SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

3/20/21

CZASOPISMO DLA KLAS IV - VIII
W numerze:
Z życia szkoły, Ksiazko INFO, Majowe Swieta, Chwila
koncentracji, Dzien Matki, Ciekawostki o Afryce, Epoka
Covid 19, Mini Horoskop, mmm…pychota.
Zespół redakcyjny: uczniowie VII d
oraz Aneta Żarska, Anna Myk i Aleksandra Pietrzak
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do współpracy
z redakcją gazetki i wspólnego redagowania kolejnych numerów.

KWIECIEN 2021 r.

Konkurs „Wiosna za oknem” edycja II

Projekt edukacyjny „Skarby Bałtyku”
Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym „Skarby
Bałtyku”, do którego przystąpili uczniowie klas VII. Naturalnie
Bałtyckie to program mający na celu promocję polskiego
rybołówstwa oraz edukację
na temat Bałtyku, ryb w nim
żyjących, a także zasad
zdrowego odżywiania się.
Beneficjentem i realizatorem
programu jest Kołobrzeska
Grupa Producentów Ryb
sp. z o.o. w Kołobrzegu.
Projekt dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej.

Kochani Uczniowie i Rodzice
Mam dla Was kolejną propozycję konkursu. Podobnie, jak w roku
poprzednim konkurs nie ma żadnych zasad technicznych.
Technika pracy może być dowolna – zdjęcie, film, rysunek, wiersz,
piosenka, napis w edytorze graficznym, pozostawiam Wam
dowolność interpretacji.
Jak czujecie tegoroczną wiosnę ?
Czego nauczyliście się podczas
całego okresu trwania pandemii ?
Nie myślimy tu o nauce, tylko o
ważnych, życiowych lekcjach,
które dostaliśmy od losu. Za czym
tęsknicie ? Co chcielibyście
przekazać koleżankom, kolegom,
nauczycielom ?
Na autorów najbardziej
pomysłowych prac czekają piękne dyplomy i nagrody rzeczowe 🙂
Całość prac udostępniona będzie na stronie szkoły oraz w mediach
lokalnych.
Prace proszę przesyłać na adres mailowy: m.zatorska@sp5kg.pl

Dzień niebieski – 2 kwietnia –
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

CHALLENGE TANECZNY
W NASZEJ SZKOLE !
„Jerusalema”

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości
Autyzmu, akcja ma na celu propagowanie
wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum
autyzmu
i przybliżanie w ten sposób
społeczeństwom problemów, z jakimi
borykają się na co dzień osoby
z autyzmem i ich rodziny. My oczywiście,
choć kameralnie, również przyłączyliśmy
się do akcji. Podczas Niebieskiego Dnia
chłopcy bawili się ruchowo i plastycznie
na …niebiesko! Niebieskie baloniki,
ćwiczenia na piłce, łapanie baniek
mydlanych, a na koniec wielkanocne
zajączki z niebieskimi noskami!

– taniec, który opanował świat !

Zapewne wszyscy z Was słyszeli południowoafrykański utwór,
muzyka i producenta muzycznego Master KG „Jerusalema”.
Rytmiczna muzyka, aż porywa do tańca.
Obecnie choreografię „Jerusalema” odtwarzają wszyscy, młodsi
i starsi, w domach, na lotnisku, na parkingach. Dlatego zachęcamy
Was do wzięcia udziału we wspólnym „Jerusalema Challenge”.
Chętne osoby proszę się zgłaszać do Pani Małgorzaty
Mularczyk
e-mail:
m.mularczyk@sp5kg.pl
bądź
do
wychowawcy i już ćwiczyć w domu kroki taneczne.
Jak wrócimy do szkoły, na pewno zrobimy wspólnie szybką próbę,
ustawienie i nagramy nasze dzieło na sali gimnastycznej.
Zachęcamy do wspólnej zabawy !
oto linki z podstawowymi krokami :
https://www.youtube.com/watch?v=unVoLZClhqw
https://www.youtube.com/watch?v=QJgwF_9cl1M
https://www.youtube.com/watch?v=_pBRksj_Iwk&t=302s

KSIĄŻKA info
„Baśnie Barda Beedle’a”
Nie możesz rozstać się z Harrym Potterem? Odkryj świat baśni
Barda Beedle’a, które właściwie są zbiorem pięciu odrębnych
historii, wzbogaconych o komentarze
samego Albusa Dumbledore’a. Nad
przekładem czuwała Hermiona
Granger. To gratka dla sympatyków
i zagorzałych fanów przygód postaci
z Hogwartu. Czy pamiętasz
przytoczoną przez Hermionę historię
o trzech mężczyznach, którzy
napotkali na swojej drodze Śmierć?
Pojawiają się oni i w tej książce,
w baśni zatytułowanej po prostu
Opowieść o trzech braciach. Jest ona
kluczowa dla fabuły cyklu o Potterze,
ale stanowi także integralny element
Baśni Barda Beedle'a. Nawiązania do innych opowieści z Baśni…
uważny czytelnik i fan Harry’ego Pottera odnajdzie bez trudu.
Jeśli gustujesz w powieściach fantasy i science fiction, książka
Baśnie Barda Beedle’a to dobry wybór dla Ciebie! Przyjemność
z poznawania świata czarodziejów będą czerpali także i ci
czytelnicy, którzy jeszcze nie znają innych powieści
J.K. Rowling. Atutem tej publikacji są piękne ilustracje autorstwa
Tomislava Tomica. (opis wydawcy)

„Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak
radzić sobie z życiem”
Nastolatki nie mają łatwo. Na każdym kroku wyzwania. Przemek
Staroń przybywa ze wsparciem! Nauczyciel Roku 2018, psycholog,
nauczyciel etyki i filozofii, nominowany do Global Teacher Prize,
czyli „nauczycielskiego Nobla”, fan Harry’ego Pottera i klocków
Lego zebrał od młodych ludzi pytania i wątpliwości, z którymi się
borykają. Czy to źle być smutnym?
Czy warto się zakochiwać? Jak
znieść porażkę? Co się stanie, jak
wyjdę przed szereg? Dlaczego
wygląd jest taki ważny? Następnie
odpowiedział na te pytania –
opierając się na swojej wiedzy
psychologicznej oraz na historiach
bohaterów znanych z książek i
filmów. Są wśród nich postacie z
„Harry’ego Pottera”, „Władcy
Pierścieni”, „Stranger Things”,
„Gwiezdnych Wojen” czy
Avengersów. „Szkoła bohaterek i
bohaterów” to poradnik
psychologiczny, który czyta się jak
powieść przygodową! (opis wydawcy)

https://najlepsze-ksiazki.pl/najlepsze-ksiazki-dla-mlodziezy/

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są
w Polsce trzy ważne święta:
Państwowe Święto Pracy - 1 maja
Państwowe Święto Flagi - 2 maja
Narodowe Święto Konstytucji - 3 maja

Święto pracy
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.
Święto to obchodzone jest 1 maja od ponad wieku w wielu krajach
świata, upamiętnia on strajk robotników z Chicago z 1886 roku.

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o
ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy
walczyły na ulicach Chicago tysiące pracowników - wśród nich
także emigranci z Polski. Protest został krwawo stłumiony przez
policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.
Od 1890 roku 1 maja jest ustanowiony świętem pracy. W Polsce
do rangi święta państwowego urosło jednak dopiero po II wojnie
światowej w 1950 roku, choć obchodzone było już znacznie
wcześniej.
Z początku święto pracy obchodzone było spontanicznie.
Robotnicy spotykali się wspólnie i demonstrowali, ale nie były to
oficjalne państwowe obchody.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było
obchodzone bardzo uroczyście. Odbywały się tego dnia pochody,
wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy
lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak
uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL.
Dziś już 1 maja obowiązkowych pochodów nie ma, choć niektóre
organizacje organizują coś na ich kształt. Od 2004 roku Polacy
mają kolejny powód do świętowania, to właśnie tego dnia, Polska
oficjalnie przystąpiła do Unii Europejskiej.

2 maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polski
Jak co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz.
Jest to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy
ustawy z 20 lutego 2004 roku. Tego dnia organizowane są
różnego rodzaju akcje manifestacyjne patriotyczne. Największą
akcją, która miała miejsce w Dzień Flagi, odbyła się w Bytomiu
w 2009 roku. Ponad 500 osób z przygotowanych wcześniej
i uniesionych w jednakowym czasie parasolek utworzyło białoczerwoną flagę. Aktualnie popularne stało się noszenie w tym dniu
kokardy narodowej. Obyczaj ten zapoczątkował prezydent Lech
Kaczyński i kontynuowany był przez następnych prezydentów.
Wszyscy możemy uczcić to święto wywieszając flagę w oknie lub
na balkonie swojego mieszkania.

3 maja Święto Konstytucji
Dnia 3 maja 1791 r. została uchwalona ustawa rządowa nazwana
Konstytucją. To najważniejszy dokument w Polsce.
Dokument ten został podpisany 229 lat temu i nadal niesie on
wiele uniwersalnych przesłań oraz jest wzorem konsensusu
między zwaśnionymi politycznymi stronami. Święto konstytucji 3
Maja w Polsce obchodzone jest od 1919 roku, jednak w okresie
PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku przywrócone. W
okresie zaborów Polski oczywiści obchody Święta Konstytucji 3
Maja były surowo zakazane. Ludzie, którzy publicznie obchodzili
to święto, byli surowo karani przez policję.
Aktualnie Uchwalenie Konstytucji 3 maja świętowane jest
poprzez różnego typu parady, zawody sportowe, marsze oraz
pikniki rodzinne.

Znajdź 10 różnic

szykowane laurki, obrazki i życzenia, a także kwiaty i cała masa
innych dziecięcych skarbów przekazywanych ukochanym mamom.
Pomysły na prezent dla mamy metodą handmade :)
Wazon ze szklanej butelki
Kubki ręcznie malowane.
Zakładka do książki z motylem origami.
Serce - kartka handmade.
„Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt.
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd.”
Dzień przeznaczony dla naszych mam obchodzimy w Polsce
26 maja i jest to święto, którym wyrażamy szacunek, zrozumienie
oraz zwyczajną miłość naszym mamom i ich niełatwej roli w
otaczającym nas świecie.
Oficjalnie Dzień Matki, jako święto kalendarzowe pojawiło się w
Polsce w roku 1914 i odbyło się w Krakowie dnia 26 maja.
Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości zwyczaj ten umocnił się
i stał częścią naszej tradycji. W okresie międzywojennym starano
się połączyć Dzień Matki z Dniem Kobiet, na szczęście
nieskutecznie.
Obecnie jest to święto rodzinne, podczas którego dzieci
przygotowują drobne upominki dla mam. Są to własnoręcznie

Doniczki wykonane techniką decoupage

O AFRYCE



Duża część Afrykanów
cierpi na niedobór wody i żywności.
Przeciętnie kobiety i dzieci codziennie pokonują 5
kilometrów pieszo, tylko po to, by zdobyć wodę potrzebną
do przeżycia.

41% dzieci w Afryce pracuje w wieku pomiędzy 5 a 14
rokiem życia.

Hipopotamy zabijają więcej Afrykanów niż lwy, rekiny i
krokodyle razem wzięte.

Prawie połowa diamentów świata pochodzi z Afryki
Środkowej i Południowej.

Szacuje się, że populacja Afryki podwoi się w 2050 roku.

Eksperci szacują, że w 2050 r. na kontynencie afrykańskim.

W Sudanie znajduje się ponad 200 piramid, czyli więcej niż
w Egipcie.

W Afryce jest 54 krajów.
Prawie jedna trzecia światowych języków jest używanych w
Afryce.

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-ze-swiata/

Dzieci spod znaku Raka są bardzo wrażliwe
i uprzejme. Małe Raki są niezwykle przywiązane
Dzieci spod znaku Barana są prawdziwą kopalnią
energii, która jeśli nie będzie odpowiednio
pokierowana przez rodziców, może przysparzać
kłopoty. Małe Barany są żywe, inteligentne

do matki, wyjątkowe, pełne fantazji, która czasami
może być przyczyną problemów. Należy je otoczyć
miłością i spokojem, potrzebnym do wykształcenia
w nich większej pewności siebie.

i obdarzone wielkim sercem.
Dzieci spod znaku Lwa są wesołe, pogodne, pełne
Dzieci spod znaku Byka na ogół wyróżniają się
spokojem i umiejętnością adaptacji. Są bardzo czułe,
czasem uparte do granic możliwości. Są obdarzone
artystyczną wrażliwością i miłością do muzyki

życia, nigdy nie przestają się uśmiechać, nic więc
dziwnego, że przyciągają sympatię innych. Bywają
momenty, kiedy ich ego niebezpiecznie rośnie.
Zadaniem rodziców jest nie dopuszczać do takich

od najmłodszych lat.

sytuacji.

Dzieci spod znaku Bliźniąt obdarzone są wielką

Dzieci spod znaku Panny bywają zamknięte,

inteligencją i sprawnością umysłową. Lubią przebywać
wśród ludzi, a ich głowy są zawsze pełne pomysłów.
Niektórzy mogą je przez to odbierać jako
niegrzeczne i nerwowe, ale by zapobiec kłopotom
wystarczy dać upust ich wyobraźni.

introwertyczne, bardzo poważne, jak na swój wiek.
Obdarzone są ponadprzeciętną inteligencją i zmysłem
obserwacji. Tym bardziej warto je zachęcać,
by wyszły ze swoich "skorup".

co trudno do nich dotrzeć. Bywa, że tylko rodzice
Dzieci spod znaku Wagi obdarzone są wrodzonym

poznają ich prawdziwe, wspaniałe oblicze.

urokiem. Zawsze ciche i spokojne, tworzą
pojednawczą atmosferę, w której każdy czuje się

Dzieci spod znaku Wodnika są oryginalne,

dobrze. Na prawdę ciężko ich nie kochać.

mają wrodzone poczucie sprawiedliwości. Są bardzo
spokojne. Kochają towarzystwo, ale nie mają także

Dzieci spod znaku Skorpiona są bardzo inteligentne
i wrażliwe, przez co trudno nimi kierować. Mają
tendencję do odrzucania autorytetów i agresywnej

problemu z samotnością. Poznają świat z ciekawością.
Głównym zadaniem rodziców jest narzucenie im
dyscypliny i nauczenie odpowiedzialności.

obrony. Jeśli dorastają w atmosferze miłości,
ich energia przerodzi się w 1000 talentów.

Dzieci spod znaku Ryb to urodzeni artyści.
Wrażliwcy, obdarzeni twórczym duchem. Brakuje im

Dzieci spod znaku Strzelca są szczęśliwe
i beztroskie. Odkrywają świat z przyjemnością,
bez uczucia strachu. Właśnie przez swój
nieposkromiony temperament i wrodzoną
nadpobudliwość mogą mieć problemy z koncentracją,
ale przy odrobinie pomocy, uporają się z tym.
Dzieci spod znaku Koziorożca mają opinię małych
dorosłych. Są bardzo inteligentne, mają tendencję
do zamykania się w sobie. Kochają samotność przez

koncentracji i dobrej organizacji. By poczuć się
pewnie muszą być otaczani miłością.

MUFFINKI Z KAWAŁKAMI CZEKOLADY
MASŁO CZOSNKOWE – IDELANE DO
POTRAW NA GRILLA
SKŁADNIKI :
- masło w kostce 250 g
- 2 -3 ząbków czosnku
- świeże zioła
ewentualnie 1,5 łyżeczki ziół prowansalskich
- szczypta soli i pieprzu

Sposób przygotowania :
1.
Masło wyjmij wcześniej z lodówki, by zmiękło i łatwiej
łączyło się z innymi składnikami.
2.
Obierz ząbki czosnku i przepuść przez praskę, albo drobno
posiekaj. Można też użyć suszonego czosnku, jednak najlepiej
smakuje ze świeżym.
3.
Jeżeli masz świeże zioła, to umyj i drobno posiekaj.
4.
Posiekany czosnek wrzuć do miseczki razem z roztopionym
masłem i ziołami, wszystko dokładnie wymieszaj i przypraw solą
i pieprzem.

SKŁADNIKI:
-2szkl.mąki pszennej
-2łyżeczki proszku do pieczenia
-2jajka
-szklanka mleka
-2/3szkl.cukru
-1/2szkl.oleju
-tabliczka czekolady mlecznej
PRZYGOTOWANIE:
W jednej misce łączymy wszystkie składniki suche, w drugiej
mieszamy jajka, mleko i olej. Składniki suche przesypujemy
do masy jajecznej i mieszamy.
Czekoladę kroimy na małe kawałeczki, dodajemy do ciasta
i za pomocą łyżeczki delikatnie wszystko łączymy. Piekarnik
nagrzewamy do 200 stopni, ciasto wlewamy do foremek

⅔

papierowych lub silikonowych do wysokości
ich wysokości.
Blaszkę z babeczkami wstawiamy do piekarnika na 20 minut.
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