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Wiosna, wiosna, ach to ty!

Redakcja BartNews wita Was 
w kolejnej, 

wiosennej odsłonie :)
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   Wiosenna moda i nie tylko...
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Pomaganie jest fajne!
My to wiemy :)

 Jan Paweł II powiedział: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi". Doskonale rozumiemy to przesłanie i staramy się pomagać w
każdy możliwy sposób. 
Akcje charytatywne cieszą się w naszej szkole niezmienną
popularnością. Uczniowie chętnie poświęcają swój wolny
czas i biorą udział w wielu akcjach pomocowych.
Wolontariusze pomagają w zbiórkach żywności w ramach
Szkolnego Koła Caritas, które zostało powołane dekretem
biskupa H. Hosera 4. listopada 2014 roku. Jest to
organizacja uczniowska, która włącza się na zasadzie
wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i
wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Uczniowie biorą
udział w akcjach ogólnopolskich, takich jak:
- Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „ Tak,
pomagam”,
- akcja „ Makulatura na misje”,
- akcja „ Otul ciepłem bezdomnego”,
- „Wielkopostna skarbonka”,
- zbiórka nakrętek.
  Prowadzimy też akcje na terenie szkoły, np.: zbiórka
żywności i artykułów higienicznych dla podopiecznych
Sióstr Misjonarek Miłości. 
Ponadto w tym roku przygotowaliśmy paczki dla
kombatantów.
Uczniowie biorą również aktywny udział w terapii
zajęciowej osób starszych w Domu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym przy ul. Oliwskiej. 
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Nasi uczniowie pomagają bezdomnym zwierzętom 

"Pochwała psa: Jedynym całkowicie pozbawionym
egoizmu przyjacielem, na jakiego człowiek może liczyć w
tym samolubnym świecie, jaki go nigdy nie opuści, nie
okaże niewdzięczności bądź zdrady, jest jego pies (...)
Całować będzie dłoń, która nie zdoła zapewnić mu
pożywienia, lizać będzie rany i sińce, powstałe w
zetknięciu z brutalnością świata (...)" (Georg Vest, 1870)

    Jesienią tego roku pomagaliśmy bezdomnym
zwierzętom. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy oraz
koniecznych do życia psów akcesoriów, takich jak: środki
do pielęgnacji, koce, miski i zabawki. Uczniowie spisali się
na medal. Wszystkie zebrane wówczas przedmioty
dostarczyliśmy do schroniska w Józefowie. 
     O bezdomnych zwierzętach pamiętamy cały czas. Dnia
4 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Bezdomnych
Zwierząt. Rysowaliśmy swoich milusińskich, słuchaliśmy
fragmentów czytanych książek, a także uczestniczyliśmy
w spotkaniu z Dorotką. Dziewczynka uświadomiła nam, że
bezdomność zwierząt nie jest ich wyborem, a
odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosimy my -
ludzie.  
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Światowy Dzień Zespołu Downa

Nasi uczniowie z ogromną przyjemnością włączyli się w obchody Światowego
Dnia Zespołu Downa i jak co roku w dniu 21 marca założyli skarpetki w
różnych kolorach: w paski, w kropki, za kolano i do kostki, ale z różnych,
niepasujących do siebie par.

Dlaczego? Bo przecież w zespole Downa są 3 chromosomy w 21 parze! 

Skarpetki pięknie przyozdabiały nasze nóżki :) 

W tym dniu obchodziliśmy też  Dzień Wiosny, więc nie zabrakło kolorów,
kwiatów i zieleni.
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    Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu 

W dniu 2 kwietnia obchodzimy Dzień
Świadomości Autyzmu. W naszej szkole
świętowaliśmy go w piątek 6 kwietnia. 

Celem wydarzenia było zwiększenie
świadomości i wrażliwości społecznej na
główne problemy, z jakimi borykają się osoby
z autyzmem oraz ich najbliżsi.

Wszyscy uczniowie bardzo starannie się 
przygotowali do naszej akcji.
W tym dniu wszyscy byliśmy ubrani na
niebiesko. 
Niebieski kolor jest symbolem Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu.
Zorganizowaliśmy także spacer ulicami
naszej dzielnicy, by zapoznać z akcją
okolicznych mieszkańców.

Na zajęciach artystycznych i zajęciach prac
ręcznych uczniowie wykonali niebieskie
wiatraczki z papieru, by móc rozdawać je
napotkanym przechodniom.

Spacer był bardzo udany. Po powrocie do
szkoły nauczyciele rozmawiali z uczniami o
autyzmie, prezentowali filmy dotykające tej
tematyki i odpowiadali na wszystkie ich
pytania.
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Nasze zainteresowania i pasje  

     Cześć!

     Jestem Ola. Chodzę do klasy 7 szkoły podstawowej.    
Opowiem Wam o moich pasjach, a jest ich wiele...
      Największa moja pasja to taniec, balet i akrobatyka, a
później chyba dopiero konie.
     Taniec pojawił się w moim życiu bardzo wcześnie,
podobno już jako małe dziecko "pląsałam" do muzyki.
Niestety nie pamiętam tego, a szkoda. Natomiast miłość
do akrobatyki "zaszczepił" we mnie mój dziadek, który
nauczył mnie m.in. stania na rękach, co bardzo mi się
spodobało i chciałam rozwijać się w tej dziedzinie. 
     Obecnie rozwijam swoje talenty akrobatyczne poprzez
udział w zajęciach szkolnego koła akrobatycznego oraz w
klubie akrobatycznym w DKS Targówek. 
     Zdobyłam już kilka medali i pucharów. Jestem z nich
bardzo dumna. 
   Polecam Wszystkim Czytelnikom taniec, który daje dużo
radości.
                                                                      Pozdrawiam :)

Witam wszystkich czytelników BartNews! 

     Mam na imię Karolina i chodzę do gimnazjum. Chcę
Wam opowiedzieć coś o sobie. Jak każda nastolatka,
interesuję się modą i wiem co się nosi w świecie
celebrytów. O sławnych ludziach dużo czytam w
internecie i czasopismach dla młodzieży. Interesuję się też
muzyką. 
Swój wolny czas spędzam raczej aktywnie. Najbardziej
lubię grę w siatkówkę, bo jest przyjemna i ma proste
zasady. 
     Niedługo kończę gimnazjum, dlatego ostatnio często
się zastanawiałam kim chcę być w przyszłości. 
Czeka mnie trudna decyzja. 

Dobrze, że mam jeszcze rok, by się zastanowić.
                                   
                             
                             Do zobaczenia na szkolnym korytarzu :)
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 Ulubione książki z lat szkolnych naszych nauczycieli

 
Z dzieciństwa najbardziej pamiętam  książkę Astrid Lindgren "Dzieci  z
Bullerbyn". (p. Maria W.)

W dzieciństwie wielokrotnie przeczytałam "Dzieci z Bullerbyn", "Anię  z
Zielonego Wzgórza", a w tajemnicy przed rodzicami czytałam "Nędzników".     
    (p. Anna Z.K.)

Kiedy byłam bardzo małą dziewczynką nauczyłam się wiersza "Grzyby" Jana
Brzechwy, a potem udawałam przed rodzicami, że już pięknie czytam.               
  (p. Ania S.)

Najmilej wspominam książkę pt. "Karolcia" Marii Krüger. (p. Katarzyna W.)

Książki, którymi w dzieciństwie się zaczytywałem to cała seria powieści
Alfreda Szklarskiego. (p. Sylwester M.)

Najbardziej lubiłam "Pinokia" i wiersze Juliana Tuwima. Niektóre znałam na
pamięć. (p. Anna Ch.)

Moimi ulubionymi książkami z dzieciństwa były te o Indianach. (p. Anna B.)

Moją ukochaną książką z dzieciństwa jest "Ronja, córka zbójnika" Astrid
Lindgren. (p. Klara W.)

Książką z dzieciństwa, którą pamiętam jest "Kubuś Puchatek". Dostałem ją w
nagrodę  i  nie mogłem się z nią rozstać. (p. Krzysztof M.)

Z książek z dzieciństwa najlepiej pamiętam  "Pinokia" i wierszyki.                       
  (p. Larysa Z. M.)
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