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"Puszka dla Mruczka"
Klasa 5B wraz z wychowawcą, panią Moniką Grygorcewicz, gorąco zachęcają do udziału w
akcji charytatywnej pt. „Puszka dla Mruczka”.
Zbieramy karmę i wszelkie akcesoria dla bezdomnych kotów: maty, koce, ręczniki,
miseczki, obroże, zabawki, żwirek itp.
Nasze dary zostaną przekazane Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom, które  mieści się w
Bolesławcu przy ul. Wybickiego (a więc w sąsiedztwie naszej szkoły).
Karmę i akcesoria prosimy przynosić do sali 25 przed lekcjami lub na przerwach. Mile
widziane karteczki z danymi ucznia (imię, nazwisko oraz klasa), aby móc wpisać pochwałę i
podziękowanie za okazane serce i udział w akcji szkolnego wolontariatu.
Akcja trwa do końca marca 2018r.

uczestnicy akcji klasa 5b
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plakat

uczestnicy akcji

Pani Monika Grygorcewicz ze swoimi uczniami

uczniowie biorący udział w akcji

klasa 5B

Pani Monika Grygorcewicz

klasa 5b

Pani Monika Grygorcewicz
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE
 
Dnia 21 marca nasza szkoła obchodziła Dzień Języków Obcych. 
Kilka dni przed tym dniem każdej klasie został przydzielony kraj. 
Każda klasa musiała przygotować przedstawienie o danym państwie.

   
 KLASY PRZYGOTOWAŁY MIĘDZY INNYMI :plakaty,
wiersze, kostiumy i wiele innych ciekawych materiałów, które udoskonalały przedstawienia. Mało tego ! Niektórzy uczniowie nawet zatańczyli na scenie po to
by pokazać ja to się robi w innych państwach. Po przedstawieniach wyznaczone w klasie 3 osoby zostały na quizie i odpowiadały na pytania dotyczące
innych krajów. 

Klasyfikacja ogólna klas
I miejsce: klasa 5a
II miejsce: klasa 4a
III miejsce: klasa 4c

Konkurs Wiedzy o Językach
I miejsce: klasa 6c
II miejsce: klasa 7d
III miejsce: klasa 7b
Ala Biskupska klasa 7b
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klasa 4A klasa 5Am. m.
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DZIEŃ KOBIET

8 marca 1908 roku w Nowym Jorku kilkanaście tysięcy kobiet chciało zmienić swój los. Działo się to w czasach, kiedy kobieta nie była jeszcze uważana za
obywatela, za kogoś równego mężczyźnie,  wyuczyć się czegoś tak dobrze, jak mężczyzna. Ale - wracając do Nowego Jorku, 8 marca w jednej z fabryk
robotnice pracujące  od rana do nocy za marny grosz, postanowiły się upomnieć o poważne traktowanie. Chciały godnych warunków pracy i prawa
wyborczego. Właściciel fabryki, chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar. Spaliło się wtedy 129 kobiet.
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później
tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w
Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do
uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. Dzień ten według
niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o "przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu. Obecnie corocznie
8 marca odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli doroczną demonstracją fenimistyczną organizowaną w związku z dniem kobiet w różnych
częściach Polski.
Julia Sokołowska klasa 7b

Święta Wielkanocne jest to wyjątkowy czas pełen przeróżnych tradycji. Między świętem 3 Króli, a Środą Popielcową  ludzie bawili się po to, aby w czasie
Wielkiego Postu nie było tak dużej pokusy. Ważnym momentem w czasie Świąt Wielkanocnych jest Wielki Post. Kiedyś obchodzono go bardzo surowo.
Jedną z najbardziej popularnych tradycji podczas świąt jest malowanie jajek. Każdy region naszego kraju ma swój charakterystyczny sposób na ozdabianie
jaj. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową-symbolizuje ona wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Wielki Czwartek chłopcy wyganiali Wielki Post
hałasując kołatkami. Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej-jest to jedyny dzień w roku.
Podczas nabożeństwa w Wielką Sobotę święci się pokarm, który zgodnie z tradycją powinien być przygotowany jest w Wielki Piątek. W koszyczku powinny
się znaleźć: jajka chrzan, sól, ciasto (babka), wędlina oraz baranek, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Najpopularniejsze tradycyjne
świąteczne potrawy to: żurek, mazurek, sernik, pieczone mięso oraz własnoręcznie upieczona babka.
Małgorzata Leszczyńska, klasa 7b


