CZASOPISMO DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW MZS W BIŁGORAJU
STYCZEŃ, LUTY 2017 r.

Serdecznie witamy wszystkich Czytelników
w Nowym Roku 2017 Oddajemy w Wasze ręce kolejny
numer
szkolnego czasopisma Echo Trójki.
Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich
chętnych uczniów,
którzy chcą i mają ochotę napisać coś od siebie

W numerze
Kalendarium stycznia
Dzień Babci i Dziadka –gorące życzenia od wnuków
Zimowe zabawy na ferie
Dzień bezpiecznego Internetu
Konkursy styczniowe
Wiersze najmłodszych

6 STYCZNIA
Trzej królowie To dzień kończący tradycyjne
obchody Bożego Narodzenia.
W tym dniu w kościołach święci się mirrę, kadzidło
i złoto, a także kredę. Upamiętnia to dary złożone
małemu Jezusowi przez Mędrców ze wschodu.
Dawniej po powrocie z kościoła poświęconym
kadzidłem okadzał gospodarz dom i obejście.
Potem ktoś z domowników wypisywał kredą na drzwiach inicjały
trzech mędrców oraz aktualną datę roczną: K + M + B 2017.
Taki zapis tłumaczy się jako skrót wyrazów łacińskich tworzących
zdanie: "Niech Chrystus błogosławi temu domowi".

W sobotę 11 lutego 2017 roku w naszej szkole odbędzie się bal
choinkowy.
Dla uczniów klas
I- III zabawa
rozpocznie się
o godz. 10.00,
a zakończy
o godz. 13.00.
Organizatorzy
zapewniają dobrą
muzykę do tańca,
konkursy
z nagrodami i pięknie
udekorowaną salę
gimnastyczną.
Rodzice zadbają o słodki poczęstunek dla swoich pociech. Uczniowie
już dziś szykują kreacje, ciekawe stroje i przebrania na ten
wyjątkowy dzień.

Redakcja gazetki życzy wszystkim udanej zabawy

BARDZO KOCHAM
MOICH DZIADKÓW,
W MOIM SERCU
ZAWSZE SĄ
Moja babcia mieszka daleko ode mnie. Widzę ją często, bo jeżdżę do niej
z mamą w odwiedziny i na święta. Moja babcia jest fajna. Ma czerwone włosy,
okulary i ładnie ubiera się w bluzki, spódnice i różne sukienki. Babcia robi mi
na drutach różne ubranka, sukienki i sweterki. Jak będzie jej święto, to życzę
babci dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności oraz dużo prezentów.
Sandra Szozda kl. I a
Moje babcie i dziadkowie mnie kochają i ja ich też bardzo, bardzo kocham.
Jedna babcia mieszka w Kocudzy, a druga razem z dziadziem są w Ameryce.
Babcia Marysia, ta z Ameryki, przysyła mi prezenty, a dziadzio pracuje. Nie
wiem jaką ma tam pracę. Druga babcia zawsze gotuje dla mnie pyszny rosół
i piecze ciasta. Najbardziej smakuje mi babciny piernik. Dziadek jeździ
traktorem i uprawia pole. Gdy do niego nie jadę, to rozmawiam z nim przez
telefon, bo go bardzo lubię. Z dziadkami z Ameryki też rozmawiam, ale przez
komputer. Życzę im wszystkim dużo zdrowia, żeby nie chorowali i żyli długo.
Julka Ksiądz kl. II b

Mam dwie babcie. Często jeżdżę do
babci Ewy, a do babci Emilki chodzę,
bo
mieszka
blisko.
Wtedy
spacerujemy i chodzimy na plac
zabaw. Obie moje babcie pracują,
a w domu gotują obiady i pieką ciasta.
Z babcią Ewą piekę najlepsze ciasto
czekoladowe. Babcia gotuje pyszne
zupy, a najlepiej smakują mi dwie zupy: rosół i pomidorowa. Kocham obie
babcie i życzę im szczęścia, zdrowia oraz pomyślności.
Weronika Wolińska kl. I a
Mam dwie babcie Grażynkę i Manię oraz dziadka Bolka. Do szkoły
przyprowadza mnie babcia Mania. Ona opiekuje się mną, gdy rodzice są
w pracy. Obie babcie są bardzo dobre, cierpliwe, chodzą ze mną na spacery
i czasami do sklepów. Mój dziadzio umie jeździć traktorem i hoduje zwierzęta.
Jest bardzo pracowity. W Dniu Babci i Dziadka życzę im wszystkiego
najlepszego.
Kuba Margol kl. II d
Mam babcię o imieniu Helenka. Bardzo ją lubię, bo kupuje mi dużo rzeczy, np.:
karty piłkarskie, klocki Lego i słodycze. Mój dziadzio ma na imię Ryszard. Jest
już starszy. Lubię go bardzo, bo jest wysportowany i jeździ na rowerze. Moim
dziadkom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.
Jaś Krasiński kl. III d
Mam jedną babcię o imieniu Józia. Babcia w soboty zaprasza mnie do siebie na
wieś. Tam bawię się, wypoczywam, a babcia robi mi kluski z serem, pierogi,
gotuje moją ulubioną zupę pomidorówkę. Babcia opiekuje się wnukami, za co ją
bardzo kocham. Życzę jej, aby żyła długo, żeby miała dobre życie i żeby miała
zawsze cierpliwość. Za wszystko jej dziękuję.
Michał Sprysak kl. II d
Mam dziadzia o imieniu Józio, który ma 64 lata oraz dwie babcie: Danusię,
która ma 61 lat i Hanię – 78 lat. Lubię ich bardzo. Najstarsza babcia Hania jest
teraz chora i odwiedzam ją w szpitalu. Moi dziadkowie są bardzo fajni, lubią
żartować. Babcie gotują mi pyszne obiadki. Szczególnie lubię łazanki i kotlety
mielone. Zapach tych łazanek czuć w całym bloku, takie są smaczne i pachnące.
Dziadek też gotuje, pomaga babci w kuchni, pilnuje obiadu, obiera buraki.
Życzę im dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech żyją jak najdłużej.
Maks Piróg kl. III d

DLA DZIECI
Baw się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy.
Nie rzucaj śnieżkami w pieszych, w samochody lub okna.
Nie zjeżdżaj na sankach w kierunku jezdni lub torów kolejowych.
Nie doczepiaj sanek do samochodu lub innego pojazdu.
Jeżdżąc na łyżwach korzystaj tylko z zorganizowanych i nadzorowanych
lodowisk. Nie wolno urządzać ślizgawek i lodowisk na jeziorach, rzekach,
stawach oraz innych zbiornikach wodnych.
Niedopuszczalne są zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz
pływających krach. Pamiętaj! Lód może się załamać pod ciężarem człowieka –
to jest główna przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym.
Do zjeżdżania na sankach, nartach wybieraj miejsca oddalone od ruchu
samochodowego.
W zimie bądź szczególnie
ostrożny – spadające sople lodu,
zaśnieżone i oblodzone chodniki
mogą stać się przyczyną wypadku.
W przypadku załamania lodu połóż
się płasko na wodzie, rozłóż
szeroko ręce i próbuj wpełznąć na
lód. Staraj się poruszać w kierunku
brzegu leżąc na lodzie.

DLA RODZICÓW
Rodzicu - bądź dla dziecka wzorem prawidłowego zachowania – zawsze
i w każdej sytuacji. Traktuj dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów.
Codziennie znajdź czas na rozmowę z nim.
Ucz je, by podczas nieobecności rodziców w domu nikomu nie otwierały drzwi
(nawet znajomym, a także innym dzieciom).
Nie ujawniaj miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów. Zabroń też
chwalenia się innym, co „fajnego” jest w domu.
Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek
prezentów, słodyczy, napojów.
Zakaż dziecku wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych, oddalania się
z nieznajomymi. Zrób wszystko, aby dziecko było nieufne wobec obcych.
Uczyń wszystko, aby zabawy dzieci były bezpieczne. Ucz dzieci rozwagi,
zwłaszcza przy zabawie na stokach narciarskich, w pobliżu wody, placu
budowy, ruchliwych ulic.

ZIMĄ MOŻNA
SPACEROWAĆ!
Codzienny spacer
wzmacnia odporność!
Wzmaga apetyt! Dotlenia
organizm! Wywołuje
dobry humor!

ZIMĄ MOŻNA
JEŹDZIĆ NA NARTACH LUB SNOWBOARDZIE!
Jazda na nartach lub snowboardzie
to niesamowita frajda! Wyzwala
adrenalinę! Dotlenia organizm!
Wzmaga apetyt i wzmacnia
odporność! Poprawia kondycję!
Można dać upust swojej energii!

ZIMĄ MOŻNA JEŹDZIĆ NA SANKACH!
Jazda na sankach to super zabawa! Wzmaga
apetyt i wzmacnia odporność! Dotlenia
organizm! Wyzwala emocje! Sanki połączone w
kuligu dostarczają wiele uśmiechu! Można dać
upust swojej energii!

ZIMĄ MOŻNA JEŹDZIĆ NA ŁYŻWACH! Jazda
na łyżwach to niesamowita frajda! Wyzwala
adrenalinę! Dotlenia organizm! Wzmaga apetyt
i wzmacnia odporność! Wzmacnia nogi, ręce
i kręgosłup! Podczas jazdy na łyżwach uczymy
koordynacji ruchów i gracji!
ZIMĄ MOŻNA ZABAWY W ŚNIEGU! Zimą możemy
urządzić wojnę na śnieżki! Możemy ulepić bałwana
lub wyrzeźbić dowolną rzecz! Możemy wybudować
igloo! A dzięki temu również wzmocnimy nasz system
odporności i bardzo miło spędzimy czas!

KAŻDY RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZYNOSI
KORZYŚCI DLA ORGANIZMU! PAMIĘTAJCIE O CIEPŁYM
UBRANIU! NAJLEPIEJ UBIERAĆ SIĘ NA „CEBULKĘ”,
CZYLI NAKŁADANIE KILKU WARSTW ODZIEŻY

Deszcz pada i śnieg sypie, bo zima o nas pamięta.
Potem wiosna z kwiatami przychodzi i nowe życie się rodzi.
Potem lato i chcę się kąpać.
I znów jesień kolorowymi liśćmi zawita.

Rozalka Markowicz kl II d

PADA DESZCZ
Pada deszcz.
Deszczu znikaj precz!
Zaproś zimę, zaproś.
Pa, pa deszczu, pa.
Cześć zimo, cześć!
Lubię cię bo jesteś super!

Zosia Krawczyk kl. II d

GRZECZNOŚĆ NA
CO DZIEŃ

Kto komu pierwszy się kłania?

Młodszy starszemu,
mężczyzna kobiecie,
chłopiec dziewczynie.
Jednak nigdy nie zaszkodzi, jeśli
uśmiechniesz się pierwsza(y).
Życzliwość jest zawsze na miejscu, czyli
– pierwsza kłania się osoba
grzeczniejsza.

W DNIACH 9 I 10 STYCZNIA UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY
ZMAGALI SIĘ Z TRUDNYMI ZADANIAMI II ETAPU
OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POLONISTYCZNYCH
Zadaniem uczennic i uczniów, którzy przystąpili do konkursu
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ” było
przeredagowanie tekstu tak, żeby wypowiedź spełniała kryterium
poprawności językowej. Do konkursu przystąpiło 17. uczniów
z klas II-III.
Zadaniem uczennic i uczniów konkursu „Z ORTOGRAFIĄ NA
CO DZIEŃ” było napisanie dyktanda. Z tym zadaniem zmierzyło się
10. uczniów naszej szkoły.
Tytuł finalisty otrzyma każdy, kto uzyska w 2. etapie minimum 95%
poprawnych odpowiedzi i przystąpi do III etapu. Laureaci zostaną
wyłonieni w III etapie (finale ogólnopolskim) Laureaci otrzymają nagrody
podczas gali laureatów w Warszawie w siedzibie PAN

Od kilku już lat uczniowie klas starszych IV-VI i gimnazjum poprzez
rozwiązywanie różnych testów i dodatkową pracę wzbogacają swoją
wiedzę polonistyczną i biorą udział w w/w konkursach.
W bieżącym roku 13. uczniów z klas IV-VI przystąpiło do konkursu
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ” i 14. uczniów
do konkursu „Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ”
Czekamy na wyniki II etapu i życzymy powodzenia wszystkim
naszym uczniom.
Poprawna polszczyzna i bogate słownictwo to atuty
w rozmowie z innymi ludźmi

10 STYCZNIA br.
ponad 30. uczniów
z klas II i III SP
brało udział w
OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADZIE
z języka angielskiego
„OLIMPUSEK”

Olimpiada ta polega na rozwiązaniu przez uczniów testu
zawierającego zagadnienia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej
i matematycznej. Olimpiada pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze
słownictwa i podstawowych zwrotów, rozwijać wyobraźnię i myślenie
twórcze dzieci. Testy wielokrotnego wyboru obejmują zestaw
21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany
zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy
uczniowie mogą spróbować swoich sił, jeżeli nie w tymto w następnym roku.

W 2017 roku Dzień
Bezpiecznego Internetu
wypada 8 lutego
W 2017 r. DBI obchodzić
będziemy pod hasłem

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”.
RADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNET
Internet może być pozytywnym miejscem komunikowania się pomiędzy
dziećmi i nawiązywania pomiędzy nimi wspólnych przyjaźni.
Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać
się bardzo niebezpieczne.
Rodzicu - odkrywaj Internet razem z dzieckiem
Bądź pierwszym, który zapozna dziecko z Internetem. Spróbuj znaleźć strony,
które mogą zainteresować pociechę.
Zapoznaj się z procesem korzystania przez twoje dziecko z Internetu
Zobacz jak twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak
zachowuje się w Sieci.
Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie
Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego
negatywnymi stronami
Internet jest doskonałym źródłem edukacyjnym i sposobem miłego spędzania
czasu dla dzieci. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w
pełni korzystać z jego bogactwa.
Kodeks dobrego wychowania obowiązuje również w Internecie
W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie, obowiązuje
kodeks dobrego wychowania – czyli jak zachowywać się w relacjach z innymi
osobami. Obejmuje on bycie miłym, używanie odpowiedniego słownictwa itp.
Nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.
Rozmawiaj z dzieckiem o ewentualnym ryzyku umawiania się na spotkanie
z osobami poznanymi przez Internet.

Jest bardzo ważne, żeby dorośli byli świadomi, że wiele stron internetowych dla
dzieci wymaga podawania prywatnych danych, ażeby uzyskać dostęp do strony.
Ważne jest w tym względzie, aby dziecko podając takie informacje wcześniej
zapytało o zgodę swoich rodziców.
Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji poznanych w Sieci
Większość dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań
i wiedzy potrzebnej w szkole. Użytkownicy Internetu powinni być świadomi
jednak, że nie wszystkie znalezione informacje w Internecie są wiarygodne.
Informuj odpowiednie jednostki o adresach stron internetowych, na
których znajdziesz nielegalne treści
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści
w Internecie.
Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do "Hotline’u" całą
dobę telefonicznie pod numerem infolinii (0801 615 005

Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu
swoich prywatnych danych

Redakcja gazetki: P. Marzena Hysa oraz aktywni uczniowie klas I-III

Udanych, spokojnych, bezpiecznych ferii,
zimowej pogody i przyjemnego wypoczynku
życzy redakcja „Echa Trójki”

