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Sympatyczni w naszej szkole 

12 lutego odbyło się głosowanie na 

najsympatyczniejszą osobę w naszej 

szkole. Wyniki konkursu zostały 

ogłoszone 14 lutego podczas apelu 

walentynkowego. Wyniki niektórych 

zaskoczyły. Szkoda tylko, że konkurs, 

który miał wyłonić sympatycznych 

uczniów, dla wielu stał się okazją do 

niewybrednych żartów. 

Nowe kółko zainteresowań w szkole 

Może nie wszystkim wiadomo, ale niedawno powstała w 

naszej szkole grupa teatralna o nazwie ‘’Parodia’’ ,członkami 

jej są głównie uczniowie klasy VI, ale grupa chętnie przyjmie 

do swojego grona uczniów z innych klas. Do tej pory 

mogliśmy podziwiać ich talenty podczas apelu z okazji Dnia 

Nauczyciela. Grupa wzięła udział także  we wspólnym 

wyjeździe do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl  

‘’Chłopcy z Placu Broni’’. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejny występ. Ze sprawdzonych źródeł wiemy, że obecnie 

przygotowują współczesną wersję baśni  ‘’Śpiąca Królewna’’. 

Nie możemy się doczekać. 

Walentynki 
14 lutego na uczniów naszej szkoły 

czekało wiele niespodzianek i 

atrakcji. 

Na drugiej godzinie lekcyjnej odbył 

się Walentynkowy apel 

przygotowany przez klasę VII. 

Pod opieką Pani Katarzyny 

Zaniewskiej przygotowali zabawną 

parodię słynnych baśni, 

dziewczyny z IIb zaśpiewały 

piękną piosenkę o miłości oraz 

poznaliśmy historię tego święta. 

Tego dnia po szkole krążyła 

Walentynkowa Poczta.  Miłosne 

tematy zagościły także na lekcjach 

języka polskiego i angielskiego 

Najlepsi z najleprzych 

W naszej szkole trwa konkurs na najlepszego ucznia 

danej klasy. Po pierwszym semestrze wyróżniono 

najleprzych uczniów w klasach,  otrzymali oni cenne 

nagrody. Konkurs jest organizowany po to, żeby 

zachęcić uczniów do nauki na podstawie mini 

rywalizacji. Nauka i wiedza jest nagrodą samą w sobie, 

ale drobne upominki jeszcze nikomu nie zaszkodziły. 
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W jakim  wieku najlepiej zacząć naukę języków obcych? 

Najlepiej robić  to od momentu, kiedy opuszcza się brzuszek mamy. Im 

jesteśmy młodsi, tym nasze umysły są bardziej chłonne. W wieku 88 

również można. Zjawisko zwane akwizycją językową – czyli podprogowego 

uczenia się, najogólniej rzecz ujmując (które według mnie jest najlepszym 

z dostępnych ludzkości narzędzi służących do nauki języków) może zostać 

odblokowane praktycznie na każdym etapie naszego życia. 

Jaki kraj chciałby Pan odwiedzić? 

Troszkę tego jest. Na pewno Singapur ze względu na architekturę, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj) –  sprawdźcie to miejsce  w 

internecie, a wtedy zrozumiecie dlaczego właśnie tam chciałbym pojechać, 

Kubę – kolebkę muzyki i tańca oraz kraje z angielskiego obszaru 

językowego: Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Australię, RPA i 

wiele innych. 

Oprócz tego chciałbym pojechać na Santiago Bernabéu (Madryt, 

Hiszpania) i obejrzeć mecz pomiędzy Barcą i Realem na żywo. 

Czy ma Pan jakieś marzenia? 

Mam. Przede wszystkim chciałbym lepiej grać na gitarze, choćby w 

połowie tak dobrze jak mój wielki idol – Tommy Emmanuel. Poza tym, 

moim marzeniem jest poznać chłopaków z Top Gear – Clarksona, 

Hammonda i Maya, mieć możliwość przetestowania wszystkich 

supersamochodów, które pojawiły się u nich w programie i wyruszyć z 

nimi na przynajmniej jedną wyprawę, z których słyną. 

Czy jest coś co chciałby Pan zmienić w naszej  szkole? 

Chciałbym, żeby na korytarzach i wokół budynku zostały zainstalowane 

kamery. Ten zabieg mógłby wpłynąć na osoby, które do tej pory pozostają 

bezkarne, a które niszczyły mienie szkoły. Możliwe, że dzięki tym 

urządzeniom udałoby się uniknąć takich awarii, jak zalanie pracowni 

fizyko-chemicznej przez kogoś z kiepskim poczuciem humoru. 

Czy ciężko prowadzi się lekcje języka angielskiego? 

/szyderczy śmiech/ W zdecydowanej większości przypadków nie prowadzi 

mi się ich ciężko, ale przyznaję, że bywają dni, kiedy jestem z jakiegoś 

powodu zdenerwowany, gorzej spałem  w nocy lub bierze mnie jakieś 

choróbsko i prowadzi mi się je ciężej niż zwykle. 

Czy pamięta Pan swoją pierwszą miłość? 

Tak, pamiętam. Zakochałem się w takiej dziewczynie z kreskówki /śmiech/ 

Była ruda, miała czerwoną sukienkę i niebieskie oczy. Śpiewała i tańczyła. 

Kiedy jej występ zobaczył wilk, oczy wyszły mu z orbit,   

a język wydłużył się do nienaturalnych rozmiarów. Ciekawe, czy ja też tak 

wyglądałem, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem??????? ;) 

 

 

Czy zawsze chciał pan zostać nauczycielem języka angielskiego? 

Nie, jako mały chłopiec chciałem zostać paleontologiem. Dinozaury 

mnie fascynowały. Kiedy rodzice przestali kupować mi czasopismo o 

nich, to ze złości stłukłem lampę w kuchni. 

Język angielski lubiłem od zawsze, ale obawiałem się, że nie dam sobie 

rady w szkole jako nauczyciel. Będąc studentem, sprzedawałem 

sprzęty RTV i przyszła do mnie kiedyś pewna Pani i po krótkiej 

rozmowie ze mną, zagroziła mi w żartach, że jeśli w ciągu tygodnia nie 

złożę CV po różnych szkołach, to mnie znajdzie i zrobi mi kuku 

/śmiech/.  Dzięki temu znalazłem się w szkole w Żabim Rogu. 

Zmotywował mnie strach ;) 

Jak się sam Pan nauczył języka angielskiego ? 

Języka angielskiego uczyłem się w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby 

wszyscy się uczyli każdego języka. Kiedy byłem dzieckiem, oglądałem 

angielskie bajki, a że lubiłem oglądać  te same odcinki danej 

kreskówki, to po pewnym czasie zacząłem ‘łapać’ słówka, całe zdania i 

wymowę. Wy macie egzaminy, na których pojawiają się: słuchanie ze 

zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, funkcje  

i środki językowe, a ja uczyłem się tego wszystkiego poprzez oglądanie 

bajek, co prawda zajmowało mi to dużo czasu, ale było warto. W 

szkole i na studiach oczywiście dokonywały się ‘szlify’. 

Jakie są Pana 3 sprawdzone sposoby na szybką naukę języków? 

Po pierwsze: najefektywniej uczymy się języka wtedy, kiedy łączymy 

ten proces z naszymi zainteresowaniami. Po drugie: CODZIENNY 

kontakt z językiem jest kwestią fundamentalną. Macie przecież do 

czynienia z angielskim w wymiarze trzech lekcji tygodniowo oraz 

szkoła umożliwia wam uczęszczanie na dodatkowe zajęcia. Osoby 

które myślą, że to wszystko jest za karę, nieświadomie robią sobie 

krzywdę.  Angielski już niedługo nie będzie traktowany jako obcy, lecz 

jako drugi język. Wasze dzieci będą trójjęzyczne. Mam tu na myśli, że 

będą znały przynajmniej trzy języki obce. Macie to jak w banku. Po 

trzecie:  stawianie czoła takim sytuacjom, które uważamy za trudne, 

niewygodne. Musimy przezwyciężać strach używania języka 

angielskiego na co dzień, mając oczywiście świadomość swoich 

mocnych i słabych stron. Nigdy nie będziemy mówić doskonale, ale 

przecież nie oto w tym wszystkim chodzi. Należy próbować swoich sił i 

nie zrażając się w przypadku większych, czy mniejszych niepowodzeń, 

powolutku osiągać założone sobie wcześniej cele komunikacyjne. (np. 

przerejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji). 

Którą klasę najlepiej się panu uczy lub którą klasę najlepiej pan 

wspomina? 

 Muszę przyznać, że odpowiedź na to pytanie jest dla mnie trudna. 

Każda klasa ma w sobie coś fajnego. W naszej szkole nie brakuje 

fantastycznych uczniów. Klasa, której jestem obecnie wychowawcą, 

wprawdzie dokazuje, ale nie zmienia to faktu, że bardzo ich lubię. 

Poprzednich swoich wychowanków, obecnie drugą klasę gimnazjum, 

również wspominam z sentymentem, bo byli pierwszą klasą, którą 

miałem przyjemność prowadzić jako wychowawca. 

 

O życiu szkolnym i o szybkich sposobach uczenia się 

języka angielskiego rozmawiała z naszym anglistą 

Marzena Mozol. 

 

Uczniowie zamiast dinozaurów 

– dlaczego pan Góra został 

nauczycielem? 



Gra o tron (2011-2019) 
sezony: 7 
Od lat: 18                                                                                                                        
Amerykański serial fantasy, będący adaptacją sagi Pieśń lodu i                                                                                      
ognia autorstwa pisarza George’a R.R. Martina. 
Fabuła: 
Kilka rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy 
 Westeros. Polityczne intrygi są na porządku dziennym. 
 Robert Baratheon, król Siedmiu Królestw,  
prosi swojego starego przyjaciela aby służył 
 jako jego główny doradca. Ten, podejrzewając, że poprzednik 
 na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, 
 aby dogłębnie zbadać sprawę.  
Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Listy do M3 (2017) 

Czas trwania: 108 min. 

Od  lat: 13 

Opis filmu 

Bohaterowie przebojów "Listy do M." i "Listy do 

M.2" powracają! Gwiazdorska obsada, 

wysokobudżetowa realizacja filmowa, humor, 

wzruszenia, przebojowa muzyka oraz bohaterowie, 

których nie da się nie lubić. "Listy do M. Czas 

niespodzianek" opowie historię kilku osób, którym 

w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe 

chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze 

miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten 

niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.  

 

Siła spokoju (2006) 
Czas trwania: 120 min.  
Życie młodego  
utalentowanego sportowca 
Dana Millmana to 
pasmo sukcesów – jest  
przystojny, ma pieniądze, 
a osiągnięciom sportowym 
towarzyszy równie  
imponujące powodzenie 
u kobiet, które zmienia jak 
rękawiczki.  
Niestety wypadek brutalnie  
przerywa jego karierę i wspaniałe plany 
na przyszłość. Dan załamuje się,  
zaczynają go męczyć przerażające koszmary senne. 
Którejś kolejnej nieprzespanej nocy trafia na stację 
benzynową… 

 

Recenzja ze str. Internetowej „Nie teraz-właśnie czytam…” 

       Chata Williama Paula Younga określona mianem bestsellera nr 1, przetłumaczona na pięćdziesiąt języków i 

sprzedana w ponad 20 milionach egzemplarzy, doczekała się także adaptacji filmowej, tym samym zupełnie 

przerosła oczekiwania samego twórcy. Ta opowieść wywołała także wiele kontrowersji, jako że postać Boga 

ukazana oczami twórcy, chwilami  podważa dogmaty wiary, nie odzwierciedlając światopoglądu wielu ludzi, 

niejako stojąc w kontrze do treści zapisanych w Biblii. 

      Najmłodsza córka Mackenziego Allena Phillipsa Missy została porwana podczas rodzinnych wakacji. W 

opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu, znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie 

zamordowana, ale ciała dziewczynki nie odnaleziono. Cztery lata później pogrążony w Wielkim Smutku Mack 

dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew 

rozsądkowi Mack przybywa do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do swojego najmroczniejszego koszmaru. 

Jednakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia jego życie. 
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                                    Rozwiąż krzyżówkę. 

1.Czynnik zewnętrzny niezbędny do procesu fotosyntezy.                                            

2. Transportuje wodę wraz z solami mineralnymi z korzeni do liści.                                                                                                                               

3. Jest zbudowana z żywych komórek, ściśle do siebie 

przylegających o nierównomiernie zgrubiałych ścianach.                                                                              

4.Kształt liścia kasztanowca.                                                                                   

5. Proces odżywiania występujący u roślin.                                      

6.Aparat ……. – jest łącznikiem między wnętrzem liścia, a jego 

otoczeniem.                                                                                           

7.Potrzebna do procesu fotosyntezy.                                                                                   

8.Składa się z ogonka i blaszki.                                                                                                

9.Jadalna część ziemniaka.                                                                                                

10 Jest zbudowana z martwych komórek o silnie zgrubiałych i 

zazwyczaj zdrewniałych ścianach.                                                   

11.Przyrost ……………- proces tworzenia budowy wtórnej pędów i 

korzeni.                                                                                                                  

Hasło:  _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  
Humor z zeszytów 

szkolnych 

„Jego binokle na nosie 

ozdabiały kolorowe piegi i 

długie pomarańczowe 

wąsy”.  (Opis Pana Kleksa 

według uczniów naszej szkoły). 

„Murillo wykonał obraz z 

oleju na płótnie”. (Opis obrazu 

„Syna marnotrawnego” według 

uczniów gimnazjum.)  

Rodzaje komizmu: 

-komunizm językowy  

-komunizm postaci 

-komunizm sytuacji 

(Odpowiedź na pytanie jakie są 

rodzaje komizmu). 

                          Znajdź 13 nazw  poglądów filozoficznych . 

Śmieszny wywiad z przedszkolakami. 

Oliwia Juzak i Katarzyna Dresner przeprowadziły 

krótki wywiad z przedszkolakami w naszej szkole 

na temat elektroniki. O to odpowiedzi maluszków 

na nasze pytania. 

Ile czasu spędzasz przy telefonie?  

Grupa dzieci odpowiedziała nam krzycząco: dużo, 

mało, trzy godziny, lecz najśmieszniejszą 

odpowiedzią, którą udzieliła nam pewna 

dziewczynka była „Dwa godziny”.  

Co to jest facebook, instagram, 

messenger? 

„To jest takie coś w telefonie gdzie można 

wysyłać”                                                 

„Mój brat ma messengera i pisze na nim”         

„Można robić zdjęcia i dzwonić”   

Czy Twoi rodzice dużo korzystają z 

urządzeń elektrycznych?  

„Mój tata siedzi na telefonie bo jest w domu i ma 

sporo czasu, ale siedzi też na laptopie”             

„Moja mama pracuje w laptopie i na nim siedzi” 

„Moja mama siedzi na tablecie” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwaga! Jeśli już musisz 

sięgnąć po energetyzera, 

to nie pij takiego prosto z 

lodówki. Niska 

temperatura sprawia, że 

pije się je szybciej i 

więcej, a to oznacza 

większe stężenie kofeiny 

w organizmie. Dlatego 

właśnie kawę podaje się 

ciepłą i w małych 

filiżankach. 

"Wystrzegaj się energetyzerów" - takie głosy 

pojawiają się coraz częściej z powodu 

szkodliwości dla zdrowia napojów 

energetyzujących. Niektóre kraje, np. Dania i 

Norwegia, zabroniły ich sprzedaży. 

Napoje energetyczne, podobnie jak 

alkohol czy papierosy, nie są odpowiednie 

dla młodych ludzi, tym bardziej dzieci. 

Sięgając po nie często nawet dorośli nie 

zdają sobie sprawy z konsekwencji 

zdrowotnych picia psychodrinków. 

Produkty te owszem likwidują uczucie 

zmęczenia i znużenia (na krótko), działają 

pobudzająco, ale też – przedawkowane - 

mogą wywoływać niepokój, 

nadpobudliwość, bóle głowy, arytmię 

serca. Ponadto napoje energetyzujące 

mogą wzmagać poziom stresu i 

powodować stany lękowe. To 

wystarczająco dobry powód, żeby 

zrezygnować z ich spożywania. Informacje 

na opakowaniach często wprowadzają 

konsumentów w błąd. Dowiedziono, że 

niektóre „energetyki” zawierają więcej 

kofeiny niż wykazano w umieszczonej na 

etykiecie liście składników. Wiadomo, że 

nadmiar spożycia kofeiny może prowadzić 

do chronicznego stresu i wywoływać tzw. 

„trzęsiączkę” oraz kołatanie serca. 

Kiedy potrzebujesz solidnej 

dawki energii, masz cały zapas 

innych możliwości. Zastanów 

się więc, zanim sięgniesz po 

napój energetyzujący. 

 



  SPORT    WOKÓŁ NAS   

                               Powrót drużyny Nolet!  

Po przegranych zawodach, które odbyły s ię w Gdańsku dnia  15.09.2017 

roku drużyna  postanowiła porozmawiać  z trenerem o dalszych losach 

Noletu. 

Kiedy uznali, że rezygnacja z dalszych treningów nie jest rozwiązaniem, 

zaczęl i obmyślać plany na przyszłość. Ich pierwszym postanowieniem było  

zwiększenie częstotliwości i  intensywności treningów, aby pracować nad 

własną kondycją. Już od poniedziałku po za jęciach lekcyjnych zaczęli ciężko 

pracować. Trenują dzień w dzień, trzy razy indywidualnie i trzy na  hali z 

trenerem. Treningi indywidualne ustala im Pan Marcin Zmiarowski z 

pomocą kolegów i  Pana Przemka Dobosza. Czy będzie wielki powrót 

Noletu? Czy uda im się osiągnąć sukcesy na miarę mistrzostwa świata. 

Wierzymy, ze jest to możliwe. 

 

Zawody z unihokeja 

 (10-12.11.2017r  Orzysz) 

Po ciężkiej walce wszystkich drużyn Nolet pokazał klasę i  zajął 

następujące lokaty: młodziczki 1 miejsce z 4 drużyn, juniorki 

młodsze 2 miejsce na 6 meczy i  juniorzy młodsi 3 miejsce na 6 

drużyn! (szczegóły i  zdjęcia na naszej stronie na facebooku  Luks 

Nolet Żabi Róg Unihokej  Zachęcamy do jej polubienia  

A teraz dowiemy się co trener sądzi o tych zawodach: 

,,. Ostatnie zawody w Orzyszu pokazały mi  punkt, w jakim jesteśmy 

jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. Widać ze dziewczyny 

po ciężkich treningach indywidualnych wyglądają o wiele lepiej niż 

miesiąc wcześniej. W związku z powyższym polepszyło s ię zgranie 

w zespole i  płynność organizacji  za łożeń taktycznych, zarówno w 

ofensywie jak i w obronie. Gołym okiem dostrzegam zmiany na  

plus i  to bardzo mnie cieszy. Małymi krokami idziemy do przodu. 

Zawody w Orzyszu to kolejny zaliczony pozytywnie etap na drodze 

szczebli eliminacji do Mistrzostw Polski. Jest nas sporo, coraz 

więcej osób zapisuje się na treningi i  to mnie cieszy. Potwierdza się 

moja  opinia, że wracając na lekcję wychowania fizycznego do 

uczennic z gimnazjum powoli odbudowujemy naszą tradycję,  a  

mam nadzieje, że za tym również sukcesy.” 

Jakie jest Wasze zdanie na temat 

obecnie prowadzonych treningów 

indywidualnych jak i zarówno tych z 

trenerami? 

Oliwia Juzak i Kasia Dresner: 

,,Sądzimy, że te treningi są lepsze, ponieważ mamy 

lepszą kondycję i   możemy dłużej grać na boisku 

bez zmian. Dzięki temu, że trenujemy nad własną 

kondycją mniej czasu spędzamy przed telefonem.’’  

Mozol Marzena:             

,,Po dłuższej przerwie jaką miałam od unihokeja 

widzę różnicę w treningach i zawodnikach. Treningi 

są bardzo dobrze rozłożone nie ma dnia bez ciężkiej 

pracy nad sobą. Jestem zadowolona z s iebie i z 

koleżanek z drużyny, z tego że dajemy radę i nawet, 

jak czegoś nie potrafimy, to s taramy się to zrobić, a  

jak nam nie wychodzi to nad tym pracujemy.” 

Pan Marcin Zmiarowski: 

,,Uważam, że dotykamy rzeczy wielkich, trening 

indywidualny dla młodzieży to bardzo trudna 

sprawa,  szczególnie dla zawodniczek i 

zawodników, ponieważ trzeba popracować nad 

rzeczami  motorycznymi , na które nie ma czasu na 

treningach z trenerem. Młodzież nie za  bardzo lubi 

biegać tym bardziej jak mamy taką pogodę, a  nie 

inną, jest zimno trzeba odpowiednio się ubierać i 

motywować do tego aby wyjść zrealizować trening. 

Ale właśnie takie warunki kształtują charakter, siłę 

wol i, determinacje i chęć do  pokonywania 

własnych s łabości oraz walki z bólem. Nie jest to 

łatwa sprawa, dlatego jestem zadowolony z s iebie 

ze udało mi się rozniecić ambicje sportowa wśród 

naszych zawodniczek, które naprawdę jak na razie 

rea lizują założenia treningowe. Mam nadzieję ze 

będą tego efekty w przyszłości. Czas pokarzę.” 

Sparing (24.11.2017r  Cetniewo) 

Tego dnia nasza drużyna młodziczek pojechała 

rozegrać mecze z dwoma drużynami z Gdańska. Każdy 

zagrał ze sobą dwa razy. Mecze były wyrównane i  

każdy zdążył pograć. Dzięki sparingom trener może 

zobaczyć  na jakim poziomie jesteśmy i  nad czym 

trzeba jeszcze popracować. 

Widać, że ten rok szkolny dla naszych sportowców zapowiada 

się bardzo dobrze! Oby tak dalej!!! 
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Jak widać z wykresów, uczniowie wiedzą, czym skutkuje picie energetyków, ale pomimo to świadomie po nie sięgają. 

Zapytani o skutki odpowiadali: można się uzależnić, grozi zawałem, bólem głowy, zmęczeniem, śmiercią itd. Tylko 

54% twierdzi, że zna skutki uboczne picia energetyków, są to niepokojące statystyki. Łatwo więc z tego 

wywnioskować, że nie znając konsekwencji, chwytamy po coś, o czym tak naprawdę nie wiemy praktycznie nic. 

Tak
60%

Nie
40%

Czy pijesz energetyki?

 

 

 

 

Energetyki. 

Dlaczego ludzie je piją? Chcą dodać sobie sił, walczą w ten sposób ze zmęczeniem, nie wiedząc, że jedna puszka = 7 kaw. 

Sam brak energii jest dla naszego organizmu niezdrowy, a co dopiero kiedy będziemy chcieli wspomóc  go takim 

świństwem. 

Jeśli chodzi jednak tu o coś innego niż o dodanie sobie „mocy”, np. o smak, to nadal dobrze jest zadać sobie pytanie:  czy 

warto? Od tego rodzaju napojów naprawdę łatwo się uzależnić, więc nie sądzę, aby przyjemność picia ich była tak cenna.  

Uzależnienie +  zepsuty organizm.  Fantastycznie. 

Niepokojącym faktem jest to, że ludzie nadal piją energetyki pomimo tego, iż wiedzą jakie mogą być tego skutki. Niby 

każdy z nas ma zdrowy rozsądek, więc dlaczego go nie używamy? Najprawdopodobniej nikt nie przejmuje się 

konsekwencjami  do czasu, kiedy  wszyscy są zdrowi i nic nikomu nie jest. Jednak gdy „do czasu” się skończy i komuś 

stanie serducho, to nagle wszyscy będą ubolewać i żałować. Nikomu nie życzę szybkiej śmierci, jednak jeśli młodzież nadal 

będzie zatruwać się tego typu rzeczami, to nie czeka ich nic innego jak problemy zdrowotne. 

Tak naprawdę mogę podpiąć pod to każdego rodzaju używki czy to będą papierosy,czy alkohol. Każda taka substancja 

skraca nam życie, dlatego czasami lepiej naprawdę zadać sobie jedno kluczowe pytanie: Czy warto? Co zawiera taki 

energetyk? - Taurynę (co najmniej 400 mg/100 ml): to organiczny związek chemiczny wpływający na ośrodkowy układ 

nerwowy.- Kofeinę (niemal 35 mg/100 ml)- Inozytol: to organiczny związek chemiczny wchodzący w skład nasienia i 

niektórych hormonów. Jego nadmiar lub niedobór może powodować niepłodność. - Glukoronolakton: to organiczny 

związek chemiczny, który w nadmiarze zaburza przemianę materii.- Teobrominę: to śmiertelny dla zwierząt związek, 

powodujący zaburzenia układu krążenia i nerwowego.- Ekstrakt z guarany - Kwas askorbinowy: Przyjmowany w 

nadmiarze może być przyczyną silnych bóli żołądka, nudności, biegunki, wymiotów, wysypki. Większośc z nich jest 

wysokokaloryczna. Jak widać mierne są korzyści, a skutki uboczne ogromne. 
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                                                               SYRIA 

Konflikt w Syrii trwa od 2011 roku. W konflikcie po jednej stronie stoi rządowa armia lojalna Baszarowi  al-Asadowi , a po 

drugiej ugrupowania rebelianckie. Bezrobocie, bieda, rosnące ceny żywności, brak wolności słowa, korupcja i nepotyzm 

zmusiły w grudniu 2010 roku do wyjścia obywateli na ulicę państw arabskich. Do Syrii zryw dotarł w 2011 roku, a do 

wybuchu pierwszych starć doszło w lipcu 2011 roku. Zginęły w nim dziesiątki tysięcy osób, a miliony musiały uciekać z kraju.  

Syryjczycy uciekali między innymi do Turcji, Grecji i Niemiec, aby przeczekać wojnę. Na skutek konfliktu ucierpiały wszystkie  

sektory gospodarki, jednak najbardziej dotkliwe straty odnotowała turystyka, handel detaliczny, transport, a także 

przemysł, przede wszystkim wydobywczy i samochodowy. 

                                     POMÓŻMY DZIECIOM Z SYRII PRZETRWAĆ ZIMĘ       
Brak dostępu do leków, ciepłych ubrań czy koców zagraża życiu dzieci z Syrii. W ogarniętej wojną Syrii oraz w 

krajach ościennych, takich jak Liban, Jordania czy Irak zima jest szczególnie trudnym czasem w roku. Chore, 

pozbawione bezpiecznego schronienia i często ranne dzieci walczą o każdy dzień. Bez odpowiedniej pomocy 

najmłodsi mogą nie przetrwać w tak trudnych warunkach. UNICEF jest na miejscu i jako jedna z nielicznych 

organizacji niesie pomoc na terenie niemal całego kraju.  

DOŁĄCZ DO PROGRAMU UNICEF365 I ZACZNIJ RATOWAĆ ŻYCIE 

MALUSZKÓW KAŻDEGO DNIA!!!  

 

Bal wesołej dynii  

27 września w naszej szkole odbył się bal wesołej 

dynii. Nasze szkolne wolontariatki wraz z 

opiekunem udały się na świetlicę wiejską w 

Żabim Rogu i zrobiły poczęstunek. Rodzice 

również się włączyli i zrobili dużo pyszności. 

Uczniowie bawili się doskonale w zabawę 

włączyły się również organizatorki balu, czyli P. 

Katarzyna Steffen -  Białek oraz P. Katarzyna 

Żurawska.

 

Olsztyn 

3 listopada odbyła się ostatnia wycieczka 

projektowa do Olsztyna. Uczniowie klas 3 

dowiedzieli się dużo o kosmosie w Wieży 

Ciśnień oraz w Planetarium. Pan przewodnik 

pokazał i oprowadził uczniów po całym 

obiekcie oraz pokazał jak pracują w Wieży. 

Natomiast w Planetarium był seans dotyczący 

kosmosu i gwiazd. Uczniom wycieczka się 

podobała.

 

12marca w naszej szkole odbędzie się wielki 

finał akcji UNICEF, podczas którego zostaną 

zebrane datki na rzecz dzieci mieszkających 

w ogarniętej wojną Syrii 


