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Witajcie Świderkożercy!
Lada dzień udacie się na przerwę
świąteczną. Z okazji zbliżającej
się Wielkanocy w imieniu całej
redakcji życzę Wam spokojnego
czasu spędzonego z najbliższymi,
udanego wypoczynku i mokrego
dyngusa! :)
Redaktor Naczelna

Zespół Szkół
im. Rodziny
Wyleżyńskich
w Wielgolesie
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Wiosna zagościła na dobre
w naszej okolicy, a także
na szkolnym parapecie.
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ojczystą jest Narodowy Dzień Języka Polskiego obchodzony 21 lutego.
Wydarzenie zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Coroczne święto ma na celu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Na straży języka polskiego stoją: językoznawcy, pisarze, poloniści, dając przykład poprawnego użycia języka. Znany językoznawca, Piotr Doroszewski- wykładowca z poradni językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego stwierdził
(cytat za: KD Fakt 24): „Polacy inwestują w drogi sprzęt, nowe telefony
czy modne ubrania. Ale mało kto jednak posiada w domu słownik poprawnej polszczyzny.” A z tą poprawnością są duże kłopoty. Najczęściej
popełniane błędy przez Polaków to zła odmiana nazwisk lub stosowanie
ich w mianowniku. Wiele osób uważa, że np. nazwisko Fredro ma jednakową postać we wszystkich przypadkach i dlatego pojawiają się takie
zdania: „Zemsta” to komedia napisana przez Fredro. (poprawnie: „przez
Fredrę”). Pamiętajmy, nazwiska odmieniamy. Często zdarzają się nieprawidłowe użycia form czasowników, np. niektórzy mówią „włanczać” zamiast „włączać”; „umią” zamiast „umieją”; „przyszłem” (poprawnie:
„przyszedłem”); używanie w formach męskich żeńskiego „ę” zamiast
męskiego „ą”, np. „zaczęłem”, „wzięłem” zamiast „zacząłem”,
„wziąłem”. Nie umiemy też poprawnie używać rzeczowników, np. zamiast „sweter” mówimy „swetr.”, „łabądź” (poprawnie: „łabędź”),
„źrebia” („źrebięta”). Polacy także za bardzo nadużywają słów zapożyczonych z języka angielskiego i wyrazów modnych o bardzo ogólnym
znaczeniu, i często niepoprawnych, np. „totalny” („całkowity”),
„petarda” (coś wspaniałego, niezwykłego, wyjątkowego), „dobry” na
każdą sytuację, a można: interesujący (film), smaczny (obiad), życzliwy
(kolega) itp. Inne nadużywane wyrazy:
Niektórzy nadużywają też wulgaryzmów, a każde ich użycie to przejaw
nie tylko braku kultury osobistej, ale i poważnych niedociągnięć językowego wykształcenia.
Pamiętajmy: Język to skarb kultury narodowej i przejaw naszej tożsamości, zatem dbajmy o jego piękno, różnorodność i bogactwo i przede
wszystkim poprawność.
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Wedel zdecydował się swoje wyroby podpisywać!
Natalia

Świetlica szkolna
Z pewnością ulubionym miejscem uczniów jest świetlica, która
znajduje się w północnym skrzydle szkoły. Sala jest dosyć dużym pomieszczeniem, do którego przez okna dachowe, wpada światło słoneczne. Świetlica podzielone jest na dwie strefy: jedna dla młodszych klas –
jest to kącik zabaw dla przedszkolaków- dzieci jedzą tam drugie śniadanie i bawią się pod opieką nauczyciela mającego dyżur w świetlicy; druga - dla młodzieży starszej: uczniowie w
tej części często odrabiają lekcje
(czasem spisują!), śmieją się i rozmawiają. Z rozmowy z panią Bożeną Zelwwiec
dowiedziałam się, że w świetlicy przebywają najczęściej klasy IIa, IIb i IIIa gimnazjum oraz klasy IVb, Ia, IIIb podstawówki. W świetlicy jest przyjaźnie i bez
zastanowienia można powiedzieć, że miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów, mimo że czasem nauczyciel musi zwrócić
uwagę na niewłaściwe zachowanie uczniów.
Natalia

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy
nie gęsi, iż swój język mają!”
Mając na myśli słowa naszego twórcy języka pisanego- Mikołaja Reja
chcę napisać kilka słów na temat polszczyzny i jej ochrony. Jednym ze
sposobów zwrócenia uwagi na dobro, za jakie uważa się naszą mowę

Pierwszy dzień wiosny
21 marca (pierwszego dnia kalendarzowej wiosny) o 7:45 odbył
się kilkuminutowy apel, na początku którego pani Dyrektor pogratulowała laureatom różnych
konkursów, począwszy od sportowych po artystyczne. Następnie poprosiła przewodniczące
szkoły podstawowej (Ola Bogusz)
Krok 1– Wysłuchaj,
oraz gimnazjum (Kasia Zawadka),
jakie masz zadanie
aby przedstawiły plan dnia.
W podstawówce miały się odbyć wybory
Pani Wiosny, natomiast w gimnazjum klasom drugim przydzielono przedstawienie
projektów, a na później zaplanowano grę
terenową przygotowaną przez Samorząd
Uczniowski i opiekuna pana Radosława
Piskorza.
Uczniowie szkoły podstawowej po zakończeniu części rozrywkowej w sali gimnastycznej zabawili się w kucharzy - czarodziejów i wyczarowali pięknie udekoroPrzemek zleca wane stoły zastawione potrawami w wyznalezienie ukry- branym kolorze. Było więc bardzo barwtych fantów
nie: czerwono, żółto, niebiesko i w ogóle
we wszystkich kolorach tęczy. W pracę zaangażowali się obok wychowawców także rodzice. Było bardzo wesoło i jakoś tak ciepło
na sercu.
Natomiast w gimnazjum po pierwszych lekcjach odbyły się obo-
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wiązkowe prezentacje projektów klas drugich – było ich dziewięć,
wszystkie bardzo interesujące i przedstawione niezwykle sprawnie. Widać, że uczniowie byli
przygotowani.
Jednak najbardziej interesującym punktem zajęć tego dnia
była gra terenowa. Uczniowie
poszczególnych klas gimnazjum
pod opieką wychowawców i
innych nauczycieli mieli za zadanie odnaleźć wyznaczone
Asia zleca wykonanie
punkty i znajdujące się tam popierwszej pomocy
stacie oraz wykonać zadania,
np. odpowiedzieć na pytania dotyczące wydarzeń historycznych,
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, dopasować archaiczne wyrazy do ich treści, znaleźć atrapy
broni, wysypać, pozbierać i policzyć
ogórki kiszone itp. Ostatnim zadaniem
było odgadnięcie hasła, którym było
imię i nazwisko przedstawiciela rodziny
naszych patronów. W historyczne i
współczesne postacie mentorów wcielili
się Ola Kielak, Bartek Miszta, Patryk Królak, Asia Chabrowska, Ania Sabak, Przemek Myka, Kasia Konopacka i Karol Śluzek.
Zwycięzcami tego historycznego biegu
Zwycięska
(bo nie spacerowaliśmy) zostali uczniodrużyna
wie klasy III a gimnazjum – gratulujemy!
Pozostałym uczestnikom również składamy gratulacje – wszak
zadania rozwiązali wszyscy i co najważniejsze - dobiegli.
Weronika
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N.: Kiedy produkuje się najwięcej wyrobów czekoladowych. W jakim
okresie w ciągu roku?
M. K.: Najwięcej wyrobów wytwarza się już w sierpniu na Boże Narodzenie.
N.: Fabryka ma już ponad 160 – letnią historię…
M. K.: Historia fabryki czekolady zaczyna się od tego, kiedy Karol Wedel w 1851 roku otwiera pierwszy sklep w Warszawie . Później Emil Wedel otwiera pierwszą Pijalnię Czekolady w Warszawie. Jego podpis jest
zamieszczony na wyrobach czekoladowych. Z kolei Jan Wedel w 1934
roku buduje fabrykę i zaczyna produkcję ptasiego mleczka i czekolady ,,Jedyna’’ . Obecnie fabryka czekolady nazywa się ,,Lotto Wedel’’.
N.: Jakie imprezy są organizowane w fabryce czekolady?
M. K.: W fabryce czekolady jest organizowana ,,Noc Muzeów”
i ,,Czekoladowy Weekend” , w tym czasie można zwiedzić fabrykę.
Oprócz tego, co roku są organizowane bale karnawałowe dla pracowników fabryki. Przeważnie pojawiają się na nich znane zespoły muzyczne,
np.: ,,Enej’’, Papa Dance’’.
Natalia: Co zapewnia fabryka czekolady swoim pracownikom?
M. K.: Fabryka czekolady zapewnia swoim pracownikom ubezpieczenie,
prywatną opiekę medyczną, dofinasowanie do posiłków. Z okazji Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka pracownicy dostają
słodkie podarunki z wyrobami czekoladowymi.
A oto kilka ciekawostek z fabryki:
Jeden torcik wedlowski jest dekorowany w około 30 sekund.
Batony ,,Bajeczny’’ i ,,Pierrot’’ są to jedyne ,,energetyczne’’ batony
w portfolio ,,Wedla’’, ale dopiero na miejscach 20 i 27 w rankingu batonów w Polsce.
Najczęściej używaną nazwą w kategorii biszkoptów z galaretką oblanych czekoladą są ,,delicje’’ - zdecydowana większość Polaków
używa właśnie tego określenia na biszkopty z galaretką. Większość konsumentów uważa, że ,,Delicje’’ są produkowane przez
fabrykę ,,Wedel”, dlatego ważne jest, aby informować w sklepach, że ,,Wedel” ma swoje biszkopty o innej nazwie.
W 1862 roku Karol Wedel przekazał firmę swojemu synowi Emilowi
jako prezent z okazji ślubu.
Aby zapobiec klonowaniu swojej marki przez wyroby pirackie, Emil

Str. 16

ŚWIDEREK

Wywiad
Myśląc o wyborze przyszłego zawodu, postanowiłam porozmawiać z
moją ciocią - Magdaleną Kesner i zapytać o tajniki jej pracy w wyjątkowym miejscu, jakim jest fabryka E. Wedel. To najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce, która od ponad 160 lat dostarcza nam radości i
przyjemności płynącej z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej
jakości czekolady. Każdy chyba kojarzy to miejsce i nieraz by tam poszedł popróbować słodkości. Czy jednak słodkie zawsze jest słodkie,
próbowałam się dowiedzieć w rozmowie z ciocią.
Natalia: Ciociu, jak długo pracujesz w tej fabryce?
Magdalena Kesner: 10 lat.
N.: Jakie wymogi należy spełnić, aby pracować w fabryce czekolady?
M.K.: Aby móc tu pracować, należy posiadać książeczkę sanepidowską,
mieć ważne szkolenie BHP, posiadać zdolności manualne i być sprawnym fizycznie.
N.: Na jakich działach produkcyjnych pracowałaś?
M.K.: Najdłużej pracowałam na dziale mieszanka. Obecnie jestem przydzielona do wyrobów wschodnich - są to takie produkty jak sezamki i
chałwy. Ale w naszej fabryce są też inne działy, tj.: -Venus - tam produkuje się czekolady i batony ,,Pawełki’’; Cavemil produkujące czekoladki
tj.: Pasjonaty; L1,L2 – miejsce produkcji ptasiego mleczka; dział torty
produkuje wafelki mini mini, baton ,,czeko’’ . Produkujemy też w odrębnych działach baryłki, batony ,,W-W’’, czekolady, czekoladowe rzeźby, czekoladowe eventy, ręcznie robione praliny. Mamy też ofertę dla
pijalni czekolady. Asortyment produktów jest bardzo bogaty i ciągle się
poszerza, co najlepiej zobaczysz na sklepowych półkach.
N.: Ile osób pracuje w fabryce czekolady?
M. K.: Około 800 osób.
Natalia: Na jakim dziale produkcyjnym najlepiej pracować?
M. K.: Lubię pracować na dziale mieszanka.
N.: Jak należy być ubranym do pracy w fabryce czekolady?
M. K.: Obowiązują tu określone przez pracodawcę ubrania (spodnie, Tshirt, bluza, czepek, buty). mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny wytwarzanych produktów.
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Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca to jednocześnie Światowy Dzień Zespołu Downa
„Anna Lewandowska, Paweł Małaszyński, Agnieszka Sienkiewicz,
Sarsa... To tylko kilka z wielu gwiazd, które opublikowały 21 marca zdjęcia z czarną kreską na dłoni. To nie jest jednak tatuaż. Ten
malunek ma głębszy sens. Prosta, przecinająca dłoń linia to znak
charakterystyczny osób z zespołem Downa. Pierwszy dzień wiosny, który przypada 21 marca to jednocześnie Światowy Dzień
Zespołu Downa. Z tej okazji Stworzyszenie Bardziej Kochani oraz
telewizja Lifetime zorganizowały akcję charytatywną, której celem jest zebranie funduszy na projekt "Mieszkanie chronione",
pomagający osobom z zespołem Downa w usamodzielnieniu się.”
Źródło: http://wizaz.pl/Kobieta/O-co-chodzi-w-akcji-linia-prosta
Nasi uczniowie inspirowani szlachetnymi gestami gwiazd i SU
również włączyli się w tę akcję, o czym świadczy poniższe zdjęcie i
zdjęcia opublikowane w internecie.
Redakcja

Str. 5

Str. 6

ŚWIDEREK

Egzaminy tuż, tuż...
19, 20 i 21 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne- ukoronowanie trzyletniego wysiłku i pracy na różnego typu zajęciach
przygotowujących w klasie trzeciej. Kto rzeczywiście trochę
przejął się czekającymi egzaminami, miał (i ma) co robić, żeby
uzyskać jak najlepsze rezultaty. W czerwcu okaże się, czy starania przyniosą odpowiednie efekty. Póki co jest jeszcze trochę
czasu i warto się pouczyć, zwłaszcza
z tych partii materiału, z których nie
czujemy się zbyt mocni.
Wiedziona ciekawością, postanowiłam zapytać gimnazjalistów, co czują przed tym ważnym momentem.
Wiele osób stwierdziło, że nie stresuje się zbyt mocno, bo to „egzamin
jak egzamin”. Cokolwiek by to znaczyło, dobrze wiedzieć, że wśród
trzecioklasistów jest tak duża odporność na sytuacje stresujące. Są
jednak i tacy, którzy niekoniecznie
są spokojni. Oni odczuwają podwyż- Historia to nie żarty,
szony stopień zdenerwowania.
trzeba powkuwać...
Byłam też ciekawa, które przedmioty budzą największe obawy. Zdecydowanie najwięcej osób wskazało fizykę jako jeden z najtrudniejszych przedmiotów, wymieniano w tej grupie też język angielski oraz historię. Języka polskiego,
geografii i biologii boi się najmniej osób, będąc przeświadczonych
o tym, że te przedmioty są najbardziej obecne w życiu codziennym i dlatego wydają się łatwe. Oj, żeby się nie przeliczyć.
Kiedy zapytałam, czy gimnazjaliści zaczęli samodzielnie się przy-
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większą niż o samego siebie. Miłość, którą na ogół obdarzamy mamę i
tatę jest naturalna. Od dziecka są oni najbliższymi dla nas osobami.
Przy nich czujemy się najbezpieczniej. Sytuacja ta zmienia się w wieku
nastoletnim, kiedy po raz pierwszy obdarzamy uczuciem osobę dla nas
obcą. Często się zawodzimy oraz cierpimy. Lecz gorycz jest nieuniknionym przymiotem miłości. Trudno to pojąć, m. in. przez złe zrozumienie tego pojęcia. Przecież miłość to nie branie, lecz dawanie. Powinno
nam zależeć na szczęściu drugiej osoby także wtedy, gdy płacimy za
nie swoim.
Istnienie bez tych trzech cnót jest puste i pozbawione sensu. Żyjemy w czasach, w których coraz mniej ludzi o tym pamięta, a przecież
jest to podstawa człowieczeństwa - dlatego pielęgnujmy te wartości.
Weronika

Nie doczekali wolnej i niepodległej
Żołnierze Wyklęci to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walczyli oni ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje
się na 120–180 tysięcy osób. Większość organizacji zbrojnych upadła na
skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii oraz zgody postanowień
konferencji jałtańskiej na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu
Ustawodawczego w styczniu 1947 i w konsekwencji ostateczne uznanie
w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce. Po masowych ujawnieniach zamordowano ponad 76 774
osób. W trakcie powyborczej amnestii, w związku z załamaniem się
oczekiwań na interwencję mocarstw, antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po 1947 nie więcej niż dwa tysiące
osób. Naszym obowiązkiem dzisiaj jest czcić ich pamięć, bo przecież oddali życie dla idei wolnej Polski. Tragizm ich poświęcenia polegał jednak
na tym, że nie doczekali wolnej i niepodległej.
Natalka Sadowska

Str. 14

ŚWIDEREK

Wiara, nadzieja i miłość...
Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
Ci, co żyją miłością, widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.
- L. Zanetti
Wiara, nadzieja, miłość... Trzy największe cnoty. Wszystkie znane
z nazwy, lecz trudne do zdefiniowania. Jak należy rozumieć każdą z
nich?
Zacznijmy od wiary. Mimo, że w Polsce ok. 91 % obywateli deklaruje bycie katolikami, nieczęsto pojawiają się w kościele, a ujrzenie
kogoś z wyciągniętym różańcem w miejscu publicznym staje się cudem. Przyznawanie się do Boga zamiast dumy uznaje się za wstyd.
Przecież można być dobrym człowiekiem, nie będąc chrześcijaninem,
lecz nie można być chrześcijaninem, nie będąc dobrym człowiekiem.
Niestety, coraz więcej osób preferuje tę pierwszą opcję. Od bardzo
wielu ludzi usłyszymy: ,,Jestem wierzący, ale niepraktykujący”. Niektórzy twierdzą, że nie zaufają Bogu, bo nie mają pewności, że on na
pewno istnieje. Ale czy to nie na tym polega wiara? Nie możemy wierzyć w coś, co wiemy. Jeśli będziemy w ciemnym pomieszczeniu i ktoś
powie nam, że ściany są zielone, to możemy w to uwierzyć bądź nie,
lecz gdy ktoś zapali światło, to już nie będzie wiara, tylko wiedza. Co
wcale nie oznacza, iż są one przeciwieństwami, bo tak jak powiedział
Albert Einstein: ,, Nauka bez wiary jest kulawa, a wiara bez nauki jest
ślepa”.
Kolejną cnotą jest nadzieja, która - według przysłowia - umiera
ostatnia. Jest ona formą wiary, polegającą na przeświadczeniu, że stanie się to, czego pragniemy przy jednoczesnej niepewności. To bardzo
ważna rzecz w życiu każdego człowieka, ponieważ w chwilach skrajnego załamania tylko ona może nas uratować.
Ostatnia - mimo że najważniejsza – jest miłość. Miłość do Boga,
do rodziców, do dziewczyny, do chłopaka... Każda inna, a jednocześnie
tak bardzo podobna. Polega głównie na trosce o osobę kochaną -
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gotowywać i sprawdzać swoją wiedzę, dość spora grupka stwierdziła, że jeszcze nie, bo: „Mamy jeszcze dwa tygodnie”.
Prawdopodobnie dużo osób liczy jednak na szczęście, a z pewnością jest ono potrzebne, choć warto pamiętać, że wiedza i umiejętności też się przydadzą. Trzecioklasiści zgadzają się z tym, jednak za najważniejsze ( „nawet przewyższające wiedzę”) uważają
przygotowanie techniczne – obowiązkowo zabrać ze sobą długopis, bo „nie mając długopisu, ale mając wiedzę, i tak nic nie napiszesz; bez wiedzy, ale z długopisem – zawsze możesz strzelić”. Zadziwiające podejście, oby to nie była strzelona głupota. W każdym
razie wszystkim trzecioklasistom (w tym sobie samej) życzę udanych, dobrze napisanych egzaminów (bez strzelania).
Jean

Szkolna pedagog radzi– techniki
relaksacyjne
Stres jest zaburzeniem równowagi spowodowanym jakimś
czynnikiem zewnętrznym bądź wewnętrznym oraz relacją między
możliwościami, umiejętnościami człowieka a wymogami sytuacji,
w której się znalazł. Ze stresem trzeba umieć funkcjonować w możliwe prawidłowy sposób, gdyż jest nieuniknioną częścią naszego
życia. Dzięki stresowi wiemy, że życie nieustannie trwa, o czym
świadczą codzienne wyzwania i zachodzące zmiany.
Wszelkie trudne i stresujące sytuacje określamy mianem stresorów, a są to np.: niepowodzenia w szkole, egzaminy, klasówki, nadmiar obowiązków, publiczne wystąpienia, choroba przewlekła, nieszczęśliwa miłość, brak poczucia własnej wartości, samotność, problemy/konflikty w rodzinie, trudne relacje rówieśnicze, śmierć bliskiej osoby, przeprowadzka. Warto pamiętać, że chcąc poradzić sobie z wszelkiego rodzaju stresorami i utrzymać optymalny poziom
stresu, który na co dzień motywuje i pobudza nas do działania, można stosować różne techniki relaksacyjne. Poniżej zostaną omówione
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te propozycje technik relaksacyjnych, które mogą być pomocne zarówno przed czekającym trzecioklasistów egzaminem, jak i w innych stresujących sytuacjach. Warto wiedzieć, że optymalny poziom stresu motywuje nas do działania i jest nam potrzebny w codziennym funkcjonowaniu.
Głębokie oddychanie jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych technik relaksacyjnych. Jej nauka przebiega w prosty sposób i
może być zastosowana w dowolnym miejscu. Zapewnia szybki sposób na utrzymanie optymalnego poziomu stresu. Głębokie oddychanie stanowi podstawę wielu praktyk relaksacyjnych oraz może być
łączone z innymi elementami, np. muzyką. Wystarczy kilka minut i
miejsce do wygodnego rozciągania. Najważniejsze jest to, aby oddychać z brzucha, przeponą, co pozwala uzyskać najwięcej świeżego
powietrza. W ten sposób wdychamy więcej tlenu. Najpierw należy
usiąść wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Następnie kładziemy jedną rękę na klatce piersiowej a drugą na brzuchu. Powietrze
zawsze wdychamy przez nos. Ręka na brzuchu powinna unosić się,
zaś ręka na klatce piersiowej powinna poruszać się nieznacznie. Wydech zawsze należy wykonywać przez usta. Warto w tym
czasie policzyć powoli do trzech lub myśleć o czymś przyjemnym.
Jeśli pojawiają się trudności z oddychaniem przeponowym w pozycji
siedzącej, można spróbować na podłodze. Należy umieścić niewielką
książkę na brzuchu i oddychać tak, żeby książka wznosiła się przy
wdechu i opadała przy wydechu.
Napinanie i rozluźnianie mięśni. Ta technika jest dwuetapowym
procesem, w którym systematycznie napina się i rozluźnia różne grupy mięśni. Regularne stosowanie tego typu ćwiczeń pozwala rozpoznawać i zwalczać pierwsze oznaki napięcia mięśniowego, które bardzo często towarzyszy stresowi. Napinanie i rozluźnianie mięśni powinno zaczynać się od stóp a kończyć na twarzy. Należy założyć lekkie ubranie, zdjąć buty i położyć się wygodnie. Warto poświęcić kilka
minut na głębokie oddychanie. Następnie powoli napiąć mięśnie
prawej nogi, ściskając tak mocno, jak to tylko możliwe i wytrzymać
licząc do 10. Rozluźnić, pozostać w tym spokojnym stanie się na
chwilę. Trzeba pamiętać, żeby cały czas oddychać głęboko i powoli,
to bardzo ważne. Następnie przenieść wykonywane ćwiczenia na
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śnionego tematu, tak jak to czasem się dzieje w innych lekturach.
Jak mogę podsumować te dwa wątki, które z każdą kolejną stroną mają
ze sobą coraz więcej wspólnego? Fenomenalnie opisane, zakończone
„z klasą"- nic nie zostaje pominięte, a co najważniejsze- Jojo Moyes w
zakończeniu wraca do wydarzeń, na których skończyła się część pierwsza i dokładnie wyjaśnia, jaki los spotkał Sophie i jej męża. Bardzo się
cieszę, że mogłam przeczytać tę książkę, w najbliższym czasie przeczytam także inne powieści tej autorki, mam nadzieję, że na nich również
się nie zawiodę.
Julia

Wycieczka do Warszawy
15 marca 2017 roku uczniowie klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz trzy dziewczyny z drugiej gimnazjum (w ramach projektu gimnazjalnego) wybrali się na wycieczkę do Warszawy.
Najpierw pojechali do teatru, gdzie mieli przyjemność oglądać
wspaniały musical pt. Mały Książę. Spektakl bardzo im przypadł do
gustu, bowiem był zabawny i jednocześnie oddawał przesłanie powiastki Antoine’a de Saint Exupery’ego: „Dobrze się widzi sercem,
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”..
Kolejnym punktem programu było spotkanie z pisarką – Renatą
Piątkowską. Opowiadała ona o jednej ze swoich książek pt. Która to
Malala? Jej główna postać to pakistańska bohaterka. Aby poznać jej
niezwykłe losy, zachęcam do przeczytania tej powieści.
Następną atrakcją – najważniejszą dla gimnazjalistek – było Muzeum Drukarstwa. Uczniowie mieli okazję poznać historię powstawania książek, a także wykonać własne manuskrypty.
Na koniec uczestnicy wycieczki udali się na basen, której to atrakcji uczniowie szkoły podstawowej oczekiwali najgoręcej. Bardzo dobrze się bawili.
Wycieczka wszystkim się podobała.
Weronika
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zaczyna mieć kłopoty, wydawałoby się, że ich przyczyną jest jej portretjedyna pamiątka po utalentowanym plastycznie mężu.
Jak wiele jest w stanie poświęcić dziewczyna, by zadbać o bezpieczny powrót
Edouarda do domu? Tego
dowiemy się na samym końcu części pierwszej, jednak
autorka nie informuje o losie
głównej bohaterki. To wszystko budowało ogromne napięcie. Zaczęłam
czytać drugą część, ale nie mogłam się w nią wkręcić. Zupełnie nowy
wątek, początkowo kompletnie nie powiązany z historią sprzed kilkudziesięciu lat... Może dwie bohaterki miały cechy wspólne. Liv straciła
męża cztery lata przed wydarzeniami z książki. Nie może wybaczyć sobie tego, że gdy on umierał, ona była pogrążona we śnie i choć była tak
blisko, nie wyczuła, że coś się dzieje. Od tamtej pory nie próbuje nawet
nawiązywać kontaktu z ludźmi, robi wszystko, by choć na chwilę zapomnieć o wiadomościach od komornika. Dziewczyna uważa, że nie dałaby sobie rady, gdyby nie pamiątka po mężu- prezent, który przywiozło
małżeństwo ze swojego miesiąca miodowego- portret dziewczyny.
I właśnie wtedy wszystko zaczyna układać się w całość. Przez cały czas
nurtowało mnie jedno pytanie: Co tak naprawdę stało się z Sophie? W
pewnym momencie myślałam, że już się tego nie dowiem. Ale z upływem czasu wszystko staje się dla mnie jasne. Autorka naprawdę długo
utrzymuje czytelnika w niepewności, lecz spodobało mi się to. Dzięki
temu zabiegowi, raz zaczynając czytanie, nie oderwałam się, dopóki nie
przeczytałam wszystkiego, włącznie z epilogiem. Dwie, wydawałoby sięodrębne historie nagle zaczynają przeplatać się ze sobą, uzupełniając
się i tworząc cudowną książkę. Powieść Jojo Moyes niezwykle poruszyła
moje serce, w pewnych momentach chciało mi się płakać. Gdy jednak
zupełnie wszystko zostało wyjaśnione, poczułam radość i satysfakcję.
Bardzo ucieszył mnie fakt, że autorka nie pozostawiła żadnego niewyja-
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lewą stopę i tak aż do twarzy.
Wizualizacja to technika relaksacyjna, która wymaga aktywowania wszystkich zmysłów. Polega na wyobrażaniu sobie sceny, w której poczujemy się komfortowo, wolni od napięć i niepokoju. Sami
wybieramy to, co jest najbardziej uspokajające dla nas, np.: tropikalna plaża, ulubione miejsce z dzieciństwa, morze lub zielony las. Znajdujemy ciche miejsce relaksu, zamykamy oczy i wyobrażamy sobie
wymarzone miejsce tak żywo i realistycznie, jak tylko potrafimy wszystko, co można zobaczyć, usłyszeć, powąchać i poczuć. Wizualizacja działa najlepiej, jeśli zawiera możliwie najwięcej szczegółów
dotyczących zmysłów.
Rytmiczne ćwiczenia, np.: bieganie, spacery, pływanie lub jazda
na rowerze są najbardziej skuteczne w zwalczaniu stresu, kiedy towarzyszy im koncentracja uwagi, pełne zaangażowanie w chwilę
obecną i to, jak nasze ciało czuje się w chwili obecnej. W czasie ćwiczeń należy skupiać się na pracy ciała i prawidłowym oddechu.
Technika relaksacji dźwiękiem (muzykoterapia) jest również
skutecznym sposobem służącym do utrzymania optymalnego poziomu stresu. Włączamy jakąś spokojną muzykę, która nam odpowiada.
Następnie kładziemy się lub rozkładamy wygodnie na fotelu. Przez
około 20 minut wsłuchujemy się w kojące dźwięki. Nie myślimy o
niczym. Wszelkie zmartwienia odkładamy na bok. Można zamknąć
oczy lub patrzeć na jakiś obrazek, z którym mamy przyjemne skojarzenia, przyglądać się cieniom, patrzeć na horyzont, na korony drzew
itp. Lepiej patrzeć na przedmioty położone dalej niż bliżej lub wyżej
niż niżej. W ten sposób oczy szybciej się odprężają. Najlepszym sposobem odprężenia jest wsłuchiwanie się w muzykę z zamkniętymi
oczami. Zamknięte oczy dają nam lepszy kontakt z naszym ciałem, z
emocjami. Obserwacja dźwięków wycisza nasze wewnętrzne emocje
i pozwala oddać się relaksacji.
Jest wiele technik relaksacyjnych, jednak powyższe propozycje są
jednymi z najpopularniejszych i najprostszych w realizacji. Pamiętajmy też, że oprócz technik relaksacyjnych są jeszcze inne sposoby na
radzenie sobie ze stresem i minimalizowanie go:
- dojrzała postawa wobec życia,
- realistyczne wymagania wobec siebie,
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- planowanie czasu pracy, nauki,
- zdrowy styl życia i uprawianie sportów,
- dbanie o przyjaźnie i dobre relacje z innymi ludźmi.
Powodzenia na egzaminie, nasi Drodzy Trzecioklasiści.
Anna Niedek
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Coolturomaniak
„Dziewczyna, którą kochałeś”
Wszystko zaczyna się w roku 1916
w jednym z francuskich miasteczek…
Zanim zaczęłam czytać tę książkę, jak zwykle wolałam zapoznać
się z tylną stroną okładki. Opis wydał mi się ciekawy, a każdy wypowiadał się pozytywnie na temat powieści napisanej przez Jojo Moyes. To
pierwsza książka tej autorki, którą mam
okazję czytać i już teraz śmiało mogę
stwierdzić, że z pewnością sięgnę po
kolejne. Pierwsza część książki bardzo
mnie wciągnęła, chociaż wtedy jeszcze
nie miałam pojęcia, jaki związek to ma z
współczesną bohaterką- Liv, którą poznajemy dopiero w drugiej części, po
przeczytaniu prawie dwustu stron.
Wszystko zaczyna się w roku 1916 w
jednym z francuskich miasteczek. Już na
samym początku poznajemy główną bohaterkę- Sophie oraz jej najbliższą rodzinę. Francuzi mają teraz trudne życie. Ich
kraj jest okupowany przez Niemców- wyobrażacie pewnie sobie, jak
bardzo mieszkańcy tego małego miasteczka boją się o swoje życie. To
właśnie dlatego zdziwiło mnie, że tak młoda dziewczyna tyle ryzykuje,
wykazując wyjątkową odwagę i spryt. W niektóre rozdziały wplecione
są jej opowiadania o tym, jak poznała swojego ukochanego męża- Edouarda Lefevre, który w tamtym momencie zaciągnął się do wojska. Jedyne, czego pragnęła Sophie, to jego uratowanie. Podobne myśli miała jej
siostra- Helene, która mając już własne dzieci, także oczekiwała na powrót wybranka- Jean-Michela. Jednak to Sophie w pewnym momencie

