
 

Jest takie powiedze-
nie: Mądrej głowie 
dość dwie słowie. Ro-
zumiemy je w ten spo-
sób, że do mądrych za-
chowań łatwo jest prze-
konać ludzi myślących. 
Dlatego zwracamy się 
do Was wprost: 

Drodzy Czytelnicy! 
Każde dziecko wie, że 
sport to zdrowie! Czy 
wolicie spędzać czas 
jedynie w domu przed 
komputerem czy telewi-
zorem? Czy nie lepiej by 
było, gdybyście bawili 
się na podwórku? Moim 
zdaniem zabawa na 
świeżym powietrzu jest 
lepszym rozwiązaniem. 
Kiedy się nudzicie, to 
zaczynacie myśleć, jak 
pokonać nudę… Na-
prawdę, radzę Wam 
spędzać więcej czasu 
na świeżym powietrzu,  
bawić się z rówieśnikami 
czy nawet z młodszym 
rodzeństwem… Wraca-
jąc do sportu… Jaki 
sport jest waszym zda-

niem najlepszy? Piłka 
nożna, berek, skakanie 
w gumę,  siatkówka czy 
może  koszykówka? 
Niektórzy bardzo lubią 
tańczyć… Czy lubicie 
lekcje w-f? Pewnie dla 
niektórych jest to najlep-
sza lekcja, ale są też 
tacy, którzy uważają, że 
ta lekcja to koszmar!! 
Wiecie dlaczego? Te 
osoby w ogóle nie lubią 
ruchu, nie mają nawyku 
aktywnego spędzania 
czasu, są leniwe. Pa-
miętajcie, kiedy będzie-
cie chcieli pokonać nu-
dę, zagrajcie w piłkę 
albo pograjcie w gumę... 
To naprawdę dobra ra-
da.  

Drodzy Uczniowie! 
Niedawno przeprowa-
dzone zostały w naszej 
szkole badania ankieto-
we na temat wpływu 
mediów na zachowania 
dzieci. Wnioski zostały 
przedstawione naszym 
rodzicom na spotkaniu z 
pedagogiem szkolnym, z 

nami omawiali je wycho-
wawcy klas. Badania 
wykazały, że dzieci za 
dużo czasu spędzają 
przed telewizorami i 
komputerami, które są 
ulubioną formą spędza-
nia czasu wolnego. Za-
pominamy, że  długie 
przebywanie przed kom-
puterem niszczy  wzrok, 
a niewłaściwa postawa 
źle wpływa na nasz krę-
gosłup. Na dodatek tre-
ści wielu gier i progra-
mów telewizyjnych wpły-
wają na nasze zachowa-
nia, często pobudzają, 
wywołują złe emocje, 
uczą agresji i nieodpo-
wiedzialności. Czy nie 
lepsze jest spędzanie 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu? Zabawa 
z rówieśnikami? Dobra 
książka? No, pomyślcie 
chwilkę. Pamiętacie? 
Mądrej głowie dość 

dwie słowie. 
 
P. Cybulska, M. Koban  

Nasze zdrowie w naszych rękach  
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niezależnie od pogody na ze-
wnątrz i  naszego nastroju. To 
wyższa konieczność, która cza-
sami jest jedyną forma ruchu dla 
właściciela psa. 

Jest słoneczny dzień, ale ty  wo-
lisz spędzić go przed kompute-
rem. Tymczasem twój pies chce 
iść na spacer - kładzie ci głowę 
na kolanach i patrzy w oczy, 
przynosi w pysku smycz, merda 
ogonem, węszy przy drzwiach, 
szczeka, jednym słowem - chce 
wyjść na dwór. Kto by  mu się 
oparł? 

Ola Wachowska kl. V  

W naszej szkole drugi rok istnie-
je Szkolne Koło Krajoznawczo- 
Turystyczne „Bezdroża”. Jego 
opiekunką jest pani Małgorzata 
Dziedzic. Bardzo często chodzi-
my na piesze rajdy, na których 
zawsze jest świetna zabawa! 
Wiedzą o tym wszyscy ucznio-
wie, którzy choć raz wybrali się z 
nami na szlak turystyczny. Na-
szym celem jest poznawanie 
najbliższej okolicy, naszej małej 
ojczyzny – Ziemi Lubuskiej. W 
pierwszym roku działalności za-
witaliśmy do wielu okolicznych 
miejscowości: Nietoperka, San-
toka, Pszczewa, Gorzycy, Łago-
wa. Poznawaliśmy uroki i histo-
rię tych miejsc, uczyliśmy się 
kontaktu z przyrodą, zdobywali-
śmy sprawności turysty, przy 
tym świetnie wypoczywaliśmy. 
Zawsze na mecie czekało na 
nas coś do zjedzenia i ciepła 

herbatka! Na ferie także zapla-
nowane są ciekawe wycieczki; 
jedną z nich jest  dwudniowy 
obóz na poligonie w Wędrzynie. 
Uczestnicy szkolnego koła zaw-
sze są zadowoleni z wycieczek 
pieszych, rowerowych bądź au-
tobusowych. 

Oto opinia Oli Wachowskiej na 
temat rajdu do Rańska: 

Szkolne rajdy to wspaniała zaba-
wa i aktywny wypoczynek, który 
mogę polecić każdemu!  

Na  przykład rajd do Rańska, w 
którym braliśmy udział w paź-
dzierniku. Było wesoło i przyjem-
nie. Szliśmy spory kawał drogi 
wśród lasów i pól. Organizatorzy 
przygotowali dla nas zadania z 
mapą. Nie było łatwo rozpoznać 
umieszczone na mapie obiekty i 
przedstawione na zdjęciach ele-
menty krajobrazu, ale wspólnymi 

siłami podołaliśmy tym zada-
niom. Gdy doszliśmy do leśni-
czówki w Rańsku, byliśmy wy-
czerpani i głodni jak wilki. Z en-
tuzjazmem rzuciliśmy się na 
ziemniaki, kiełbaski i  grochów-
kę. Piekliśmy też bułki i chleb w 
ognisku. Wszystkim bardzo sma-
kowała herbatka pani Gabrysi. 
Następnie były gry, konkursy i 
zabawy. Niektórzy obsiedli pobli-
skie drzewo, a jeszcze inni zbie-
rali grzyby. Przyjechało też spo-
ro rodziców. Widać było, że dla 
nich taka wyprawa do lasu jest 
też miłym urozmaiceniem i fraj-
dą. Nasz rajd przetrwał nawet 
lekki deszcz i dopiero po kilku 
godzinach zabawy na świeżym 
powietrzu odjechaliśmy z gościn-
nego Rańska (niektórzy z rodzi-
cami, inni autobusem). Byłam 
tak zmęczona i szczęśliwa, że z 
ulgą pomyślałam: Co za szczę-
ście, że nie trzeba  wracać pie-
szo!!!   

To był udany rajd. 

P. Cybulska, O. Wachowska  

*Nudzisz się? Zawsze możesz 
pobawić się ze swoim psem -  
on tylko na to czeka. 

*Smutno ci? Pies zawsze będzie 
starał się ciebie pocieszyć. 

Można by znaleźć jeszcze wiele 
innych argumentów przemawia-
jących za tym, że warto mieć w 
domu psa. Oprócz tych wymie-
nionych powyżej dodam, że psy 
mają też znaczny wpływ na na-
sze zdrowie, bo w serdeczny 
sposób potrafią zachęcić nas do 
ruchu na świeżym powietrzu. Po 
prostu psa trzeba wyprowadzić 

Dlaczego warto mieć psa? Na to 
pytanie jest wiele odpowiedzi: 

Pies zawsze wysłucha cierpliwie 
człowieka. 

*Psa nie obchodzi, jaki jest jego 
właściciel - kocha go takim, ja-
kim jest. 

*Pies będzie najwierniejszy swe-
mu panu, choćby ten wcale o 
niego nie dbał. 

*Nie masz przyjaciół? Twój pies 
zawsze nim zostanie. 
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Dlaczego lubimy piesze rajdy?  

Dlaczego warto mieć psa? 

 

Życie Karola w sobotę... 
 

Rys. K. Szablewski 
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tam niemiła niespodzianka… 
musiałem pomóc w robieniu 
pierników, a co najgorsze, rodzi-
ce odłączyli mój komputer od 
Internetu! No to co ja biedny 
mam zrobić?! Musiałem poma-
gać mamie, ale ona mi później 
uświadomiła, że te dobre pierni-
ki, które zawsze pałaszuję z ta-
kim apetytem, robi własnoręcz-
nie ONA, a nie żadne maszyny i 
komputery. Poczułem się wtedy 
dziwnie, przecież komputery to 
przyszłość… Nieważne, jutro też 
mamy odwołane zajęcia, więc 
pomogę mamie dekorować pier-
niki.  
 

Ciąg dalszy nastąpi. 

 

F. Dziedzic 

Pewnie każdy z nas był przy-

najmniej kilka razy u pediatry, 

czyli lekarza od dzieci. Nawet 

jeśli niezbyt miło wspominacie 

wizytę w gabinecie lekarskim, 

to i tak pamiętacie miłego pana 

lub panią doktor, którzy potra-

fili zaradzić w trudnej sytu-

acji, przepisali właściwe lekar-

stwa, zbadali i  wystawili dia-

gnozę. Może niektórzy z Was 

marzą o zawodzie lekarza pe-

diatry? Pewnie chcieliby poma-

gać dzieciom, nie tylko tym 

chorym na grypę czy anginę, ale 

też na poważniejsze, często 

nawet nieuleczalne choroby. To 

trudny i piękny zawód. 

Dlatego chcielibyśmy naszym 

Czytelnikom przybliżyć pracę 

lekarzy pediatrów. Poprosiliśmy 

o pomoc panią pielęgniarkę Ali-

nę Adamczak, która umożliwiła 

nam rozmowę z panią doktor 

G r a ż y n ą  W i e r z b i c k ą . 

Filip Dziedzic.: Proszę nam wy-
jaśnić, na  czym polega praca 
lekarza pediatry? 

dr G.Wierzbicka: Ogólnie mó-

wiąc, na leczeniu chorych 

dzieci i prowadzeniu profi-

laktyki zdrowotnej, czyli zale-

caniu szczepień, które mają na 

celu uchronienie dzieci i doro-

słych przed zachorowaniem na 

różne groźne choroby oraz po-

przez badania bilansowe wykry-

waniu nieprawidłowości w budo-

wie i fukcjonowaniu rozwijają-

cych się organizmów dziecię-

cych, np. wad postawy, otyłości 

F.Dz.: Co jest Pani  zdaniem 
najtrudniejsze w tym zawo-
dzie? 

G.W.: Najtrudniejsze są kon-

takty z rodzicami i dziećmi 

cierpiącymi na nieuleczalne 

choroby. 

F.Dz.: Proszę powiedzieć, w  
jaki sposób dzieci powinny dbać 
o zdrowie? 

G.W.: Przede wszystkim dzieci 

powinny dużo przebywać na 

świeżym powietrzu, uprawiać 

sporty, prawidłowo się odży-

wiać, ograniczać do niezbędne-

go minimum czas spędzany 

przed komputerem i telewizo-

rem. 

F.Dz.: W jaki sposób spróbuje 

Pani przekonać dzieci, że owoce 
i warzywa są lepsze od słody-
czy? 

G.W.: Dzięki zjadanym codzien-

nie warzywom i owocom dzieci 

będą rzadziej chorować, czyli 

nie będą musiały pić niesmacz-

nych syropów i połykać gorz-

kich tabletek, będą miały zdro-

we zęby, więc nie trzeba bę-

dzie chodzić do dentysty; nie 

będą otyłe i będą miały dosko-

nałą kondycję do uprawiania 

sportu.  Same korzyści !  
F.Dz.: Niedawno znowu dostali-
śmy wezwania na szczepienie. 
Czy szczepionki są nam napraw-
dę potrzebne? 

G.W.: Jak już wspominałam, 

szczepionki chronią nas przed 

wszelkimi bardzo groźnymi 

chorobami. Zachorowanie na te 

choroby może doprowadzić do 

kalectwa, a nawet śmierci. 

Warto więc się zabezpieczyć 

poprzez szczepionkę, prawda? 

F.Dz.: Dziękuję w imieniu czy-
telników naszej gazetki  za 
wiele ważnych i cennych rad.  

Filip Dziedzic  

0 4 . 1 2 . 2 0 0 6 r . 
Wkrótce wielki dzień - premiera 
kontynuacji mojej ulubionej gry! 
Namówiłem rodziców, żebyśmy 
pojechali do Warszawy, a oni się 
ucieszyli, że nareszcie nie będę 
miał komputera. Ale nie wiedzą, 
że mam telefon komórkowy? Ale 
najważniejsze, że pojadę na tę 
premierę i kupię sobie grę! Cały 
dzień czytałem o mojej ulubionej 
grze (no i teraz mi rodzice nie 
zarzucą, że jestem maniakiem, 
k t ó r y  t y l k o  g r a ) . 
0 5 . 1 2 . 2 0 0 6 r . 
Jutro mikołajki! Dobrze, że spadł 
śnieg i odwołano zajęcia w szko-
le. Postanowiłem więc zaprosić 
moich kolegów, żeby przyszli do 
mnie, ale oczywiście oni musieli 
pomagać w domu. Więc wróci-
łem do mojego mieszkania, a 

0 3 . 1 2 . 2 0 0 6 r . 
Tak jak obiecałem kolegom, po-
szedłem z nimi na sanki. Jednak 
zrobiłem to z niechęcią, ponie-
waż akurat znalazłem w Interne-
cie świetną grę. Namawiałem 
kumpli, żeby do mnie przyszli, 
ale oni swoje: poruszamy się, 
wyszalejemy, zabawimy … Gdy 
dotarliśmy na miejsce, zniechę-
ciłem się definitywnie -  tylko 20 
metrów wysokości, a w „Torino  
2006”  zjeżdżam z 50 metrów 
lub nawet więcej! Żeby nie robić 
kolegom przykrości, zjechałem 
na sankach z tej śmiesznej górki 
kilka razy. Przyznaję, było dość 
przyjemnie i zabawnie. Jednak 
lepiej się gra na komputerze. 
Tak się zmęczyłem, że  przez 
resztę dnia oglądałem filmy. 
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sować i dodać łyżeczkę cukru, 
kostkę masła położyć na patelni i 
rozgrzać, potem   można piec 
banany. 

Kiedy nasz przysmak będzie 
gotowy, posypać cynamonem i 
można zacząć ucztę. 

K. Mikowska i M. Bernaś  

Jestem mar-

chewką. Pewnie 

się dziwicie, że 

marchewka pi-

sze list i w ogóle ma coś do po-

wiedzenia. Właśnie tak! Bajek nie 

czytacie? Nie wiecie, że czasami 

każdy ma coś do powiedzenia i 

wtedy po prostu musi zabrać 

głos? Ponieważ w tej gazetce tak 

dużo się ostatnio mówi o zdro-

wiu, więc i ja muszę coś dodać od 

siebie. 

 Czy może być coś ważniejszego 

niż zdrowie? Odpowiedź jest 

oczywista – nie, zdrowie jest naj, 

naj, najważniejsze! Dlatego chcę 

Was, drogie dzieci, zachęcić, 

byście jedli więcej warzyw i 

owoców. Mamy dużo witamin, 

które nazywają się niezbyt przy-

jemnie, np.:B1,B2,B6,D,E,K,PP, ale 

za to dostarczają Waszemu or-

ganizmowi ważnych, wręcz nie-

zbędnych dla zdrowia składników. 

Mogę Was zapewnić, że chipsy, 

cola i słodycze to nie jest dobra 

dieta. Ci, którzy chcą być zdro-

wi, niech mnie posłuchają. Każdy 

ma tylko jedno życie, więc trze-

ba o nie dbać!!! Proszę Was, że-

byście pamiętali o warzywach i 

owocach. 

Marchewka ( Ilona Garczyńska)  

 

Witajcie! 

Jestem zieloną sałatą, mam de-

likatne jasnozielone liście i wy-

stępuję w wielu odmianach i ga-

tunkach (wszystkie są pożywne i 

smaczne). Moimi 

najlepszymi kole-

żankami są poma-

rańczowa mar-

chewka i zielone 

jabłuszko. Uwiel-

biają mnie ślimaki, dla nich je-

stem przysmakiem. To naprawdę 

mądre stworzenia, wiedzą, co dla 

nich zdrowe. Zawieram dużo wi-

tamin, które również dla organi-

zmu człowieka są bardzo cenne i 

przydatne. Mam nadzieję, że 

posłuchacie mojej rady i będzie-

cie przez cały rok zajadać soczy-

stą zieloną sałatę czy to jako 

dodatek do kanapek, czy też 

jako składnik sałatek. 

Znajdziecie mnie w ogródkach, 

na działkach, na stoisku warzyw-

niczym w każdym sklepie. 

Polecam się - 

Sałata (prywatnie Gosia Koban)  

Cześć, dzieciaki! 

Jestem ślicznym dojrzałym jabł-

kiem, które czeka, by je ktoś 

zjadł z apetytem. Dzięki mnie 

będziesz silny i zdrowy. Jest mi 

smutno, gdy widzę, że dzieci o 

mnie zapominają i sięgają po 

chipsy i batony. Przecież 

słodycze, które pochłaniacie w 

ogromnych ilościach, psują Wam 

zęby, powodują próchnicę. Ja też 

jestem słodkie, a nie niszczę 

Waszych zębów. W porównaniu z 

innymi owocami nie zawieram 

imponujących ilości witamin, ale 

za to jestem istną bombą błonni-

ka i pektyn. Co to takiego? – za-

pytacie. Otóż błonnik poprawia 

pracę jelit i likwiduje zaparcia, a 

pektyny sprzyjają 

obniżaniu poziomu 

cukru we krwi i nade 

wszystko dają uczu-

cie sytości. Ponie-

waż sprzyjam wydzielaniu soków 

trawiennych, Twój przewód po-

karmowy będzie lepiej pracował, 

jeśli będziesz jadła jabłka. 

Teraz trochę informacji dla mo-

ich fanów, bo wiem, że takich 

jest wielu. Jestem bogatym źró-

dłem kwercetyny, która chroni 

naczynia krwionośne, zapobiega 

miażdżycy i chorobie niedo-

krwiennej serca, a ponadto elimi-

nuje wolne rodniki odpowiedzial-

ne za starzenie się organizmu. Co 

wy na to, dziewczyny? 

Jeśli nawet te mądrości medycz-

ne nie przekonują Was zbyt moc-

no, to mój smak i aromat chyba 

są wystarczającym argumentem, 

by mnie …zjeść! Smacznego! 

Królewskie Jabłko (A. Sroga) 

Dziś naszym specjałem będą 
banany pieczone w sosie 

porzeczkowym. 

Do przygotowania potrzebujemy: 

- 1kg porzeczek 

- kostka masła 

- 2 banany 

-  cukier 

- 2 małe łyżeczki cynamonu 

Banany trzeba pokroić na małe 
kawałki, potem porzeczki zmik-
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Warzywa listy piszą…  

Kącik kulinarny 
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* Gdzie zdrowia brak, tam 

wesołości nie pytaj. 

* Grunt to zdrowie. 

* Kto zdrowia nie szanuje, 

ten na starość żałuje. 

* Lepsze jest zdrowie niż 

pieniądze. 

* Nie zawsze zdrowe, co 

smaczne. 

* W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 

* Zdrów jak ryba. 

Przysłowia są skarb-
nicą ludowej mądrości. 
Nic więc dziwnego, że 
wśród nich można zna-
leźć również takie, któ-
re mówią o zdrowiu. 
Dobrze jest czasami 
zastanowić się na sen-
sem tych prostych i 
oczywistych powie-
dzeń, bo ukryta jest w 
nich mądrość wielu 
pokoleń. 
Kiedy ktoś narzeka na kłopoty 

w domu czy w szkole, co mu 
mówimy? Grunt to zdrowie! 
Rzeczywiście, zdrowie jest naj-
ważniejsze, bo „gdzie zdrowia 
brak, tam wesołości nie pytaj.” 
Poczucie szczęścia i radość są 

możliwe tylko wtedy, gdy zdro-
wie dopisuje. Wystarczy choćby 
grypka lub mocniejsze przezię-
bienie, a czujemy, że świat stra-
cił cały swój blask. Biegniemy 
więc do apteki, kupujemy różne 
witaminy, cudowne preparaty i 
inne zioła, które mają nas na-
tychmiast (jak zapewnia rekla-
ma) postawić na nogi. Płacąc 
sporą sumkę za lekarstwa, po-
cieszamy się, że „lepsze zdro-

wie niż pieniądze”. Kiedy czuje-
my, że już jesteśmy zdrowi jak 
ryba, zaczynamy słuchać do-
brych rad rodziców i postanawia-
my odtąd dbać o zdrowie. Wkła-
damy czapkę (przynajmniej do 
tornistra), jemy owoce (zawsze 

przed chipsami) i zabieramy strój 
na wychowanie fizyczne. Ponie-
waż w „zdrowym ciele zdrowy 
duch”, więc nasz nastrój ulega 
widocznej (nawet dla rodziny) 
poprawie: żwawo wstajemy rano 
z łóżka, zjadamy śniadanie i na-
wet uśmiechamy się do rodzeń-
stwa. 
Pamiętając o tym, że „nie zaw-

sze zdrowe, co smaczne” rezy-
gnujemy z  kolejnego batonika, 
którym częstuje nas kolega i nie 
krzywimy się przy obiedzie, kie-
dy mama podaje po raz trzeci w 
tym tygodniu rozgotowane bro-
kuły i zachęca nas do jedzenia  
wyjaśnieniami, ileż to wspania-
łych odżywczych składników 
zawierają warzywa. 
W ten prosty sposób wcielamy 

w życie proste zasady zawarte w 
ludowych mądrościach. Jeste-
śmy zatem dumni ze swej  prze-
zorności i mądrości, wszak „Kto 
zdrowia nie szanuje, ten na 

starość żałuje.” 
Z okazji świąt Bożego Naro-

dzenia oraz Nowego Roku ży-
czymy naszym miłym Czytelni-
kom, by tryskali zdrowiem i hu-
morem, żyli aktywnie i wesoło 
oraz pamiętali o mądrości ludo-
wych porzekadeł. 

Ola Wachowska  

Jesteś duży czy też mały 

Jedz warzywa przez rok 
cały. 

Po nich zdrowsze mamy 
kości, 

Każdy cery nam zazdro-
ści. 

Karol Domaszewicz  
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Zdrowe warzywa 

Przysłowia o zdrowiu  

Fot. F. Dziedzic 



Poziomo 

4. Czerwony, dobry do kanapek 

6. Chrupie ją królik 

7. Ogromny soczysty owoc, który dosko-
nale gasi pragnienie 

 

Pionowo 

1.Kwaśna , żółta, bogata w witaminę C 

2. Miejsce do gry w piłkę nożną 

3. Miły pan w białym fartuchu 

5. Najpopularniejszy owoc w Polsce  

Ania Czop 

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które należy 
ułożyć z liter z zaznaczonych kratek. Na popraw-
ne odpowiedzi czekamy do końca tygodnia. 
Wśród autorów, którzy udzielą prawidłowej odpo-
wiedzi rozlosujemy trzy nagrody. Odpowiedzi na 
piśmie należy składać pani M. Domańskiej. 

cach Międzyrzecza jest na szczę-
ście wiele jezior, więc latem wszy-
scy amatorzy kąpieli wodnych ma-

ją gdzie spędzać czas i uczyć się 
pływać. W ciągu roku szkolnego 
natomiast wielką popularnością 
cieszą się wśród uczniów naszej 
szkoły wyjazdy na basen.  Nieste-
ty nie są one tak częste jak chcie-
liby tego uczniowie. 

Niestety, nie ma w naszym mie-
ście basenu, ale jest już projekt 
pięknej i nowoczesnej pływalni, 
która zo-
s t a n i e 
w k r ó t c e 
w yb u d o -
w a n a 
obok Hali 
W i d o w i -
s k o w o -
Sportowej. 
M a k i e t ę 
p r o j e k t u 
m o ż n a 
obejrzeć w ratuszu. 

O tym, że pływanie to świetna 
rozrywka, zabawa i sport wiedzą 
chyba wszyscy. Pływanie zaleca 
się zarówno dzieciom jak i doro-
słym, nazywa się je nawet 
„dyscypliną całego życia”. W okoli-

Dlaczego pływanie jest zdrowe 
dla naszego organizmu? Otóż, 
podczas ruchu w wodzie pracują 
wszystkie nasze mięśnie, odciążo-
ny jest kręgosłup i stawy, a serce 
pracuje miarowo, dotlenione są 
płuca i cały organizm. Poza tym 
ruch w wodzie poprawia samopo-
czucie, uspokaja, odpręża. 

Przed nami święta, czyli okres, 
kiedy dużo jemy i  raczej zapomi-
namy o ruchu i sporcie. Może za-
miast jedynie kibicować Adamowi 
Małyszowi (co oczywiście też jest 
wskazane) zaproponujecie swoim 
Rodzicom wypad na basen i 
wspólny relaks w wodzie? 
  

Pamela Cybulska 

Redakcja: red. nacz. P. Cybulska, z-ca F. Dziedzic, 
Zespół: J. Kubrycht, A. Biały, M. Koban, I. Garczyńska, A. Sroga, O. Wachowska,  Sz. Jagodziński,  
P. Piechocka, J. Dąbrowski, K. Szablewski, A. Czop, M. Słowińska, E. Latuszek, M. Perdon 

PŁYWANIE – SAMO ZDROWIE!  

 

Poziomo 

2. np. pomidory, ogórki, ziemianki 

5. do siatkówki lub piłki nożnej 

6. rosną w lesie i w parku 

8. twoja ze szkolnej ławy 

9. wymagana, aby jeździć rowerem 

 

Pionowo 

 

1. używasz go do mycia rąk 

3. tam jesz szkolny obiad 

4. najniższa ocena w dzienniku 

7. z nich śniadaniowy omlet 

 Magdalena Perdon 


