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Aktualności

• Wyniki konkursu  plastyczno-literackiego ,,Patron  Szkoły’’

KLASY I-III:

1. Ola Rybińska

2. Maja Lebiedziewicz

3. Maja Kołodziejczyk

Wyróżnienie: Beniamin Morzyc

KLASY IV-VII:

1. Dominika Paczek

2. Dominika Rak

3. Nina Snochowska

Wyróżnienie: Martyna Gorząd

PRACA RODZINNA:

1. Tata Dominiki Paczek

2. Mama Mony Anani

3. Babcia oraz Lena Fornal



Wyróżnienie: Wiktoria Pastuszak z mamą, Jarosław i Jakub Krakowiak z mamą

PRACA LITERACKA

1. Malwina Stachowicz

2. Marta Morzyc

3. Katarzyna Borowska

Serdecznie gratulujemy !

• Maraton  Makulatury

,,Maraton Makulatury- zamieniamy papier na leki’’ Zbiórka makulatury REMONDIS

(zbiórka odpadów komunalnych) na ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna  . Otwarte do godziny

16 . 00. Tel.91-431-08-23

Numer konkursowy szkoły : 9

• Mały Samorząd Uczniowski

Dnia 29.09.2017r.Mały Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolną Akcję Głośnego

Czytania.



• Festyn Rodzinny

Dnia 23 września 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie odbyła

się trzecia edycja Festynu Rodzinnego. W imprezie wzięli udział mieszkańcy

Mierzyna , gminy Dobra i Szczecina . Cały dochód z festynu został przeznaczony na

poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły. Na festynie było zorganizowanych wiele

ciekawych atrakcji. Można było skosztować  kiełbaski z grilla , pyszne ciasta

i przekąski, pajdę chleba ze smalcem, grochówkę, lemoniadę ,  soki owocowe ,watę

cukrową oraz popcorn. Odbyły się występy  oddziału przedszkolnego, studia tańca

RYTMIX , JOY DANCE oraz Koła Przyjaciół Kota. Dodatkowo chętni mogli  wziąć

udział  w zajęciach na hali sportowej  z   Rolkowem , uczestniczyć w poszukiwaniu

skarbów oraz warsztatach ,,Ogrodowe Lampioniki”. Można było również podziwiać

przepiękną wystawę poplenerową nt.: ,, Zabytki gminy Dobra ”. Po raz pierwszy na

festynie  pojawiła się Fundacja DKMS. Dorośli uczestnicy imprezy oddawali krew

w ramach Powiatowego Tygodnia Czerwonej Krwinki.

Na festynie obecna była też Policja, która oznaczała rowery. Ponadto  uczestnicy

zorganizowanej w tym dniu licytacji mogli wylicytować m.in. vouchery do restauracji,

zajęcia jazdy konnej, karnety na zajęcia rolkowe, karnety na basen, piłkę z podpisami

piłkarzy polskiej reprezentacji, czy poranną rezerwację miejsca parkingowego przy

szkole.



Jak przyznają uczestnicy festynu, to była bardzo udana impreza. Kolejna edycja

odbędzie się w przyszłym roku.







• Dzień Edukacji Narodowej
W piątek 13 października o godz. 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im.

Przyjaciół Dzieci w Mierzynie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

i Dnia Patrona, którym jest Janusz Korczak. Po uroczystości na forum szkoły odbyło się

pasowanie pierwszoklasistów. Z okazji Dnia Patrona uczniowie szkoły przedstawili

krótki program artystyczny prezentujący postać Janusza Korczaka. Rozstrzygnięto też

konkurs związany z patronem szkoły i wręczono nagrody oraz wyróżnienia. Po apelu

wszyscy przenieśli się na forum szkoły, gdzie odbyło się pasowanie pierwszoklasistów.



• Pozdrowienia
Już niebawem będzie można składać pozdrowienia . Będziemy wkładać je  do

pudełka, a one następnie  będą  wpisywane do gazetki szkolnej.

Marika Wachowska

Klasa 5a



JEŻYK MIERZYK

Pewnego razu, kiedy wracałyśmy ze szkoły, zobaczyłyśmy małe brązowe stworzonko.

Zatrzymałyśmy się i przyjrzałyśmy się mu z bliska. Okazało się, że to małe stworzonko było

jeżem. Maleństwo było zziębnięte i głodne. W pobliżu nie było żadnych innych jeży.

Postanowiłyśmy zadzwonić po kogoś dorosłego. Pomoc przyjechała szybko. W Szczecinie na

ul. Reduty Ordona znajduje się schronisko dla jeży. Nasz maleńki podopieczny został

zawieziony na miejsce i natychmiast ogrzany. Po jakimś czasie otrzymaliśmy wiadomość, że

jeżyk jest chłopcem. Pani ze schroniska nadała mu imię Mierzyk. Szczęściarz na wiosnę

zostanie wypuszczony na wolność. Ale na razie musi podrosnąć. Obecnie jeżyk ma się dobrze

i mieszka w kojcu z innymi jeżami w Warzymicach. Naszym zdaniem ratując Mierzyka,

zrobiłyśmy dobry uczynek.



PAMIĘTAJCIE !

Jeśli zauważycie potrzebującego pomocy jeża, prosimy nie

zostawiajcie go w tej sytuacji. Zabierzcie go do domu i zapewnijcie mu

ciepło. A następnie jak najszybciej zadzwońcie po Straż Miejską lub

fundacje zajmujące się opieką nad zwierzętami.  Ten mały czyn może

zrobić wiele !!!

Marta Płuciennik i Maria Wesołowska



SPORT, KTÓRY TRENUJĘ, UWIELBIAM I POLECAM

Wszyscy potrafimy surfować po Internecie, ale surfowanie na wodzie jest o wiele fajniejsze.

Windsurfing

To sport wodny polegający na żeglowaniu na sprzęcie złożonym z deski i żagla

przymocowanych do siebie.

Deski dzielą się na mieczowe i bezmieczowe. Bezmieczowe są używane, gdy wieje wiatro

sile siedem w skali Beauforta i więcej .

Sport ten od 1984 roku jest jedną z dyscyplin olimpijskich.

Są różne odmiany windsurfingu na przykład: formuła,slalom, super X i freestyle . Freestyle to

w dosłownym tłumaczeniu wariacje. Polegają na skakaniu, robienia salt i tym podobnych.

Jest bardzo przyjemnie złapać wiatr w żagiel i utrzymać się na fali.

Windsurfing to sport, który uprawia się wiosną, latem i jesienią.



Mistrzostwa Polski PSWw Mikołajkach, 25-27.08.2017 r.

Osoby, które trenują windsurfing zimą nie odpoczywają, ale wtedy trenują na icebordzie.

Icebord

To zimowa odmiana windsurfingu. Polega na przemieszczaniu się po lodzie na desce z

płozami pchanej przez wiatr.

Iceboard to taka zimowa wersja windsurfingu, z tą różnicą, że zamiast ślizgania po

powierzchni wody ślizgamy się po tafli lodu. Łatwiej jest utrzymać równowagę z racji

szeroko rozstawionych tylnych płóz, niestety upadki są mniej przyjemne. Dlatego należy

pamiętać o kasku ochronnym i mocnych rękawicach.

Niestety w Szczecinie rzadko jest tak mroźna zima, aby zamarzło Jezioro Dąbskie, by móc

uprawiać iceboard. Może w tym roku się uda …

Kuba Guźlecki



Co to jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych. Wykracza ona
poza związki rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie.

Kim jest wolontariusz?
Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się
w prace na rzecz osób lub zwierząt, które potrzebują pomocy. Warto jest być wolontariuszem
i zrobić coś dla innych, a nie dla siebie.

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku. Nawet najmłodsi mogą w pewien
sposób pomóc, oczywiste jest to, że nie będą robili tego samego co starsi, ale ważne jest to, że
próbują.

Czym jest dla nas wolontariat?
Dla nas wolontariat jest możliwością na zdobycie nowych umiejętności poprzez robienie
czegoś dobrego dla ludzi oraz zwierząt i udzielaniem pomocy bezinteresownie.

Wolontariat w naszej Gminie.
Jedną w akcji w Gminie Dobra jest Dzień Psiaka i Kociaka w Schronisku Dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej. Można pomagać również w Dzikiej Ostoi lub Schronisku dla Zwierząt w
Dobrej, można także działać przy Fundacjach na rzecz zwierząt, lub prowadzić Dom
Tymczasowy dla potrzebujących zwierząt. Organizowanych jest też wiele festynów na,
których odbywa się zbiórka pieniędzy dla osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących i
oczywiście zwierzaków. Jedną z takich akcji była impreza w Hotelu Nord dla Zuzi
Dziekońskiej.

Dlaczego wolontariat jest potrzebny?
Wolontariat jest niezbędny, ponieważ dzięki temu co robimy będąc wolontariuszem
pomagamy wielu potrzebującym ludziom i zwierzętom. Czerpiemy z tego satysfakcję i mamy
lepsze samopoczucie, więcej wiary w siebie i po prostu poczucie, że jesteśmy komuś
potrzebni i robimy coś dobrego.

Laura Kowalska i Martyna Korczyńska



Co nowego w bibliotece?

Pani Bibliotekarka poleca:

Klasy IV :książki z serii ,,Nela mała reporterka’’ i ,,Tajemnica …’’.Książki o Neli małej
reporterce podobają się głównie ciekawym świata, a ,,Tajemnica …’’ tym co lubią zagadki .

Klasy V: warto przeczytać książki z humorem z serii ,,Dziennik Cwaniaczka ’’i,, Hania
Humorek ’’.

Klasy VI i VII:książki typu ,,Magiczne drzewo ’’, ,,Felix ,Net i Nika’’ są to książki z
dłuższymi opowieściami . Tytuł Magiczne drzewo sam w sobie mówi że jest to książka
związana z magią .

We wrześniu najwięcej książek wypożyczyła klasa:

II b - 24 książki

III d - 39 książki

IV g - 19 książek

V c - 19 książek

VI c - 17 książek

VII a - 9 książek

Ciekawostka

W zeszłym roku szkolnym biblioteka wzbogaciła się o prawie 800 książek.

Zuzanna Szubert i Alicja Ogonowska



Recenzja książki '' 8 + 2 i Ciężarówka ''

Książkę pod tytułem '' 8 + 2 i Ciężarówka '' napisała norweska pisarka , a

mianowicie Anne -Cath.  Vestly, która podbiła serca czytelników dziewięciotomową serią o

mamie, tacie, babci i  ośmiorgu dzieciach: Maren,  Martinie, Marcie, Madsie, Monie, Milli i

małym Mortenie. Bohaterowie opowieści mają niesamowicie fantastyczne przygody , które

przeżywają razem ze swoim psem - Rurkiem . Dzieci chciały zapamiętać ile mają lat ,dlatego

mówiąc do siebie zwracali się nie tylko po imieniu , ale także dodawali do tego od razu

właśnie ile mają lat np. Maren 12 , Martin 10 , Marta 9 [moja imieniczka ] , Mads 8 , Mona 6

, Milli 5 , Mina 4 i oczywiście Morten czyli  najmłodszy członek tej zaskakująco dużej

rodziny - Morten 2 !

Dziesięć osób w maleńkim mieszkaniu to naprawdę bardzo dużo ,a szczególnie , że

ośmioro dzieci śpi w jednym pomieszczeniu . Nie mają łóżek ani swoich własnych biurek , a

czworo z nich już chodzi o szkoły . Wszyscy śpią na materacach , które zajmują całą

przestrzeń . Na pewno im ciasno , ale to nie zabiera wesołej atmosfery i humoru.... Przygody,

które przeżywali do tej pory, autorka zebrała w dość ciekawie nazwanych  rozdziałach  np.''

Czerwony banknot '' ,'' Wszyscy się składają '' , '' Odkrycie taty '' , '' Rurek '' , ''Budzik '' , ''

Henryk i Hulda '' i wiele , wiele innych .... Tytułowa zielona  ciężarówka  została skradziona

i przemalowana na kolor czerwony . Henryk   , który ukradł ją potem zaczął  współpracować

z tatą dzieci i stał się naprawdę godnym przyjacielem .....  Najbardziej   z postaci opisanych w

książce  urzekła mnie Mona 6 -ponieważ jest pomysłowa i wyróżnia się od pozostałej

siódemki rodzeństwa swoim wesołym , szalonym usposobieniem .  Moją ulubioną przygodą

tej wspaniałej bohaterki jest rozdział o ''Rurku - czyli psie ,który miał kiedyś na imię Haniball

. Był  zagubionym szczeniakiem , bo uciekł do lasu i nie wiedział jak wrócić. Dzieci go

znalazły i chętnie by go przyjęły , ale potem tata zobaczył ogłoszenie w gazecie o

zagubionym psie, więc Mona z Madsem poszli go oddać. Staruszka , do której należał pies

chciała wyjechać za granicę gdzie ze  zwierzakami nie wolno przebywać , co okazało się

całkiem dobrą informacją dla Madsa i Mony , bo Rurek mógł zostać ich psem z czego bardzo

się ucieszyli - ja tak jak Monka  na pewno płakałabym ze szczęścia gdyby okazało się, że

mogę nareszcie mieć własnego czworonoga (zresztą podobnie było u mnie -też długo czekała

na mojego kochanego Smyka :)) . Ale wracając do książki... Mona zauroczyła mnie odwagą i

pięknem swej miłości do zwierząt .



Naprawdę polecam tę książkę tym, którzy lubią przygody i fantazję  opowieści o

dzieciach i zwierzętach... Można uśmiać się do bólu brzucha lub mieć ochotę na płacz , który

wcale nie jest potrzebny , bo zaraz zdarzają się zabawne chwile . Książka jest bardzo

wciągająca i ciekawa, nie było momentu , który by mnie nudził ... Dlatego gdy będziecie mieć

chwilę to zamiast do telefonu zerknijcie do tej książki lub do jej innych tomów czyli ''8+2 i

domek w lesie '' oraz ''8+2 i pierwsze święta ''.

Marta Morzyc

SPORTOWO

Cristiano Ronaldo najlepszym piłkarzem świata



W dniu 23 października 2017 w Londynie przyznano nagrody FIFA The Best. Portugalczyk

Cristiano Ronaldo po raz piąty został wybrany najlepszym piłkarzem świata.

Cristiano Ronaldo urodził się 5 lutego1985 roku w Funchal na wyspie Madera. Ma

starszego brata Hugo i dwie starsze siostry o imionach Elma i Liliana Cátia.  Klubową karierę

Ronaldo rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klubie CF Andorinha, gdzie sprzątał jego ojciec.

W wieku 10 lat trafił do klubu Nacionalu, gdzie grał do 2001r. Jako 13 latek trafił na testy do

Sportingu a o angaż walczył z Albertem Fantrau. Trenerzy zdecydowali o tym, że w akademii

zostanie ten który strzeli więcej goli w sparingu. W pamiętnym meczu Cristiano strzelił 2 gole

ale zawdzięczał zdobycie bramki właśnie Albertowi który będąc przed pustą bramką podał do

Ronaldo. Po meczu Cristiano zapytał się kolegi dlaczego ten to zrobił, na co Albert

odpowiedział: „po prostu jesteś odemnie lepszy”. I tak Ronaldo przeniósł się do Sportingu.

Cristiano Ronaldo został zauważony w przedsezonowym meczu Sportingu z Manchesterem,

który odbył się z okazji otwarcia nowego stadionu Estádio José Alvalade. Trener Manchesteru

Alex Ferguson zdecydował się wydać na jego zakup ponad 12 milionów funtów. Ronaldo stał

się najdroższym nastolatkiem w historii angielskiej piłki nożnej. 26 czerwca 2009 roku Real

Madryt potwierdził, że Cristiano Ronaldo dołączy do zespołu w którym gra do

dzisiaj.Ronaldo gra na pozycji pomocnika i napastnika.

Ma 185 cm wzrostu i waży 84kg.W jego organizmie jest 7% tłuszczu co dowodzi ,że

jest bardzo wysportowany. Teraz słynny piłkarz swoją wiedzę przekazuje synowi Cristianowi

Ronaldowi Juniorowi który rzuty wolne wykonuje tak jak tata.



.

32-letni Portugalczyk w tym roku poprowadził Real Madryt do drugiego z rzędu triumfu w

Lidze Mistrzów. Oprócz tego "Królewscy" zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

Tymoteusz Stacherzak




