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                    DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Babcia z dziadkiem
dziś świętują,
wszystkie dzieci więc
pracują.
 Zetrą kurze w
każdym kątku,
przypilnują dziś
porządku. 
W kuchni błyszczą
już talerze, wnusia
babci bluzkę pierze.
 Wnusio już podaje
kapcie, bardzo
Kocha swoja babcię. 
Dzisiaj wszystkie
smutki precz! 
Święto Dziadków
ważna rzecz! 

Dzień Babci jest obchodzony w Polsce
dnia 21 stycznia. W tym dniu wnuczęta
składają swoim babciom życzenia i
wręczają prezenty aby podziękować za
to, że po prostu są. Dzień pożniej 22
stycznia obchodzimy Dzień Dziadka w
celu uhonorowania dziadków.

. Dzień Babci i Dziadka | Zielone Przedszkole
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Zadajmy sobie pytanie kiedy i
dlaczego powstalo te święta? 

Już w 1964 roku za sprawą
tygodnika ,,Kobieta i Życie``
powstał pomysl aby uczcić
wszystkie babcie. Tradycyjna
babcia kojarzy się nam ze
starszą panią, często z siwymi
włosami, która kocha nad życie i
rozpieszcza swoje wnuki,
dlatego w tym dniu warto
odwiedzić swoją babcie i
podziękować za trud i za troskę. 

A jak kojarzy nam się dziadek?
Czy to siwy pan siedzący na
ławeczce i opowiadajacy
wnukom historie swego
dzieciństwa? Czy to ten pan,
który zawsze brał cie na kolana i
wyciągał cukierki z kieszeni?
Może właśnie w jego dzień
trzeba mu podziękować z całego
serca i pokazać mu, że bardzo
go kochasz.
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Dnia 16 stycznia uczniowie naszej szkoły rozpoczęli ferie zimowe.
Tego dnia członkowie samorządu uczniowskiego z gimnazjum
uczestniczyli w wieczorze filmowym. Wieczór filmowy
rozpoczęliśmy od komedii pt.,, Kac Vegas``. Następnie obejrzeliśmy
film ,, Agentka``. Na koniec zostawiliśmy sobie horror ,,Obecność``.
Między filmami mieliśmy poczęstunek tj. popcorn, pizza i herbata.
W piątek 20 stycznia wieczór filmowy odbył się dla uczniów
podstawówki. 
Wszyscy dobrze się bawiliśmy. Taka atrakcja pokazuje,że w szkole
można się rownież dobrze bawić.
 Niestety ferie szybko zleciały a my wypoczęci i gotowi do dalszej
pracy wróciliśmy do szkoły. 
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                               WALENTYNKI

Walentynki to coroczne święto zakochanych, które obchodzimy    
14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Są idealną okazją, by wyznać miłość....
Choć jakiekolwiek wyznanie
To dla mnie nie lada wyzwanie,
Dziś postanawiam wszystko Ci wyjawić.
Nie będę się z tym specjalnie bawić:
Gdy zauważyłem cię wśród ludzi tłumu,
Gdy usłyszałem głos wśród szumu,
Wewnątrz mnie się aż zagotowało.
W sercu dziwne uczucie się ukazało.
Gdy chcę ci powiedzieć te dwa słowa,
Gdzieś nagle znika mój głos i mowa.
“Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie,
Powie najwięcej, kiedy najmniej powie”
...Choć nie wszyscy lubią ten dzień
Historia miłości, w koło tak potwornie,
Gdzie sprawy zaczynają się dość opornie.
Nad najprostszą odpowiedzią: “tak” lub “nie”,
Czasem najdłużej trwa zastanawianie.
Złą odpowiedzią serce złamane, twardnieje.
Coraz bardziej podobne do skały, ciemnieje.
A skały nic nie wypełni w żadnym porządku.
Nie wyparuje z niej też to, co już jest w środku.
Gdy któregoś dnia przy skale zbierze się rosa,
Nie zbliżaj do niej nawet czubka swego nosa.
 Kto choć raz odrobiny tej wody się napije,
Tego natychmiast oplotą jadowite żmije.
                                                                                                                           
                                             Damian Kowalski
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 W dniu 2 lutego odwiedził nas
Pan Zenon Fajger - pracownik
Rzeszowskiego Instytutu
Pamięci Narodowej. Opowiedział
nam on o żołnierzach
wyklentych. Przedstwil nam
sytuację jak wyglądały ich
prześladowania w czasie wojny,
jak również powojenną
rzeczywistość. W spotkaniu
brały udział klasy od 6 do 3
gimnazjum oraz strzelcy i orlęta
naszej szkoły.                                  
                           Kinga Rzepka
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