypomina się również rodzicom, nauczycielom,
wszystkim dorosłym, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać w internecie nie tylko
na ich podopiecznych, lecz także na nich samych.
Pamiętajmy, że w świecie wirtualnym
najsłabszym ogniwem jest człowiek,
dlatego każdy z nas powinien przestrzegać kilku prostych zasad, aby
chronić swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci:
 nie podawajmy swoich danych
osobowych i haseł innym osobom,
 wymyślajmy dłuższe, bardziej
skomplikowane hasła – na pewno
utrudnimy hakerom dostęp do naszej poczty czy kont społecznościowych lub
bankowych, co może uchronić nas przed kradzieżą; niestety często zdarza się,
że inni podszywają się pod nas i w naszym imieniu wysyłają obraźliwe wiadomości,
 zastanówmy się, zanim umieścimy w internecie swoje zdjęcie – raz udostępnione zdjęcie może być niemożliwe do usunięcia i wykorzystane bez naszej wiedzy
i zgody przez innych użytkowników sieci,
 szanujmy siebie nawzajem, nie hejtujmy, bo przez głupie żarty można kogoś
ośmieszyć i zranić, a skutki mogą być poważne.
A wszystko można zmieścić w jednej prostej zasadzie – korzystając z Internetu,
zachowajmy zdrowy rozsądek, czujność i nie bądźmy łatwowierni, żeby nie wpaść
w tarapaty. 😊
Irena Wesołowska

Dnia 4 października obchodzone było święto wszystkich
zwierząt. To świetna okazja, aby przypomnieć oraz zaangażować się w akcje wspomagające schroniska dla pupili.
W naszej szkole regularnie odbywają się zbiórki karmy
organizowane przez Panią Barbarę Szymańską. Zgromadzone smakołyki trafiają do schroniska w Rachowie,
co zdecydowanie wspomaga funkcjonowanie placówki.

Warto zaznaczyć również, że zwierzaki mogą się nam
odwdzięczyć za naszą pamięć i troskę. Czym? Przede
wszystkim bezinteresowną, szczerą, wielką miłością!
Nasi mali przyjaciele pomagają też rozładować stres
po ciężkim dniu, uczą nas empatii i zawsze są przy
nas.
Jednocześnie pamiętajmy o tym, że zwierzak
w domu to również zobowiązanie, którego musimy
być świadomi. Bądźmy więc odpowiedzialni, opiekujmy się naszymi pupilami, bądźmy dla nich tak
dobrymi przyjaciółmi, jak one są dla nas. Przecież
taki piesek lub kotek to nie tylko zwierzak, to członek naszej rodziny. 😊

Kornelia Staniec
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