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Nowy Rok... 

 Stary rok i święta Bożego Narodzenia już są za nami. Mam nadzieje, 

że czas spędzony w gronie rodziny był udany, a sylwester szalony. 

   Styczeń to czas, w którym poprawiamy oceny. Mam nadzieje, że 

wszystkim to się uda. Zbliżają się też ferie zimowe. Życzę wszystkim w 

tych dniach dobrej zabawy, odpoczynku i braku stresu. Dobrej 

zabawy!   

Wolontariat 

 

 Na czym polega wolontariat? 

   Wolontariat jest bezpłatnym, dobrowolnym, świadomym 

działaniem na rzecz innych osób, które zdecydowanie wykracza poza 

zwykłe więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

 

Kto może być wolontariuszem? 

Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Wolontariuszem może być 

każdy, kto chce pomagać innym dzieląc się swoim czasem, wiedzą i 

umiejętnościami. Działania wolontariuszy są nakreślone na 

osiągnięcie określonych rezultatów.  

Cechy dobrego wolontariusza: 

Wolontariusz powinien mieć zapał do pracy, gdyż bez tego nie 

zdziała się nic. Oprócz chęci powinien wykazać zaangażowanie, 

troskę oraz nadzwyczajną determinację. Kiedy pracuje się z chorymi 

ludźmi trzeba być cierpliwym i 

dokładnym, gdyż oni 

potrzebują tego. Bez tych 

podstawowych cech człowiek 

nie będzie w stanie dobrze 

zaopiekować się ludźmi, czy 

też zwierzętami. 
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Ważne ogłoszenia 

 

       Z dniem 16 grudnia 2016 roku, 

szkoła podstawowa nosi nazwę: 

Szkoła Podstawowa im. Danuty 

Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 
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Recenzja                                       
 
                                                   Oni są zupełnie inni… 

 Katy właśnie przeprowadziła się do Zachodniej Wirginii. Doskwiera jej nuda i dziwaczny akcent jej nowych 

przyjaciół. Jest niezadowolona i chciałaby wrócić do domu. Na dodatek jej sąsiad i rówieśnik Deamon Black 

robi wszystko by ją zdenerwować. Lecz gdy pewnego dnia Katy ma wypadek, to on ją ratuje. Robi to  jednak 

w dziwny sposób. Zamroził na chwilę czas… Okazuje się, że Deamon jest kosmitą. Od tego czasu nuda Katy 

nie doskwiera. Nieraz musi walczyć o własne życie. Książka jest pełna zaskakujących zwrotów akcji, dlatego 

ją polecam. . Książka znajduje się w gminnej bibliotece publicznej. 

 

Autor: Jennifer L. Armentrout 

Kategoria: Literatura młodzieżowa 

Ocena książki: 10/10 

Następne części: ,,Onyks”, ,,Opal”, ,,Origin”, ,,Opposition”.   

 

 

 

 

Kalendarium  

Grudzień : 

* 22 grudnia – pożegnaliśmy   naszą dyrektor p. Alicję Dorochowicz  i przywitaliśmy 

p. Bożenę Sobieszczańską 

* 22 grudnia – odbyły się jasełka wykonane przez 6-latków 

Styczeń   : 

* 12 stycznia – odbędzie się audycja muzyczna  pt .,,GITARA BEZ TAJEMNIC ” 

 

Humor z naszych wypracowań 

1. Danuśka jest lekkim kontrastem dla Jagienki. 

2. (O Danuśce) Jej mama  umarła , gdy była dzieckiem. 

3. Poślubiłbym Jagienkę, ponieważ ona jest hardkorem i umie strzelać z kuszy. 

4. Zbyszko uważa Jagienkę za mężczyznę, bo gdy jeździ na koniu wygląda jak chłop. 

5. (O Jagience) Rozdzierała ją energia. 

6. Balladyna ciągle, by się obijała… 

7. Balladyna miała na liście wiele samobójstw, do których w końcu się przyznała. 
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8. Aby być dobrym człowiekiem trzeba doznać goryczy i cierpienia oraz trzeba nie olewać innych. 

9. Zosia nie odwzajemniała uczuć chłopaków, którzy do niej startowali. 

10. Scrooge był bezduszny, naciągał wszystkich na kasę. 

                                                    

                                                                                                               Xxx 

 

 

Bezpieczeństwo w czasie ferii 

                                                             

 W ferie mało kto myśli o swoim bezpieczeństwie. Wszyscy chcą się bawić bez ograniczeń, ale powinniśmy 

przestrzegać tych kilku zasad:  

1. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, torów kolejowych! 

2. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko 

od jezdni!  

3. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na 

zewnątrz!  

4. Informuj rodziców gdzie, kiedy i z kim wychodzisz, i wracaj przed zmrokiem! 

5. Nie wchodź na zamarzniętą taflę wody. Nigdy nie wiadomo czy wytrzyma twój ciężar! 

 

Mrs.E. 

 

„Chłopcy z placu broni” 

Jest to powieść opowiadająca o losach dwóch grup chłopców. Jedną z grup dowodzi 

Janusz Boka. W skład jego drużyny wchodzą między innymi Ernest Nemeczek i Gereb. 

Drugą ekipą przewodzi Feri Acz. Nazwa jego drużyny to „Czerwonoskórzy”. Toczą oni 

zażartą walkę o miejsce do zabawy. Jednak te pojedynki mają swojego małego bohatera. 

Jest nim Nemeczek – traktowany przez innych z politowaniem, wierny młody chłopiec. 

Mimo choroby dzielnie walczy z przeciwnikami. Po tej walce zmarł.  

 Autor stworzył świetną opowieść o wierności, przyjaźni oraz patriotyzmie. Losy 

chłopców z tej książki na długo pozostają w pamięci. 

 

Postanowienia noworoczne 

  Przyszedł Nowy Rok, więc jak wiadomo każdy ma swoje postanowienie noworoczne. 

Dzisiaj postaram się przybliżyć wam co postanowili zrobić w tym roku nasi 

kochani gimnazjaliści. 

  KORZYSTANIE Z KOMPUTERA/LAPTOPA  

  Z tego, co udało mi się wywnioskować, to bardzo dużo osób chce mniej spędzać 

czasu przed laptopem bądź komputerem. Ja się im nie dziwię. Jest to jedno z moich 

postanowień. Tak szczerze to wątpię, aby dużo osób dotrzymało tego założenia. 
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  NAUKA 

  Kolejne postanowienie, które mają gimnazjaliści to więcej czasu poświęcać nauce. Znając ich to przyda im 

się trochę nauki. Tak jak powyżej, to też jest moje postanowienie, którego i tak nie zapewne nie dotrzymam. 

  TELEFON 

  Garstka ankietowanych powiedziała, że chcą mniej korzystać z telefonu. Przyznam, ciekawe postanowienie.  

  Trzymam kciuki za wszystkie postanowienia i aby one się dokonały. 

                                                                                                                                             Crespo 

 

Odpowiedzialne decyzje 

  Nieraz słyszymy „odpowiedzialny, odpowiedzialność, odpowiedzialna”, lecz co 

to jest ta „odpowiedzialność”? Odpowiedzialność to obowiązek moralny lub 

prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny. Niekiedy zdarza się tak, że 

decyzja zaważy o naszym dalszym losie.  Często słyszymy, że gdzieś na świecie 

dzieje się coś złego. Być może jest to spowodowane właśnie nieodpowiedzialną 

decyzją. Wiele osób na świecie cierpi z powodu tego, że raz w życiu podjęli tą 

najgorszą decyzję. 

 Widzimy się w następnym artykule  

                                                                                                                                                  Crespo 

  

Uroki zimy 

           

 

 

           

 


