Orszak Trzech Króli
W piątek 6 stycznia w Święto Trzech Króli ulicami Bródna przeszedł wyjątkowo barwny
i rozśpiewany korowód. Hasłem przewodnim tegorocznej wędrówki było „Pokój i dobro”. Orszak
rozpoczął się od mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przy ul. Wysockiego 8.
We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich szkół Targówka. Naszą szkołę dumnie
reprezentowali: Damian Krakówko i Tadeusz Szymański jako chorążowie, Iga Kur, Iga Chyczewska,
Marta Kowalska i Emilia Nieborek jako asysta.
Po mszy pod Domem Kultury Świt rozpoczęło się główne wydarzenie. W drogę wyruszyła Święta
Rodzina, a za nią cały orszak. Towarzyszyły im orszaki dziecięce: czerwony – europejski,
niebieski – afrykański i zielony – azjatycki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III c (orszak
zielony) z rodzicami (straż ojcowska), wychowawcą panią Edytą Sitek i dyrektorem panią Zofią
Rostek.
Korowód mijał po drodze mansjony, na których przedstawiane były scenki odtwarzające ewangeliczne
wydarzenia towarzyszące narodzeniu Pańskiemu, np. Dwór Heroda, Gospodę, Bramę do Nieba.
Występy były przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli szkół Targówka. Atrakcją dla
dzieci były zwierzęta, np. wielbłąd, konie. Wzrok przyciągały też barwne stroje uczestników orszaku.
Orszak zakończył swoją wędrówkę w Parku Bródnowskim, gdzie na przygotowanej wcześniej scenie
wystąpiło z bożonarodzeniowym repertuarem wiele dzieci i znanych artystów.
Mimo mrozu (-12oC) atmosfera była wyjątkowo gorąca. Wszystkich ogrzewała radość
ze wspólnego kolędowania, a dobre emocje zabraliśmy ze sobą i będą nam towarzyszyć
do następnego Święta Objawienia Pańskiego.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie i wytrwałość kierujemy do uczniów klasy III c
i ich rodziców, chorążych i asysty pocztu sztandarowego oraz ich rodziców. Za opiekę
nad sztandarem dziękujemy Panom: Michałowi Piskorskiemu i Januszowi Krakówko.

Zofia Rostek
Edyta Sitek

Co to jest chromatografia?
Chromatografia to metoda analityczna, występująca w odmianach wielu technik (chromatografia
cienkowarstwowa, kolumnowa, gazowa, cieczowa, HPLC, elektrokapilarna itd.), służąca głównie
do rozdzielania i identyfikacji składników złożonych mieszanin związków, najczęściej organicznych.
Generalna zasada polega na wykorzystaniu różnego powinowactwa składników rozdzielanej
mieszaniny do dwóch faz: ruchomej (ciecz, gaz), która odpowiada za transport substancji,
i nieruchomej (stacjonarnej - ciało stałe lub ciecz osadzona na ciele stałym). Poszczególne substancje
przepływając wraz z fazą ruchomą są częściowo adsorbowane w fazie nieruchomej, co w efekcie daje
różną średnią szybkość poruszania się różnych substancji w danym układzie faz. Prowadzi to
w konsekwencji do pojawiania się różnych substancji w różnym czasie u wylotu układu fazy ruchomej
(ciecz) i nieruchomej (bibuła).
Na zajęciach indywidualnych z przyrody uczeń klasy 6c, Wojtek Lewandowski rozdzielał barwniki
roślinne. Do badania wzięto świeży liść zielony oraz liście jesienne – czerwony, żółty i brązowy.
Wiadomo, że barwniki nadające kolory liściom występują wszystkie razem. Ich aktywność zależy
tylko od pory roku. Latem i wiosną najbardziej aktywny jest barwnik zielony-chlorofil, który
„zasłania” aktywność innym barwnikom. Jesienią aktywność barwników zielonych spada (jest to
związane ze spadkiem temperatury i krótszą długością dnia) i wówczas ukazują się naszym oczom
inne kolory jesieni: żółte-flawonoidy, pomarańczowe-karotenoidy, czerwone-antocjany. Inne barwy
liści jesiennych zależą od ilości wymieszanych ze sobą barwników.
Każdy rodzaj liścia pocięto na mniejsze kawałki i umieszczono w oddzielnych pojemnikach
szklanych. Dodano do nich acetonu i zmiażdżono w celu zniszczenia ściany komórkowej
oraz wyodrębnienia barwników z komórek roślinnych. Następnie paski bibuły zawieszono
na ołówkach zamoczonych w roztworach barwników. Po upływie 24 godzin ukazał się obraz
przedstawiający rozdzielenie się poszczególnych barwników na bibule.
Aneta Letkiewicz

Klub Młodych Odkrywców
Na spotkaniach Klubu Młodych Odkrywców uczniowie klas IVb, IVd i Vc badali kaloryczność
różnych rodzajów orzechów, a także ilość energii, jaka wydzieliła się podczas ich spalania.
Na początku odważono taką samą masę dla każdego rodzaju orzecha. Ważono orzechy: włoskie,
laskowe, brazylijskie, arachidowe, nerkowca, migdały i pistacje. Następnie została zmierzona
temperatura wody, która średnio wyniosła 23,50C. Orzechy ważyły ok. 1,0 g. Po spaleniu każdego
orzecha, który podgrzewał naczynie z wodą była mierzona temperatura i ważono resztki po spalonym
orzechu.
Najwyższą temperaturę 80,2 0 C zanotowano przy spaleniu orzecha arachidowego, a najniższą 62,20C
przy spaleniu orzecha włoskiego. Wynika z tego, że orzech arachidowy wytwarza dużo energii
w postaci ciepła w porównaniu do innych badanych orzechów.
Średnia waga orzechów po spaleniu wynosiła 0,2-0,3 g.
Orzechy pod względem ilości kalorii są bardzo energetyczne . 1 g orzechów po spożyciu daje 6 kcal,
orzech brazylijski jest nieznacznie bardziej kaloryczny, gdzie 1g orzechów daje 7 kcal.
Podsumowując
Najwięcej energii cieplnej dają orzechy arachidowe, które są ważnym źródłem dobrych tłuszczy
nienasyconych. Dlatego wspomniany produkt reguluje przemianę materii oraz zaspokaja głód. Jednak
ze względu na dużą kaloryczność powinny być jedzone z rozwagą.
Dla dociekliwych
Żeby spalić 6 kcal należy: jechać na rowerze z prędkością (16-19 km/h) przez 1 minutę, chodzić
z prędkością 5 km/h (szybko) przez 2 minuty lub leżeć przez 11 minut.
Aneta Letkiewicz

Sprawozdanie z zawodów w koszykówkę
We wtorek 17 stycznia przy ul. Turmonckiej 2, w Gimnazjum nr 144, odbyła się rywalizacja w grupie
naszej szkoły. Dzielnica została podzielona na 3 grupy po 3 szkoły. Ostatnia drużyna odpadła, druga
awansowała do finału B, a pierwsza do finału A. W naszej grupie wycofała się SP 298, więc na pewno
będziemy grać dalej.
Na początku meczu z SP 114, przeprowadziliśmy ładną akcję, którą zakończyłem celnym rzutem do
kosza i prowadziliśmy 2:0. Później przeciwnicy rzucili 3 razy za 2 punkty i raz za 3. Zrobiło się 2:9.
Następnie Mateusz Jasina rzucił 2 razy za 2 punkty. I było 6:9. Niestety przeciwnicy znów trafili.
Na koniec Mateusz Jasina rzucił za 2 punkty jeszcze raz, ale skończyło się 8:15.
W finale B zagramy z SP 52 i SP 285.
Maciej Chojancki, VIa

Sprawozdanie z zawodów w koszykówkę
W piątek 20 stycznia przy ul. Turmonckiej 2 odbyły się kolejne zawody w koszykówkę. Nasza szkoła
rywalizowała o miejsca 4-6 z SP 52 i SP 285.
W pierwszym meczu SP 52 pokonała SP 285 6:4. W drugim meczu graliśmy z SP 52. Na początku
przeprowadziliśmy ładną akcję, po której prowadziliśmy 2:0. W całym meczu mieliśmy więcej okazji
pod koszem, szybko rozgrywaliśmy i wygraliśmy 8:2. W ostatnim meczu mierzyliśmy się z SP 285.
Rozpoczęliśmy bardzo dobrze i po 3 minutach prowadziliśmy 2:0. Później nastąpiła wymiana ciosów
i było 14:8 dla nas.
Takim wynikiem skończył się mecz i mogliśmy się cieszyć z czwartego miejsca.
Maciej Chojancki, VIa

Nauka ortografii i nie tylko, poprzez OBRAZY 
W poprzednim numerze naszej gazetki podzieliśmy się z Wami metodą zapamiętywania ważnych
informacji z wykorzystaniem

MAP MENTALNYCH – MAP MYŚLI.
Teraz chcemy pomóc Wam znaleźć odpowiedź na pytanie:

Co zrobić, żeby zapamiętywanie było łatwiejsze i skuteczniejsze?
Warto spróbować uruchomić prawą półkulę mózgową, między innymi poprzez wykonywanie prac
plastycznych. Półkula ta odpowiedzialna jest za emocje, zmysły, obrazy. Jednocześnie ma niezwykłą
moc, pozwala bowiem zapamiętać ogromną ilość informacji dzięki temu, że aktywizujemy wiele
obszarów naszej pamięci. Na początku tworzymy wizualizację wyrazu w naszej wyobraźni,
a następnie kreślimy kształty, dobieramy kolory, włączamy ruch ręki, tworzymy obraz, nie tylko
na kartce, ale przede wszystkim w naszej pamięci.
Informacja, którą przesyłamy do mózgu jest konkretnym obrazem, a nie abstrakcyjnym zbiorem
znaków, dlatego szybciej i trwalej zapisuje się on w naszej pamięci.
Poniżej prezentujemy kilka naszych prac, które wykonaliśmy inspirując się kartami ortograficznymi
ORTOGRAFITTI.

Terapia pedagogiczna
Maria Bartold
Autorzy prac – uczniowie uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej 

JAKIE TAJEMNICE KRYJE MÓZG CZŁOWIEKA?

- Mózg dorosłego człowieka waży około 1200 do 1400 gram.
- Mózg samodzielnie segreguje informacje i zapamiętuje te, które są najważniejsze.
- Mózg składa się z 100 miliardów neuronów.
- Mózg prawie w 80% to woda.
- Mózg przeciętnej kobiety jest odrobinę lżejszy od mózgu przeciętnego mężczyzny.
Jednak w żaden sposób ten fakt nie przekłada się na inteligencję.
- W pamięci krótkotrwałej możemy przechowywać tylko 7 faktów. W pamięci długotrwałej mieści się
ich więcej, ale żeby zapamiętać nowe – trzeba zrobić na nie miejsce i zapomnieć o kilku zdarzeniach
z przeszłości, które były tam przechowywane.
- Każdego dnia w naszej głowie pojawia się aż 70 000 myśli.
- W stanie aktywnym mózg generuje około 25 watów energii – tyle by rozświetlić żarówkę.
Na koniec krótkie ćwiczenie: nazwij kolory, których użyto do napisania poniższych wyrazów
(uwaga: nie czytamy nazw, tylko je nazywamy). Zrób to w ciągu 15 sekund.

Jeżeli udało Ci się zrobić to wystarczająco szybko, pomiędzy Twoimi półkulami mózgowymi
nastąpił konflikt. Prawa – próbuje nazwać kolory, lewa – analizuje definicje wyrazów. Dzięki temu
nasz mózg wybijany jest z rutyny myślenia, stara się wypaść jak najlepiej, dlatego włącza do pracy
wszystkie swoje obszary. Jest to bardzo pomocne wtedy, gdy czeka nas praca wymagająca
pomysłowości i kreatywności. Można stosować to ćwiczenie jako rozgrzewkę przed nauką, klasówką
lub zadaniem wymagającym twórczego myślenia.
Źródło: blogtrenerski.pl, fizjoinformator.pl

POWODZENIA
Alan Kargulewicz, kl. VIa
Maria Bartold

SZKOŁA W KORONIE
projekt edukacyjny Fundacji Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii DUCH
Stare łacińskie przysłowie głosi, że historia jest nauczycielką życia, stąd też zrodziła się w Nas chęć
wzięcia udziału w projekcie badawczym: WYWOŁAJ DUCH-a, czyli poznaj historię Warszawy
i nie tylko. W projekcie biorą udział dwie klasy czwarte – 4c i 4d, które poznają powoli odpowiedź
na pytanie – dlaczego warto uczyć się historii? To jednak nie jedyna zaleta projektu. Otóż uczniowie
mogą też w ciekawy sposób poszerzyć wiedzę na temat minionych epok, poznać mechanizmy
i procesy, jakie rządzą ludzkimi dziejami, a także odnaleźć siebie we współczesnym świecie.
A wszystko to w sposób niezwykle oryginalny, nowoczesny i innowacyjny. Zajęcia rozpoczęliśmy
w październiku, a zakończenie prac przewidujemy na czerwiec – wszystko w roku szkolnym
2016/2017. Udział w projekcie daje Nam mnóstwo radości i satysfakcji. Sprawia, że stajemy się
mądrzejsi, a ogrom faktów historycznych już Nas nie przeraża, wprost przeciwnie – to projekt
sprawił, że na historię patrzymy jako na naukę o człowieku, jego przeszłości i teraźniejszości.
Wykłady, w których wzięliśmy udział, były niezwykle atrakcyjnie prowadzone przez wykładowców
z fundacji. Mogliśmy dotknąć historii ręką, za sprawą rekwizytów, które były dodatkiem do opowieści
o minionych wiekach. Mieliśmy okazję pisać list do króla, projektować stroje z XVI i XVIII wieku,
obejrzeć rezydencję króla Zygmunta III Wazy oraz Jana III Sobieskiego i Jego ukochanej Marysieńki.
Na wszystkie trudne pytania otrzymaliśmy odpowiedź. Przed Nami jednak jeszcze inne zadania.
Będziemy pracować nad piosenką, przewodnikiem, a może zrobimy film. Kto wie, co jeszcze
wymyślimy? Najważniejsze, że mamy wsparcie także swoich Pań, które razem z Nami realizują
zadania wynikające z projektu. To pani Anetta Seroczyńska służąca pomocą w kwestii prawdy
historycznej i pani Izabela Pyśk czuwająca nad poprawnością literacką. Zresztą dzięki naszym Paniom
poznaliśmy ten projekt. Teraz możemy tylko skupić się na pracy. Przecież historia to nauka, która
codziennie przynosi coś nowego; aby ją poznać trzeba umieć szukać, słuchać, myśleć i mówić,
ale tylko prawdę; ona pozwala Nam zrozumieć świat, zrozumieć siebie!
Izabela Pyśk i Anetta Seroczyńska – koordynatorki projektu
oraz uczniowie klas 4c i 4d – realizujący projekt

Wieczna Muzyka
Cześć, jestem Maja, moją pasją jest muzyka, a ściślej mówiąc, muzyka tworzona przez Freddiego
Mercury’ego i jego zespół Queen. Pierwszy raz usłyszałam ją w finale programu „Twoja twarz brzmi
znajomo”, około połowy listopada 2016 r. Podejrzewam, iż większość z czytających nie zna tego
artysty, dlatego postanowiłam opowiedzieć o nim i o swojej pasji.
Farrokh Bulsara, znany też jako Freddie Mercury, urodził się 5 września 1946 r. na Zanzibarze.
W wieku 7 lat został wysłany do szkoły z internatem w Indiach. Tam też zdobył trofeum sportowe,
jednak jego miłością była muzyka. W 1964 r. wojna domowa na Zanzibarze zmusiła rodzinę
Freddiego do znalezienia nowego miejsca zamieszkania. Młody Freddie przekonał ich
by przeprowadzić się do zupełnie innego świata, do Londynu.
W 1971 r. Freddie założył legendarną grupę Queen. Po czterech latach zespół nagrał swój wielki hit
Bohemian Rhapsody, który po dziś dzień zajmuje pierwsze miejsce na liście „przebojów wszech
czasów”. Na początku lat 80. Freddie przeprowadził się do Nowego Jorku. W roku 1986, po ponad
10 latach światowych tras koncertowych, Freddie Mercury posiadł Garden Log w zachodnim
Londynie. Miejsce to nazwano więc „domem króla Mercury’ego”. Niestety Freddie nie cieszył się
długo swoim domem, chociaż o tym nie wiedział, żył już z wyrokiem śmierci. Freddie dowiedział się
o AIDS w 1987 r. Ukrywał swoją chorobę przez 4 lata, dopiero przed śmiercią ogłosił, że jest chory
na AIDS. Następnego dnia, 24 listopada 1991 r. o godzinie 19.20 Freddie Mercury zmarł z powodu
zapalenia płuc. Było ono związane z osłabieniem odporności wywołanym przez AIDS. Śmierć
Mercury’ego uświadomiła milionom ludzi na całym świecie, iż AIDS jest realnym zagrożeniem.
Ostatnią piosenką, którą nagrał jest The show must go on. Opowiada ona o tym, że show, które
rozpoczął musi ktoś przejąć, ktokolwiek, ale musi. W ostatnich zdaniach piosenki mówi o tym,
że chce znaleźć okno do zrzucenia z siebie tego show. Sama piosenka nie ma oficjalnego teledysku.
Warto wspomnieć, że skala głosu Mercury’ego obejmowała 4 oktawy, to tak jakby był w ciele kobiety
i mężczyzny jednocześnie.
Maja Wajkowska, VIb

A w świetlicy…
Dzieci ze świetlicy otrzymały nie lada zadanie. Miały napisać baśń, której inspiracją był pojedynczy
płatek śniegu. Pracowały w kilkuosobowych zespołach. Oto efekt pracy zespołu pod kierunkiem
p. Teresy Gościniak, w którym szczególną wyobraźnią wykazały się:
Weronika Piątek, kl. IIIg
Dominik Janusik, kl. IIIg
Mateusz Marcinowski, kl. IIIb
Dawno, dawno temu żyła piękna księżniczka. Pewnego mroźnego, słonecznego dnia wybrała się na
spacer. Śnieg leciutko prószył i skrzył się w słońcu. Szła jakiś czas zachwycona cudną zimą, gdy nagle
ujrzała wysoką wieżę. Zaciekawiona wspięła się po stromych stopniach. Jakież było jej zdziwienie,
kiedy we wnętrzu komnaty spostrzegła okropną kobietę. Była niska, gruba, miała ogromny nos
z pypciem i szare włosy. Starucha na widok pięknej dziewczyny poczuła ukłucie zazdrości. Nie mogąc
znieść jej widoku, zamieniła ją w płatek śniegu, bo oczywiście była to czarownica. Śmiejąc się
złośliwie, powiedziała, że odczarować ją może tylko identyczny płatek śniegu. Jak powszechnie
wiadomo, nie ma dwóch identycznych śnieżynek, ale w baśniach wszystko może się zdarzyć.
Śnieżna gwiazdka wędrowała po świecie w poszukiwaniu swojej bliźniaczki, ale na próżno. Owszem,
spotykała podobne, lecz żadna nie była identyczna. Zbliżała się wiosna. Śnieżynka postanowiła wrócić
do czarownicy i błagać ją o odczarowanie. Gdy wchodziła do wieży, niespodziewanie ujrzała płatek
śniegu ułożony w gablocie na bryłce lodu. Dotknęła go i nagle płatek zamienił się w pięknego
królewicza. Wreszcie znalazła to, czego tak długo szukała. Książęca para, przy pomocy różdżki
czarownicy zamieniła ją w bryłę lodu.
I jak to w baśniach. Młodzi wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie.
***
Nam się podoba baśń, a Wam?
Teresa Gościniak

Coś dla miłośników koni

Najmniejszym urodzonym koniem na świecie był
Einstein. Zaraz po urodzeniu ważył zaledwie 2,7 kg
i mierzył 35,5 cm wysokości. Od razu podbił serca
właścicieli i zdobył wielu fanów w internecie.
Największym koniem na świecie był Sampson,
zwany później Mammonth. Urodził się w 1845 r.
i dorósł do 219 cm. Niewiele mniejszy jest jednak
żyjący obecnie Big Jake. Ten koń rasy belgijskiej
mierzy dokładnie 210,2 cm i mieszka na farmie
w Stanach Zjednoczonych.
Najszybszym koniem w Polsce jest ogier pełnej krwi angielskiej Mijaz. 9 marca 2015 r. podczas
treningu rozpędził się za pierwszym razem do 64,5 km/h, a w drugim przejeździe poprawił wynik do
68,2 km/h. Najbardziej niesamowite jest to, że biegł on 2 razy w odstępie 5 min na dystansie 1000 m
na łące w zwykłym siodle i pod zwykłym jeźdźcem nie będącym dżokejem. Zazwyczaj konie
wyścigowe już po pierwszym przejeździe są tak wyczerpane, że nie są w stanie biec drugi raz,
a co dopiero poprawiać wynik.
Najdroższym koniem na świecie okazał się Fusaichi Pegasus. Jako roczny koń w 1998 r. został
zakupiony za sumę 4 mln dolarów jako syn dobrego konia wyścigowego. Nie zawiódł swoich nowych
właścicieli wygrywając w 2000 r. prestiżowe zawody Kentucky Derby. Ci przekonani, że mają
najlepszego konia wyścigowego jaki tylko mógł się trafić, nie oparli się jednak propozycji sprzedaży
go za 70 mln dolarów. Niestety dość szybko okazało się, że nie była to najlepsza inwestycja i wartość
wierzchowca spadła. Drugi właściciel zdecydowanie nie zarobił na tym zakupie, w przeciwieństwie do
pierwszego.
Najstarszym zwycięzcą był koń czystej krwi arabskiej o imieniu Al Jabal. Nie dość, że startował
w gonitwach naprawdę długo, to udało mu się nawet wygrać gonitwę w wieku 19 lat. Zwyciężył
w 2002 r. w Wielkiej Brytanii, w ten sposób zapisał się do księgi rekordów Guinessa jako najstarszy
wierzchowiec w historii, któremu udało się wygrać wyścig.
Aleksandra i Luiza Chojnackie, klasa IVc

Muzyczno-Literackie Nastroje
Ortografia z….. wielkimi kompozytorami

W „Sonacie księżycowej” Beethovena, urzeka nas nie tylko muzyczny księżyca blask.
A teraz bardzo przyziemne pytanie - „ż” wymienne czy niewymienne rządzi pisownią „ż”
w wyrazach: „księżyc, księżycowa”? Jaką rodzinę wyrazów tworzą wyrazy: ”życie, przeżywał”?
I co nazwa tej rodziny wyrazów ma wspólnego z ciotkami, babciami, kuzynami ……?

Księżyc w ….. sonacie ?
Wieść gruchnęła prawie prasowa,
że ... od nowa ma być pisana – o rany! – „Sonata księżycowa”.
To niemożliwe, cóż się dzieje… chyba, że w tym maczali ręce
no cóż… s z k o l n i c z a r o d z i e j e.

Ktoś przez pomyłkę lub całkiem specjalnie
w wyrazie „księżyc" wepchnął „ rz” zupełnie nachalnie.
To jakby pomylił w nutach fis i cis i utwór nie byłby już grany na bis.
I zamiast konkursu piękności miss, byłby to nie do odgadnięcia quiz.

Beethoven był w swoich utworach bardzo zakochany
i choć w życiu przeżywał miłosne udręki,
do zmiany nut ani pisowni nazw swoich utworów,
z pewnością nie przyłożyłby swojej (genialnego kompozytora) ręki.

P.S. Beethoven, gdy pisał swoje utwory zaczął tracić słuch, mimo tego nadal komponował, gdyż
posiadał tzw. słuch absolutny i mógł wyobrażać sobie idealne dźwięki bez korzystania z instrumentu
muzycznego. W dzieciństwie, zawsze kiedy grałam utwory Beethovena, zastanawiałam się jak to jest
możliwe – komponować i grać utwory prawie nie słysząc ich. Jak mówił prof. Skarżyński w jednym
z wywiadów radiowych, dzisiaj niektóre dzieci, które miały w przeszłości kłopoty ze słuchem, a są
uzdolnione muzycznie, potrafią zagrać właśnie „Sonatę księżycową” Beethovena i to tak pięknie,
że sami profesjonaliści są oczarowani. Dzieci te jednak wcześniej musiały przejść specjalistyczne
leczenie. Jak uważa wielu specjalistów i sam H. Skarżyński, muzyka jest naturalnym stymulatorem
rozwoju słuchu i nie tylko, u dzieci. A poza tym, jak powiedział kiedyś znany, nieżyjący już
publicysta, znawca muzyki – Jerzy Waldorff : „muzyka łagodzi obyczaje”… i tego się trzymajmy!
Iwona Przeniczna

Działo się, działo. Targówek zagrał z WOŚP
25-lecie WOŚP klasa VIa rozpoczęła grudniową wycieczką do siedziby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Warszawie i spotkaniem z samym mistrzem orkiestry – Jurkiem Owsiakiem.
Było to dla nas ogromne przeżycie. Najpierw miniwolontariat – laminowaliśmy i stemplowaliśmy
identyfikatory oraz składaliśmy małe puszki, potem swoją obecnością zaszczycił nas Jurek Owsiak.
Były zdjęcia, kartki z autografami oraz upominki w postaci miniskarbonek. Jednym słowem było
super!
15 stycznia 2017 roku Orkiestra zagrała po raz 25, a nasz sztab na Targówku uzbierał 418 311, 98 zł.
To ogromny sukces i mała cegiełka od naszej społeczności. W gronie wolontariuszy było dużo
absolwentów naszej szkoły, wiem to, ponieważ moja siostra uczestniczyła w tej akcji, w sztabie na
Targówku. Kiedy osiągnę odpowiedni wiek też zamierzam uczestniczyć w tak szczytnym
przedsięwzięciu, do czego zachęcam również Was.
Oliwia Antoniak, VIa

Kącik logopedyczny
Gimnastyka języka
Mini-poradnik logopedyczny część 3
Prawidłowe gryzienie, żucie i połykanie bardzo pomagają w opanowywaniu
prawidłowej wymowy. Niektórym dzieciom, mimo wielu ćwiczeń, nie udaje się przykleić
języka do podniebienia i przełknąć śliny, czyli uruchomić tzw. dorosłego typu połykania.
Powinien on utrwalać się ok. 3 roku życia. Przyczyna niepowodzenia może tkwić
w skróconym wędzidełku podjęzykowym.

Opracowanie: Joanna Kozłowska
Opracowanie: Joanna Kozłowska

Kącik logopedyczny
Gimnastyka warg
Sprawne wargi sprzyjają starannej wymowie. Wargi ciężko pracują. Gdy mówimy, to się
zaokrąglają, to znowu spłaszczają, a czasem układają się w kształt dzióbka. Im ładniej
i sprawniej pracują wargi, tym przyjemniej słucha się mówiącego. Jeśli buzia jest zbyt często
otwarta, np. z powodu częstych nieżytów nosa, wargi rozleniwiają się i za mało ruszają się
podczas mówienia. Dbajmy zatem o nie – gimnastykujmy je, to naprawdę działa!

Bibliografia:
1.

I. Michalak – Widera, K. Węsierska, Będę wielkim mówcą, Katowice 2009.
Opracowanie: Joanna Kozłowska

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
PODCZAS FERII ZIMOWYCH
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy!
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów
kolejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze.
7. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrzne.
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