
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17
W  SOSNOWCU  

SZKOLNA  GAZETKA

  NR 2      ROK SZKOLNY  2021/2022

Numer zimowy

Opiekun :  mgr Wioletta Czerkies
Współpraca graficzna :  mgr  Marta Leśniak

kontakt z redakcją:
e-mail: szkolnagazetka17@gmail.com



Cieszymy się zimą!

Mimo pandemii, przymusowego siedzenia w domu, słabszych
kontaktów  z rówieśnikami, pamiętajmy, że trzeba się cieszyć z tego,

co piękne, również z pięknych zimowych widoków 

za oknem! 

Oto kilka rad, jak to zrobić:

Zrób bałwana. Budowanie bałwana to świetna zabawa i doskonały
sposób by cieszyć się zimą. .Ubierz się cieplutko, zabierz swoją

rodzinę lub przyjaciół i zróbcie ogromnego bałwana. 

Zbadaj śnieg. Jeżeli nigdy nie przyglądałeś się płatkom śniegu nie
możesz w pełni docenić dzieła natury, jakim jest zima. Ubierz

płaszcz i ciepłe rękawiczki, weź lupę i wyjdź przed dom
poobserwować płatki śniegu, najlepiej łap je na rękawicę, będzie je

łatwiej oglądnąć. Możesz mieć pewność, że każdy płatek jest jedyny i
niepowtarzalny.



Idź na sanki. Nie bój się pośmiać i powyłupiać. Wyprawa na sanki to
doskonały relaks.

Zaproś przyjaciół lub rodzinę na krótki zimowy spacer i wdychaj
zimowe powietrze.

Korzystając z niskich temperatur na dworze możesz też spędzić
trochę czasu z rodziną w zaciszu domowym.

Zatem nie marnuj czasu – zima jest piękna!

Zima w naszej szkole

Zima w naszej szkole to nie tylko pandemia, czas izolacji i lekcji
przed komputerem

 To także wigilie klasowe i wizyta świętego Mikołaja, które udało się
zorganizować mimo tego trudnego czasu.



Najważniejsze, że wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni – tak trzymać!

Święta, święta…

Jak święta, to pierniczki, a zatem
podajemy jeden z prostszych
przepisów:

Składniki:

 70 g masła
3 szklanki mąki pszennej
1 i 1/2 szklanki cukru
3/4 szklanki miodu
1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 czubata łyżeczka przyprawy do piernika
1 płaska łyżeczka cynamonu
1 płaska łyżka kakao



Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki razem zagnieść do uzyskania jednolitego ciasta. 
Wałkować na grubość ok. 0,5 cm. Wykrawać dowolnymi foremkami. 
Piec ok. 8-10 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Może namówicie mamę lub kogoś z rodziny i zrobicie razem?

Powodzenia!

Jak święta, to choinka! Jak choinka to prezenty!

Najlepiej zrobić własnoręcznie piękną kartkę lub coś innego. 

Oczywiście pomysłów tyle, ile  osób.

Podpowiadamy jak pięknie zapakować nasze podarunki.

 Pamiętaj o świątecznym papierze.
 Przewiąż prezent wstążką i dodaj bilecik z imieniem osoby 

obdarowanej.
 Złoty marker. Zdziała prawdziwe cuda na szarym papierze, 

a na czarnym będzie jeszcze bardziej efektowny.
 Dodaj gałązką owocową. Opakuj prezenty prostym, gładkim 

papierem. Dodaj sznurek jutowy lub szpagat, a za kokardę 
powtykaj...

 Dołóż pierniczki. Sposób na ozdobienie pudełek i słodki do-
datek do prezentu w jednym.



Wypoczywamy bezpiecznie zimą

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach 
oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmoc-
nić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i 
ostrożność!

 Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do 
pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organi-
zmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze 
warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca 
bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów 
komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się 
droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną 
ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

 Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę 
zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak ka-
mienie, gałęzie drzew;

 Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie 
zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;

 Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sa-
nek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złama-



ne szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ry-
zyko wyrządzenia sobie krzywdy;

 Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż
wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn 
dla innych osób;

 Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, 
stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople 
lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miej-
scu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, 
która usunie niebezpieczeństwo;

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowa-
nie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;

 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twar-
dymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do 
obrażeń ciała;

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. 
Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych 
zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie 
tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Two-
im ciężarem;

 Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; san-
ki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się pod-
czas jazdy;

 Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć 
tragicznie;

 Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich warto-
ściowych przedmiotów.( np .telefonu).

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć 
się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.



 

Udanego wypoczynku i do zobaczenia po feriach!

 


