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22 kwietnia - Dzień
Ziemi
Oto znak
recyklingu.
Czy wiesz co
to
recykling?

Dzień Ziemi to dzień gdy
szczególnie zajmujemy się
sprzątaniem świata. Zbieramy
śmieci leżące na trawnikach
i w rowach. Ludzie wyrzucają
śmieci gdzie popadnie nie mając
świadomości co robią. Gdy dalej
ludzie będą zaśmiecać ziemie
stanie się ona wielka brudną
kulą. Musimy zadbać o to by do
tego nie doszło. Więc sortujmy
śmieci i wyrzucajmy je do
przeznaczonych na nie koszy.
Do czerwonego wrzucaj baterie.
Do niebieskiego papier. Do
żółtego wrzucaj plastik, a do
zielonego szkło.
 

Recykling -
jedna z metod
ochrony
środowiska
naturalnego.
Jej celem jest
ograniczenie
zużycia
surowców
naturalnych
oraz
zmniejszenie
ilości
odpadów.
Materiały, które
nadają się do
ponownego
wykorzystania,
bywają
opatrzone
kodem
recyklingu segreguj śmieci

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbole_materia%C5%82%C3%B3w_do_recyklingu
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III KONKURS WIEDZY O POLSCE
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W środę, 11 kwietnia w naszej szkole odbył się III
Konkurs Wiedzy o Polsce. Siostrzytów reprezentowała
czwórka uczniów. Zdołali wywalczyć pierwsze miejsce,
mając ponad 10- punktową przewagę nad drugimi
Oleśnikami. To trzeci triumf naszej szkoły w tym
konkursie. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ w I i II
edycji zajmowaliśmy pierwsze miejsce razem ze szkołą
w Oleśnikach. 
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     SPORT

              ZDROWE ODŻYWIANIE

W naszym
życiu musimy
być bardzo
aktywni. Nasz
mózg potrzebuje
około ośmiu
godzin snu aby
być
wypoczętym.
Warto jeździć
codziennie
rowerem albo
pójść na spacer

                 DIETA

Dieta, czyli
ograniczenie
ilościowe,
rygor,
restrykcja, a co
za tym idzie
głód i
niezadowolenie.
Tak większość
z was
postrzega
dietę, a
tymczasem…
Dieta to styl
życia, dbałość
o zdrowie,

całokształt
działań, które
mają utrzymać
organizm w
dobrej formie.
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  DZIEŃ MATKI

Dzień Matki

Dzień
Matki
święto
obchodzone
jako wyraz
szacunku
dla
wszystkich
matek. W
Polsce
obchodzone
jest 26
maja.

         DZIEŃ DZIECKA

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy
matki-boginie, symbole płodności i urodzaju Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej
Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu
odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich
kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało
składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po
zakończeniu II wojny światowej.

Dzień Matki jest raz w roku, Szczęśliwy i pełen uroku, 
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia 
Zdrowia szczęścia i powodzenia.
 Niech Ci słonko jasno świeci, Niech Ci słodko życie leci.
 Kochanej Mamie ... Dzieci.
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