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MIESIĘCZNIK

W numerze:

Zwierzyniec - – s. 8

Wywiad z p. Iwoną Jajor – s. 2

Angielski w pigułce - 10

Mówią wieki- s. 3

Humor – s. 11

Co piszczy w trawie – s. 4

Muzykomania – s. 11

Wieści szkolne – s. 4

Moda – s. 13

Połam sobie język – s.7

Palce lizać – s. 14

Mól książkowy – s. 8

Sport – s.15

Filmoteka – s. 8

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w
szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!
Weronika Pietrzak (redaktor naczelna), Weronika Cieślak (z-ca redaktora naczelnego), Jakub Sieradzki,
Oktawia Szwarnowska, Karolina Rose, Roksana Grześkiewicz, Kinga Marcisz, Dominika Krzymińska.
Opiekun: p. B. Jóskowiak
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Wywiad z Panią Iwoną Jajor,
wychowawczynią klasy II g i nauczycielką klas IV-VI.
Lubię różne rodzaje muzyki …
Jak Pani się czuje w roli nowego nauczyciela muzyki w klasach IVVI?
Dobrze, ale zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności. Chciałabym trochę zachęcić Was do
interesowania się muzyką i do śpiewania.
Co najbardziej podoba się Pani w naszej szkole?
Poczucie bezpieczeństwa, jakie stwarzają Wam nauczyciele. Życzliwość nauczycieli
i Dyrekcji oraz pracowników szkoły.
Jak się zaczęła Pani historia z muzyką?
W Studium Nauczycielskim 6 lat śpiewałam w chórze. Wcześniej 4 lata uczyłam się gry na
pianinie.
Które klasy Pani najbardziej lubi uczyć I-III czy IV-VI?
Lubię wszystkich uczniów i staram się wszystkich równo traktować.
Gdy była Pani w naszym wieku, jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej?
Język polski.
Jaką piosenkę, wykonawcę lub zespół Pani lubi?
Lubię utwór Anny Wyszkoni „Wiem, że jesteś tam", piosenki Anny Jantar, Anny German oraz
zespołu ,,Boys''.
Czy potrafi Pani grać na jakimś instrumencie?
Gram na pianinie, ale teraz nie mam tego instrumentu w domu, więc dawno nie grałam.
Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
Lubię podróżować. Bardzo lubię czytać. Słucham muzyki.
Jaki rodzaj muzyki pani lubi?
Lubię różne rodzaje muzyki, zarówno klasyczna, jak i rozrywkową. Wybór utworów do
słuchania uzależniam od nastroju, w jakim się w danej chwili znajduję.
Dziękujemy za wywiad.
KiniMini
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Kampania Wrześniowa, Powstanie

zwieńczeniem planów Niemców względem

Warszawskie. To tylko nieliczne z etapów

ziem polskich. Przygotowanie podłoża pod

największego konfliktu zbrojnego w

ekspansję na wschodzie było procesem,

historii całej ludzkości. Mowa tu o II

który rozpoczął się już kilkanaście lat przed

wojnie światowej.

II wojną światową. Najpierw Niemcy

Rozpoczęła się ona od ataku

uderzyli w gospodarkę Polski. 15 czerwca

nazistowskich Niemiec na terytorium

1925 upłynął termin obowiązywania polsko-

Polski. Bezwzględni „SS Mani” oraz cała

niemieckich porozumień handlowych

masa żołnierzy Wermachtu pod

wynikających z postanowień konwencji

dowództwem Adolfa Hitlera rozpoczęła

genewskiej o podziale Górnego Śląska.

swoje brutalne natarcie 1 września 1939

Niemcy byli zobowiązani do przyjmowania

roku.

na swój rynek bez opłat celnych 500 tys. ton

Czy wiecie jednak, że…

polskiego węgla miesięcznie. Po tym

24 października 1938 Joachim von

terminie odmówili tego i rozpoczęła się tzw.

Ribbentrop wysunął swe żądania wobec

wojna celna.

Polski.

Układ w Locarno

Ribbentrop

Kilka miesięcy później podpisano układ w

domagał się

Locarno. Traktat gwarantował

oddania

nienaruszalność zachodnich granic

terenu, jak

niemieckich. Niemcy jednocześnie

głosiła

odmówiły takich zapewnień w odniesieniu

niemiecka

do granic z Polską i z Czechosłowacją.

propaganda, dzielącego Prusy Wschodnie

Żądania Ribbentropa

od reszty Niemiec. Wojna musiała nadejść,

24 października 1938 roku minister spraw

bo Polacy tych żądań nie mieli zamiaru

zagranicznych Rzeszy, Joachim von

spełnić.

Ribbentrop w rozmowie z ambasadorem

Niemieckie podchody

Józefem Lipskim wysunął po raz pierwszy

Pakt Ribbentrop – Mołotow był tylko

pod adresem Polski żądanie, Polska strona
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miała według Ribbentropa przystać na

tym razem na piśmie . Rozpoczęło się

aneksję Gdańska, zgodzić się na zbudowanie

tworzenie korpusu do interwencji w

autostrady łączącej Prusy Wschodnie z

Gdańsku w obawie przed zbrojną napaścią, a

niemieckim Pomorzem i przystąpić do paktu

Polacy dzięki twardej postawie wobec

antykominternowskiego. W zamian

zachodniego sąsiada uzyskali wsparcie

mieliśmy otrzymać 25-letnią gwarancję

angielskie. Hitler uznał, że pakt z

utrzymania granicy z Rzeszą i wzmocnienie

Brytyjczykami powoduje jednocześnie

współpracy. Strona Polska nie przystała na

zerwanie układu z Polską, który zawarł

te propozycje.

jeszcze z Piłsudskim.

Ku wojnie

Niemieckie żądania jednak nie ustały i

Niemcy świadomi tego, że mają Polskę w

ostatecznie zostały wyrażone 1 września

kleszczowym uścisku dwustronnym (…)

1939 roku.

powtórzyli swoje żądania 21 marca 1939,

http://www.polskieradio.pl/Klotnie-o-polski-korytarz

Jakub Sieradzki
______________________________________________________________________
Ważne daty…
PAŹDZIERNIK
7 – spotkanie z p. Sielickim – Kalejdoskop, czyli poznajemy się i szanujemy
nawzajem.
13 - Żakowanie klas IV.
14 - Święto Edukacji Narodowej. Uroczysty apel – sala gimnastyczna.
16 - Dzień Papieża Jana Pawła II. Pamiętajcie, zbliża się konkurs dotyczący
papieża!
30 – zmiana czasu na zimowy.
31 – Halloween.
01 listopada – Wszystkich Świętych - wolne od zajęć dydaktycznych (piątek).
02 listopada – Dzień Zaduszny.
__________________________________________________________________________

Białe rękawiczki na start
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16 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji - Sprzątaniu świata.
Wyposażeni w odpowiedni sprzęt zadbali o porządek w przydzielonych rewirach, ucząc się tym
samym dbania o środowisko i odpowiedzialności za naszą planetę Ziemię. W dobrych humorach
z workami wypełnionymi odpadami wszyscy szczęśliwie dotarli do szkoły.

____________________________________________________________________________
BISKUPIN…
23 września 2016 r. uczniowie klas IV uczestniczyli w żywej lekcji
historii w ramach wycieczki do Biskupina. Tegoroczny XXII Festyn
Archeologiczny odbył się pod hasłem: „Biskupin Archeo – fashion
week”. Uczniowie zapoznali się ze sposobem produkcji mydła, ozdób,
5

torebek, pozyskiwania filcu. Byli świadkami pokazów mody, nurkowania i walk rycerstwa oraz
tańców szkockich i irlandzkich. Zaobserwowali styl życia ówczesnych mieszkańców, podziwiali
ich stroje oraz mieli możliwość skosztować swojskiego jadła. Każdy znalazł dla siebie coś
interesującego i wrócił do Jarocina pełen wrażeń.

****
Kalejdoskop,
czyli
poznajemy
się
i
szanujemy nawzajem - to
widowisko edukacyjne
przygotowane przez Pana
Stanisława Sielickiego, w
którym 07 października
2016 r. udział wzięli
uczniowie klas IV - VI.
Była to niezwykła podróż,
podczas
której
zaprezentowano obrzędy i
obyczaje kultywowane w różnych częściach globu. Uczestnicy zabawy poznali różne sposoby
witania się, tajniki obrzędów weselnych oraz żydowskiego święta Chanuka. Świetna zabawa
połączona z bogactwem wiedzy uczącej tolerancji wobec innych kultur, podana w formie gier,
konkursów i rywalizacji, z dużą dawką humoru na długo zapadnie w pamięci widzów.
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i rzekła: ”Robaczku!
przebrała się miara!
Wszak każde zwierzątko,
od żuczka do myszy,
w mieszkaniu swym szuka
spokoju i ciszy –
więc porzuć zły zwyczaj,
żyć zacznij inaczej
i przestań już wrzeszczeć,
a szeptać racz raczej !”
I odtąd pod Pszczyną,
nad rzeczką Przebrzydłą
szeptało w zamczysku
wrzeszczące Straszydło.
A morał stąd taki :
mów szeptem koniecznie,
bo wrzeszczeć w zamczysku
jest bardzo niegrzecznie.

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie
jest cudownie zakręcony?
Straszydło
Na wzgórzu pod Pszczyną,
nad rzeczką Przebrzydłą
mieszkało w zamczysku
wrzeszczące Straszydło.
Od brzasku do zmierzchu,
od zmierzchu do brzasku
wierzeje zamczyska
trzeszczały od wrzasku.
Przez chaszcze i gąszcze,
przez grząskie moczydła
szedł wrzask przeraźliwy
strasznego Straszydła.
Aż wreszcie pod Pszczynę
przybyła Poczwara

_______________________________________________________________________

Drodzy wielbiciele książek!
Polecamy:
„Fryga źle się czuje” Liliana Fabisińska
Klinika pod Boliłapką to maleńki szpital dla chorych zwierzaków.
Pracują w nim sympatyczna doktor Magda i wesoły doktor Paweł.
Codziennie ratują zdrowie swoich podopiecznych. Pomagają im
dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek. Zaprzyjaźnij się z nimi i
zaglądaj do kliniki, by śledzić losy niezwykłych pacjentów. Wesoła i
ciekawska fretka Fryga zmieniła życie bliźniaczek Marcelinki i
Paulinki, bo kiedy ukochane zwierzątko choruje, nawet rodzice zdają
sobie sprawę że są ważniejsze sprawy niż praca od rana do wieczora.
Dzięki Frydze zrozumie to także doktor Magda z Kliniki pod
Boliłapką i pierwszy raz od bardzo dawna weźmie kilka dni
wolnego...
Wera_11, PietShop
______________________________________________________________

7

Bociany – już w październiku w kinach!
Bociany przynoszą dzieci... A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz
bowiem zajmują się dostarczaniem przesyłek dla światowego giganta
sprzedaży internetowej Cornerstore.com. Junior to najlepszy kurier
w firmie, który na dodatek spodziewa się awansu. Przypadkowo
jednak uruchamia Maszynę Produkującą Dzieci. W efekcie na świat
zupełnie bezprawnie przychodzi śliczna dziewczynka. Junior nie ma
wyjścia — musi podrzucić komuś ten kłopotliwy prezent, zanim szef
się zorientuje.
Wraz z Tulip, jedyną dziewczyną na Bocianiej Górze, wyrusza na
pierwszą w życiu misję „narodziny”. Szalona podróż może sprawić,
że powiększy się niejedna rodzina, a bociany odzyskają właściwą
rolę w świecie. multikino.pl
Polecamy!!!

Jakub Sieradzki

_______________________________________________________________________

Jeż zachodnioeuropejski
pokonuje różnego rodzaju przeszkody
terenowe, wspinając się na nie. Ma bardzo
dobrze rozwinięty zmysł smaku, jest
wybredny, ponieważ jeżeli zje lub powącha
coś niedobrego – drażniącego natychmiast
opluwa swoje kolce białą pianą ze śliny. Jest
płochliwy i w razie realnego zagrożenia
zwija się w szczelną kolczastą kulę.
Zachowanie
Oprócz naturalnych wrogów - pies, lis,
borsuk czy puchacz, największe zagrożenie
stanowią dla niego koła samochodów – tak
ginie ok. 9 tys. jeży rocznie. Drepcząc w
poszukiwaniu pożywienia jeż wydaje z
siebie charakterystyczny chrapliwy głos,
często pomrukuje, kaszle, a ścieląc gniazdo,
nader głośno szeleści. Zdenerwowany fuka i
prycha, rozwścieczony lub przestraszony
potrafi wydawać nawet głośne warczenie, a

To najlepszy naturalny sprzymierzeniec
leśników w walce z groźnymi owadami.
Występowanie
Zamieszkuje niziny, wyżyny i góry do
wysokości 2000 m n.p.m. Można go
spotykać w lasach, na ich obrzeżach, polach,
w zadrzewieniach śródpolnych, ogrodach,
parkach, starych nekropoliach, a ostatnio
coraz częściej w pobliżu siedzib ludzkich.
Jeż jest zwierzęciem towarzyskim, szybko
przywiązuje się do człowieka. Jest aktywny
o zmierzchu i w nocy. Natomiast w ciągu
dnia chowa się w swojej kryjówce, tylko
wyjątkowo po ulewnym deszczu i późną
jesienią można zobaczyć go w ciągu dnia.
Mocne strony
Oprócz wyśmienitego słuchu i węchu ma
również łatwość uczenia się nowych
zachowań i nawyków. Nie lubi wody, ale w
potrzebie bardzo dobrze pływa i śmiało
8

nieruchome, mocno zwinięte w kulkę, tak że
nie widać głowy ani nóg.

w bardzo niekorzystnej dla niego sytuacji
wrzeszczy przeraźliwie i głośno.
Przysmaki
Podstawowe pożywienie - owady,
dżdżownice, ślimaki, żaby, ptasie jaja, gady
oraz młode gryzonie, pisklęta ptaków
gniazdujących na ziemi, jagody, żołędzie,
orzeszki buka, grzyby i opadłe, dojrzałe
owoce, w razie dużego głodu atakuje nawet
zwierzęta jadowite lub takie, które mają
trujące ciało, np. żmiję zygzakowatą.
Mieszkanie
Kryjówki dzienne jeża znajdują się
najczęściej w stertach liści lub chrustu, w
starych dziuplastych drzewach, dziurach
obrośniętych roślinnością murów, w
stodołach, a nawet stajniach. Kiedy zbliża
się zima, zwierzę buduje bardzo dobrze
izolowane termicznie gniazdo w zagłębieniu
w ziemi ze stałą temperaturą, która nigdy nie
spada poniżej 0°C, niezależnie od tego, jak
tęgi mróz panuje na zewnątrz.
Zimowa kryjówka
Kiedy temperatura spada do 8–10°C, jeże
zapadają w pięciomiesięczne odrętwienie –
formę snu. Przy życiu utrzymuje je wówczas
wyłącznie tłuszcz nagromadzony w
organizmie. Wraz ze spadkiem temperatury
następuje spowolnienie procesów przemiany
materii, pracy serca i układu oddechowego,
jak również znaczny spadek temperatury
ciała, nawet do 1°C. Serce jeża zamiast
wykonywać 189 uderzeń na minutę, bije
tylko 20 razy. Podczas snu zwierzę pozostaje

Młode
W kwietniu i maju po 5–6 tygodniach ciąży
samice rodzą 1–5 małych. Białoróżowe
noworodki pokrywają rzadkie, białe,
miękkie kolce. Oczy zaczynają otwierać
dopiero pod koniec 3. tygodnia życia. W
gnieździe pozostają z matką, która karmi je
mlekiem przez 6–8 tygodni. W tym czasie
wyrastają im już normalne kolce.
Objęty ścisłą ochroną gatunkową.
http://miastodzieci.pl/czytelnia/kolcz
asty-owadozerca
Dominika

_______________________________________________________________________

Kitten
by Julian Tuwim

Looks the kitten, oh so sad.
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“What, dear kitten, hurts so bad?”
Says the kitten: “bowl of milk.
Was all full, but now is dry,
Lack of milk sure makes me cry.”

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał?
- Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta już miseczka,
A jeszcze bym chciał.

Sighs the kitten: “purr.”
“What’s the matter, kitten, sir?”
“I was dreaming of a river,
Riverrun with milk and cream,
Flowing all the way downstream."

Wzdycha kotek: o!
- Co ci, kotku, co?
- Śniła mi się wielka rzeka,
Wielka rzeka pełna mleka
Aż po samo dno.

Kitten tongue: soft and pink.
“Drink, dear kitten, drink,” I think.
…as all curled up, with half-closed
eyes,
Asleep—and
dreaming drinks
once more,
Milky dreams;
and kitty snores.

Pisnął kotek: piii...
- Pij, koteczku, pij!
...Skulił ogon, zmrużył
ślipie,
Śpi - i we śnie mleczko
chlipie,
Bo znów mu się śni.
Kotek śpi i pije mleczko, a
co robi ptaszek?

Kotek
Julian Tuwim

wera_11

________________________________________________________________________

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to
wiadro z wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu
obudzić..

- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie
opowiadał.
***

- Jasiu, a gdzie jest wasz tatuś? - dopytuje się
ciekawski sąsiad.
- Pojechał na trzy lata do Ameryki.
- A dlaczego was ze sobą nie zabrał?
- Bo my w tym napadzie nie braliśmy
udziału.

***

-Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek stracił
język podczas wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?

***
___________________________________________________________________________
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W numerze przypominamy słowa hymnu szkoły. Jeśli ktoś z Was nie pamięta, to jest okazja
poćwiczyć, żeby na apelu cyklicznym czy innej uroczystości nie mieć problemu już ze
słowami.

Hymn szkoły

Dzieci idą, dzieci radosne,

Wszystkim jednako słońce świeci

Niosą kwiaty, radość i wiosnę.

Radość każdemu, każdemu chleb

Dzieciom naukę, spokój i pokój

Idą, śpiewają wszystkie dzieci

Dzieciom nadzieję - to dla nas świat

Słońce, słońce ze wszystkich nieb.

I radość będzie, radość wokół

Słońce Warszawy i słońce Moskwy

Każdy człowiek to jest nasz brat.

Pragi, Londynu, Rzymu, Pekinu
By nasze dzieci pięknie nam rosły

słowa: Władysław Broniewski

Dzieci wyrosną, dzieci nie zginą.

muzyka: Teresa Olszak

Idą dzieci z całego świata
Człowiek idzie, witając brata
______________________________________________________________________________

Dla miłośników Seleny Gomez - Kill Em With Kidness.
The world can be a nasty place, you know it,
I know it, yeah
We don’t have to fall from grace
Put down the weapons you fight with

Everyday a
small piece
of you dies
Always
somebody,
you’re
willing to fight, to be right

And kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Your lies are bullets, your mouth's a gun
And no war in anger was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

We’re running out of time, chasing our lies
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Kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Tracimy czas, goniąc za naszymi
kłamstwami
Każdego dnia mała cząstka ciebie umiera
Zawsze gdy starasz się kogoś zwalczyć, aby
udowodnić swoją rację
Twoje kłamstwa to pociski, twoje usta to
pistolet
Żadnej wojny nigdy nie wygrano gniewem
Zgaś ogień, zanim go rozniecisz
Następnym razem będziesz walczył

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Your lies are bullets, your mouth's a gun
And no war in anger was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

Zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością
Zabij ich, zabij ich, zabij ich z uprzejmością
Zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością
Śmiało, śmiało, śmiało, już!

Kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness
Kill 'em with kindness, kill 'em with
kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Śmiało, śmiało już!
Śmiało, śmiało już!

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now

Twoje kłamstwa to pociski, twoje usta to
pistolet
Żadnej wojny nigdy nie wygrano gniewem
Zgaś ogień, zanim go rozniecisz
Następnym razem będziesz walczył

****
Świat może być paskudnym miejscem, ty to
wiesz, i ja to wiem, tak
Nie musimy popadać w niełaskę
Odłóż broń, którą walczysz

Zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością
Zabij ich, zabij ich, zabij ich uprzejmością
Zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością
Śmiało, śmiało, śmiało, już!

I zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością*
Zabij ich, zabij ich, zabij ich z uprzejmością
Zabij ich uprzejmością, zabij ich z
uprzejmością
Śmiało, śmiało, śmiało, już!

Śmiało, śmiało już!
Śmiało, śmiało już!
Śmiało, śmiało już!

Oktawia, Karolina

_____________________________________________________________________________
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Modnie i wygodnie, czyli jakie buty wybrać na coraz zimniejsze jesienne dni. Poniżej
przedstawiamy kilka propozycji, z których i Ty może skorzystasz wybierając się na zakupy.

______________________________________________________________________________

Składniki:


1 opakowanie mleka w proszku (niegranulowane),



1 kostka margaryny,



1/2 szklanki wody,

13




2 łyżki kakao,



2 paczki herbatników (około 50 - 80 gram),



1,5 szklanki cukru.

Przygotowanie:


Margarynę, cukier i wodę umieścić w garnku i mieszając doprowadzić do wrzenia.
Zestawić z gazu.



W misce wymieszać mleko w proszku i kakao. Dodać do rozpuszczonej margaryny i
dokładnie wymieszać.



Herbatniki pokruszyć na nie za drobne kawałki i dodać do masy. Masę wylać do
wyłożonej papierem do pieczenia formy. Chłodną czekoladę wstawić do lodówki na 2-3
godziny.
SMACZNEGO:):):
Weronika P.

_________________________________________________________________________

Sportowe zajęcia pozalekcyjne
Tenis stołowy
Aerobik
Siatkówka
Siatkówka
Piłka nożna

Poniedziałek
Czwartek
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

13:45-14:30
14:45-15:30
14:40-15:25
14:40-15:25
14:40-15:30

IV-VI
IV-VI
V-VI
IV
V-VI

____________________________________________________________________________
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Zostań ROWEROMANIAKIEM!
Każdy, kto jeździ rowerem, na pewno słyszał o ogólnopolskiej akcji KRĘĆ
KILOMETRY, do której przyłączył się też Jarocin. Roweromaniacy do 30.09.2016 walczyli o
stojaki rowerowe, które miały otrzymać miasta odznaczające się największą liczbą przejechanych
kilometrów. Zdobyte we wcześniejszej akcji można zobaczyć choćby przy jarocińskim basenie.
Warto jeździć rowerem nie tylko jednak ze względu na stojaki, ale przede wszystkim dla
zdrowia, co było przewodnią myślą wiosenno - letniej akcji.
Jazda na rowerze jest wyjątkowo popularną formą rekreacji i wyjątkowo atrakcyjną formą
spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Zalety jazdy na rowerze


Jazda na rowerze jest dobra dla serca – poprawia wydolność układu krążenia. Korzystnie
wpływa na ogólną sprawność fizyczną danej osoby.



Jest sposobem na spalanie kalorii, zmniejszenie wagi, zachowanie szczupłej sylwetki.



Pozwala się odstresować.



Wzmacnia mięśnie.



Umożliwia poznawanie nowych osób i miejsc.



Jest przyjazna dla środowiska.



Może być "lekiem" na wszechobecne korki.



Pozwala zaoszczędzić pieniądze na benzynie i biletach.
Pamiętaj o bezpieczeństwie

Jeżdżąc na rowerze warto pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiu
przepisów drogowych.
Zanim wyruszysz na przejażdżkę…


Sprawdź, czy rower jest sprawny (szczególnie hamulce, światła, powietrze w oponach).



Staraj się być "widoczny" – noś koszulkę odblaskową, na rower założyć odblaski.



Pamiętaj, że noszenie kasku rowerowego jest bardzo ważne – w razie wypadku,
zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy.



Podczas wyprzedzania zaparkowanych samochodów, zachowaj ostrożność – ktoś może
niespodziewanie otworzyć drzwi samochodu.



Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze – nie usłyszysz klaksonu samochodu.



Miej przy sobie podstawowe narzędzia do naprawy usterek w rowerze oraz telefon
komórkowy, aby zadzwonić po pomoc w razie potrzeby.

Warto jeździć na rowerze
Jazda na rowerze jest fantastycznym sposobem spędzania czasu, nie tylko sprawia wiele frajdy,
ale również wzmacnia organizm i pozwala zachować jego sprawność na długo.
KiniMini
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____________________________________________________________________________
Za nami pierwsze sukcesy naszych kolegów i koleżanek!!!
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
04.10.2016r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i
Chłopców 8×800m. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zajęli III miejsce.
Drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja W., Jula M., Amelia M., Kasia F., Karolina D., Gabrysia
K., Alicja G., Dominika S. Drużyna chłopców: Franciszek B., Krystian K., Filip R., Patryk R.,
Wojciech W., Szymon Ł., Marcin B., Filip C. Rezerwowi: Kacper N., Jakub C.
Drużynowe Mistrzowe Powiatu w Tenisie Stołowym
11.10.2016 w sali SP4 odbyły się DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE
STOŁOWYM. Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn. W grupie dziewcząt wygrały zawodniczki
z SP KOMORZE, II miejsce zajęły dziewczęta SP MIESZKÓW, III miejsce przypadło
trzecioklasistkom z SP4 JAROCIN. W kat. Chłopców I m. SP4 Jarocin, II – SP Komorze, a III
SP3 Jarocin. Chłopcy awansowali do FINAŁU REJONU POZNAŃ WSCHÓD.
Szkołę reprezentowali: Natalia Sobczak , Maja Andrzejewska (obie z kl.IIId), Jakub Celka,
Łukasz Ratajczak, Wojciech Kornobis (wszyscy z kl. VI a). Trener: Róża Andrzejewska.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
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