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Koniec czy początek?
Oddajemy w Wasze ręce
ostatni numer dwutygodnika
Krzepkie Rzepki. W ten sposób kończymy nasze konkursowe zmagania. Dziękujemy
Czytelnikom, że chętnie kupowali nasze pismo i w ten sposób motywowali nas do pracy,
szukania nowych pomysłów i
(co jest najtrudniejsze jak
wiecie) do ich wytrwałego realizowania. Może nie zawsze
efekty naszej dziennikarskiej
pracy były na miarę naszych

pomysłów i zamiarów, ale cieszymy się z tego, co udało
nam się zrealizować.
Z radością przystąpiliśmy
do konkursu pod hasłem „Rusz
głową, człowieku!” pod patronatem PZU, ale dopiero teraz, po około 10 tygodniach
pracy (z przerwą na święta!),
możemy powiedzieć, że sporo
się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy. Pod hasłem aktywnego
stylu życia kryje się dla nas i
naszych Czytelników więcej
konkretnych treści. Niektóre
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tematy
zmusiły nas do zastanowienia
się nad naszym sposobem życia, odżywiania się, spędzania
wolnego czasu itp.
Z niecierpliwością będziemy
oczekiwać wyników konkursu,
ale już dziś możemy powiedzieć, że w naszym tradycyjnym miesięczniku Szkolne
Echo powstanie stała rubryka
poświęcona zdrowiu i aktywności, oczywiście pod tytułem

Krzepkie Rzepki.

W drodze do Zębolandii

W grudniu uczniowie klasy
drugiej rozpoczęli realizację
programu higieny jamy ustnej
pod hasłem „Radosny uśmiech,
radosna przyszłość”. Co roku
program ten dociera do 50 milionów dzieci w 80 krajach
świata. Koncentruje się on na
profilaktyce, buduje szacunek
dziecka do samego siebie oraz
uczy prawidłowych sposobów
pielęgnacji jamy ustnej.
Na początku wspólnie rozszyfrowaliśmy trudne pojęcia:
próchnica, fluor, bakterie, osad
nazębny. Gdy wszystko było
jasne, wyruszyliśmy do Zębolandii. Uczniowie poznali Dok-

tora Ząbka i pięcioro
rówieśników,
którzy
pokonali potwory z Krainy Osadu Nazębnego. Następnie uczniowie opowiadali przygody bohaterów, układali plan
wydarzeń, rozwiązywali zadania
matematyczne, wykonywali doświadczenia i prace plastyczne.
Spotkaliśmy się także z naszą
ulubiona pielęgniarką, która
przypomniała ważne zasady
szczotkowania zębów. Na kolejnych zajęciach wykonaliśmy
pułapkę Doktora Ząbka na osad
nazębny i przeprowadziliśmy
Turniej Zębowych Drużyn. Na
zakończenie pierwszego etapu

programu uczniowie
otrzymali szczoteczki, pastę do zębów
firmy Colgate oraz grafik mycia
zębów Doktor Ząbkowskiej.
Zobowiązali się, że przez miesiąc będą myć zęby pastą z fluorem co najmniej dwa razy
dziennie.
Planujemy w dalszej części
roku szkolnego powrót do programu i wiele ciekawych zajęć i
niespodzianek dla młodszych
dzieci. W tym miejscu zachęcamy wszystkich uczniów naszej
szkoły, żeby dbali o swoje radosne uśmiechy.
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Czwartoklasiści po feriach
reportaż

Wyczekiwane przez wszystkich ferie przyszły i odeszły –
wróciła szara szkolna rzeczywistość. Co na to uczniowie?
Czy przyjemnie spędzili dwa
tygodnie wolnego? Czy tylko
siedzieli znudzeni przed telewizorem lub ekranem komputera?
Ilona nas zapewnia, że często spacerowała z mamą i
młodszym bratem nad jezioro, grała w różne zabawy, ona
na tych feriach nie nudziła
się, o tak, jej mama potrafi
wymyślać ciekawe rzeczy,
żeby się człowiek nie nudził.
Patryk – mimo choroby, która go dopadła w czasie ferii –
zapewnia nas, że również wykorzystał zimową aurę, żeby z
tatą ulepić dużego bałwana.
Twierdzi, że śniegowy olbrzym miał 4 metry wysokości, ale to już chyba jego fantazja; widać, że nikt z jego
kolegów w to nie wierzy.
Kiedy wreszcie spadł śnieg,
Karol razem z bratem zjeżdżał na sankach z ogromnej
górki (w Bobowicku podobno
jest taka).
Kiedy głos zabrał Adrian,
dowiedziałyśmy się, że w czasie ferii – chociaż to wolne od
szkoły - razem z kolegami
pod opieką pani Dudy roze-

grali pięć meczów w piłkę nożną. Reprezentowali nasza
szkołę w turnieju imienia T.
Mikuły. Czy są zadowoleni z
rozgrywek? Raczej nie, bo
byli przedostatni… Koledzy
wykrzykują, że przecież frajda była, bo spotkali się z innymi drużynami, pograli, zdobyli
doświadczenie; teraz wiedzą,
że dobrze by było więcej trenować, jeśli chce się odnosić
sukcesy. Za rok znowu spróbują i kto wie…
No dobrze – mówimy ale czy nikt z Was nie był poza Międzyrzeczem, na przykład w górach? Zimą wszyscy
wyjeżdżają w góry.
Piotr szybko podnosi rękę,
wyrywa się do mówienia. Tak,
on pojechał na trzy dni do
Szklarskiej Poręby. Daleka
podróż, chyba z osiem godzin
jechali, bo na drodze był
śnieg i ślisko. Z radością w
oczach opowiada nam teraz,
jak jeździł na nartach, było po
prostu super! Ale niektórzy
narciarze, chociaż starsi od
niego, zachowywali się nierozważnie, a pewien pan wypadł
z krzesełka na wyciągu.
Martyna też chce nam opowiedzieć o swoich feriach.
Niestety nie pojechała w góry, bo nie było śniegu. Ale za

to była kilka dni w Niemczech!
Zwiedzała Berlin, była w fantastycznym ośrodku przyrody
tropikalnej, gdzie mogła podziwiać niezwykłe rośliny, ich
egzotyczne kształty i barwy.
Ania też może się pochwalić
swoją aktywnością w czasie
ferii - była na basenie w Poznaniu i na łyżwach w Gorzowie.
Magda cały tydzień spędziła
w pięknym Krakowie! Później
była u rodziny na wsi kieleckiej, były zabawy na świeżym
powietrzu, zimowe szaleństwo
i prawdziwy kulig.
Kilka osób podnosi ręce,
wszyscy naraz zaczynają
przypominać różne kuligi, z
traktorem, z końmi, a Karol
kwituje te zachwyty krótkim
stwierdzeniem:” Też zrobiliśmy kulig, ale jechało się po
piachu…”
Dzwonek na przerwę
przerywa nasze spotkanie, ale
też dyskusja rozgrzała jej
uczestników i pewnie koledzy
z klasy będą sobie mieli jeszcze do powiedzenia dużo więcej. Cóż, lepiej nie podsłuchujmy…
Z uczniami klasy czwartej
rozmawiały
Basia Ziemecka i Agnieszka Sroga

Rys. W. Nykiel
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Akcja „Pij mleko”
W naszej szkole już
trzeci rok trwa akcja
„Pij mleko – będziesz
wielki!”.
Wszyscy
chętni uczniowie - a
jest ich większość dwa razy w tygodniu
otrzymują na śniadanie kartonik pożywnego mleka. Gratulujemy tym wszystkim,
którzy lubią mleko, że znają się
na tym, co dobre i zdrowe. Innych chcemy przekonać, żeby
w kolejnym miesiącu też się
zgłosili do wychowawców i
przystąpili do udziału w tej
akcji. Przede wszystkich zróbcie to dla własnego zdrowia.

Czy wiesz, że…

•Nawet krótki relaks fizyczny wpływa korzystnie na
serce.

•Przeznaczenie dwóch godzin tygodniowo na ćwiczenia
zmniejsza o ponad połowę ryzyko zachorowania na chorobę serca.

•Nawet prosty wysiłek, taki
jak niezbyt intensywny spacer, może w istotny sposób
ograniczyć ryzyko chorób
serca.

30.01.2007r.

Tych, którzy nie są
jeszcze przekonani, zachęcamy
do przeczytania informacji na
temat mleka i jego wartości
odżywczych.
Mleko jest najważniejszym
źródłem wapnia w diecie.
Mleko jest pierwszym i w początkowym okresie życia jedynym pokarmem człowieka, gwarantuje prawidłowy rozwój
dziecka i ten fakt pokazuje,
jaką rolę odgrywa mleko w żywieniu. Mleko jest dobrym źródłem pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka, a
także bogatym źródłem witamin
głównie z grupy B, a zwłaszcza
witaminy B2 oraz witamin A i
D3. Jednak przede wszystkim

Badania wykazały, że całkowity brak ruchu latem i zimą
powoduje niekorzystne zmiany we krwi, na przykład
wzrost stężenia pewnych substancji białkowych włączonych
w antyzapalne funkcje systemu immunologicznego, co
przyczynia się do powstawania na ściankach naczyń
krwionośnych szkodliwych
płytek zwężających arterie i
powodujących ich kruchość.
Agnieszka Sroga
Dlaczego ruch jest
ważny dla naszego
zdrowia?
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mleko jest bardzo ważnym źródłem wapnia. Wapń bierze
udział nie tylko w budowie
kośćca i zapobieganiu demineralizacji zębów, ale jest również niezbędnym elementem w
wielu procesach fizjologicznych, warunkując prawidłową
pracę serca ( zapewnia prawidłowy rytm i siłę skurczów),
prawidłowe krzepnięcie krwi
oraz pracę mięśni i układu nerwowego. Dlatego codzienne
picie co najmniej dwóch szklanek mleka należy do podstawowych zasad racjonalnego żywienia w każdym wieku.
Kto pije mleko – zajdzie daleko!
Szkolne Koło Ekologiczne

∗ Poprawia sprawność układu oddechowego i krwionośnego, reguluje pracę układu pokarmowego – po prostu jesteśmy
zdrowsi!

∗ Podwyższa sprawność intelektualną – mamy lepsze wyniki w
nauce!

∗ Rozładowuje stres, zapobiega
agresji i korzystnie wpływa na
naszą psychikę – jesteśmy
szczęśliwsi!

∗ Korzystnie wpływa na stan kości, zapewniając ich prawidłowy
rozwój.

∗ Ułatwia utrzymanie prawidłowej
postawy i wagi ciała, umożliwia
rozwinięcie muskulatury –
bardziej podobamy się sobie i
innym!

Ucieszyłem się, bo dostałem

skoczni. Później pojechaliśmy do

Dziś wyjechałem na wycieczkę

pokój, w którym był mój nowo

Słowacji i pani nam pokazała naj-

w Tatry, bo niedawno zaczęły się

poznany kolega oraz reszta mo-

wyższy szczyt Tatr. Nocowali-

ferie.

i c h

ś m y
w
04.02.2007r.

W

autobusie

poznałem

p r z y j a c i ó ł .

nowego kolegę. Przez całą drogę
podziwiałem widoki i rozmawiałem

31.01.2007r.

S ł o w a c j i .

Dziś wracam, bardzo mi się

z nowo poznanym kolegą. Gdy

Dziś poszliśmy na wy-

spodobała ta wycieczka i nie wie-

dojechaliśmy na miejsce, pani

cieczkę, na skocznię w Zakopa-

działem, że jest tyle ciekawych

zaczęła nas przypisywać do poko-

nem. Bardzo mi się spodobała, a

miejsc do zwiedzania.

jów.

pan, który nam o niej opowiadał,
pozwolił nam wejść na szczyt

Filip Dziedzic
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Jak spędzaliśmy ferie?
O tym rozmawiałam z kolegami i koleżankami zaraz po
przyjściu do szkoły. I co się
okazało? Otóż, uczniowie naszej szkoły nie lubią się nudzić,
nie przesiadują godzinami
przed ekranem telewizora, nie
marnują czasu na pełne agresji
gry komputerowe (czego można
by się po wielu z nich spodziewać, bądźmy szczerzy).
Uczniowie w różny sposób spędzali ferie. Agnieszka i
Magda pojechały na basen do
Gorzowa Wielkopolskiego,
gdzie mogły do woli pływać i
zjeżdżać ze ślizgawek. Znaleźli
się też tacy uczniowie jak Pamela i Jarek, którzy przez cały

Fot. F. Dziedzic

pierwszy tydzień ferii uczestniczyli we wszystkich organizowanych w szkole wycieczkach i
wyjazdach. Były to wycieczki
do Pszczewa, do Bledzewa,
również w szkole można było
spędzić przyjemnie czas. W
Bledzewie zwiedzaliśmy elektrownię wodną, gdzie dzieciaki
super się bawiły. Nawet nauczyciele, którzy uczestniczyli
w wycieczkach, świetnie spędzili czas wolny. Wiele osób
wyjechało do rodziny, do znajomych, za granicę oraz w polskie
góry. Mogli w różny sposób
spędzać czas wolny np. uprawiać sporty jak dopisywała pogoda oraz zwiedzać okolicę.
Pod koniec ferii zimowych najgorsze było to, że pojawił się
śnieg, a uczniowie musieli wracać do szkoły. Mogło być tak na
początku ferii, ale dobrze, że
w ogóle pojawił się śnieg i dzieci były bardzo zadowolone.
Po feriach spotkałam się z
moja koleżanka Oliwią, uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 w

Międzyrzeczu i poprosiłam ją o
krótki wywiad dla gazetki.
- Jak spędziłaś ferie zimowe?
-Tegoroczne ferie były dla
mnie niezwykle interesujące,
ale szkoda, że trwały tak krótko.
- Czy wyjeżdżałaś gdzieś na
ferie?
- Tak, byłam w górach we
Włoszech, gdzie bardzo mi się
podobało. Na szczęście w tym
kraju był śnieg i spokojnie mogłam zjeżdżać na nartach.
- Czy było dużo atrakcji?
- Było dużo atrakcji np. snowboard i inne sporty, z których
byłam zadowolona.
- Czy dopisywała pogoda?
- Pogoda była wspaniała, prawdziwie zimowa, ale nieraz
strasznie wiało i nie było dobrych warunków do jazdy na
nartach.
- Dziękuję Ci za rozmowę i
życzę powodzenia w szkole.
Gosia Koban

Warzywa listy piszą…
Jestem młodą soczystą marchewką. Mam wiele witamin,
dzięki którym możesz mieć
piękną i zdrową cerę. Wprawdzie moja pełna nazwa brzmi
„marchew zwyczajna”, to jednak mam wiele wręcz nadzwyczajnych walorów. Mało kto
podziwia moje piękne pierzaste
liście, bo ważniejszy jest mój
korzeń, w którym gromadzę
substancje pokarmowe. W zależności od odmiany korzeń
może mieć kolor od białawego
poprzez żółtawy do pomarań-

czowoczerwonego – najbogatszego w karoten.
Smakuję na surowo, więc jestem dodawana do wielu surówek, w postaci gotowanej znajdziesz mnie w sałatkach, można
mnie też usmażyć lub udusić,
ale robi się ze mnie też pyszne
soki i przeciery.
Mój korzeń zawiera odżywcze
cukry – węglowodany (m.in. sacharozę i glukozę), białko, liczne karoteny, olejek lotny, witaminy B1, B2, B6, C, E, H, K, PP
oraz wapń, żelazo i fosfor. Du-

żo tego, prawda? I zapewniam
Was, że wszystkie te dziwnie
brzmiące nazwy to samo zdrowie. Zatem – smacznego!

Marchew
niezwyczajna

zwyczajna/
Agata Biały
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Krzyżówka
Poziomo:

4.

czerwony jak...

5.

zdrowy jak...

6.

jeździsz nim na wycieczki za miasto

7.

owoc przypominający bumerang

Pionowo:
1.

kwaśny owoc o żółtym kolorze

2.

jarzynowa na pierwsze danie

3.

jest ulubionym przysmakiem królika

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

Patryk Stypiński

Fotoreportaż F. Dziedzic Na wycieczce

SMAK ZDROWIA
Dlaczego ciągle wszyscy nam
przypominają, że trzeba jeść
warzywa i owoce? To pytanie
postawiliśmy pani Bożenie Perdon, naszej nauczycielce przyrody. Odpowiedź była szybka i krótka: Ponieważ warzywa i owoce
pełnią ważną rolę w żywieniu człowieka, zaspokajając zapotrzebowanie na witaminy. Są również
bardzo dobrym, niekiedy jedynym,
źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika.
Następnie zostaliśmy poproszeni
przez nauczycielkę o samodzielne
wyszukanie i zebranie różnych

informacji na temat zalet różnych owoców i warzyw. Praca nas
wciągnęła, okazało się, że na temat zdrowego odżywiania sporo
wiemy, chociaż nie jest łatwo zrozumieć wszystkie naukowe terminy i nazwy, które pojawiają się w
artykułach i książkach dotyczących tego tematu. Cóż, człowiek
uczy się całe życie. Najważniejsze
jest dla nas jasne i zrozumiałe:
warzywa i owoce to jedyne, naturalne źródło witamin. Mają
one działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Witamina C (bardziej naukowo - kwas
askorbinowy) musi być dostarcza-

na z pożywieniem codziennie,
gdyż nie potrafimy jej magazynować. Warzywa i owoce są także
jedynym źródłem prowitaminy A,
czyli beta-karotenu oraz kilku witamin z grupy B.
Zaleca się spożywać 4 porcje
warzyw i 3 porcje owoców
dziennie! Powinniśmy je jeść
wszyscy, średnio ok. 500 g dziennie. Należy zabiegać o urozmaicenie wyboru tych produktów.
Najlepiej spożywać je na surowo
lub krótko gotowane, gdyż długie
gotowanie niszczy witaminy i wypłukuje składniki mineralne.
A.Sroga, A.Biały
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