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Wolontariusz
to osoba, która
dobrowolnie,
świadomie
oraz bez
wynagrodzenia
niesie pomoc
innym,
angażując się
w pracę na
rzecz osób

   
    Wolontariat

Wolontariat-
dobrowolna,
bezpłatna,
świadoma praca
na rzecz innych
wykraczająca poza
związki rodzinno-
koleżeńsko-
przyjacielskie. I ty
możesz być
wolontariuszem
jeśli:
-chcesz pomóc
ludziom i
zwierzętom
-szukasz nowych
znajomości
-zależy ci na
innych
-chcesz spłacić
dobro które kiedyś
od kogoś
otrzymałeś

Od kilku lat nasza szkoła
pomaga innym.Przez ten czas
udało nam się zorganizować i
przeprowadzić na terenie szkoły
wiele akcji i kiermaszy o
charakterze charytatywnym.W
tym roku również chcemy
pomóc potrzebującym,dlatego
organizujemy:
-Zbiórkę darów dla ludzi
potrzebujących z naszej wsi.
-Zbiórkę potrzebnych rzeczy dla
zwierząt ze schroniska w
Krzesimowie
-Zbiórkę słodyczy, które
dorzucimy do paczek
świątecznych w akcji
Motomikołaje.

Wolontariat jest
przede wszystkim
pomocą dla ludzi.
Poprzez naszą
działalność
możemy pomóc
ludziom, którzy jej
potrzebują. Nasza
pomoc,niezależnie
od tego jaka by
ona nie była,może
wspomóc rozwój
ludzi chorych lub
ułatwić im życie.
Wolontariat

jest niezbędny,
gdyż dzięki temu
co robimy będąc
wolontariuszem
pomagamy wielu
ludziom, dzięki
czemu mamy
satysfakcję,lepsze
samopoczucie,
więcej wiary w
siebie i po prostu
poczucie, że
jesteśmy komuś
potrzebni i robimy
coś pożytecznego.
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                  Wesołych Świąt!
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Łamiemy się z Tobą białym opłatkiem,
życzymy zdrowia, ze szczęścia dodatkiem.
Jeszcze radości, miłości, sukcesów,
dużo spokoju i mało stresów.
Cudnych Świąt Bożego Narodzenia
w szczęściu i radości,
a w Nowym 2019 Roku
znalezienia miłości.
Tej największej, najpiękniejszej,
takiej wyjątkowej,
której każdy ciągle szuka,
by żyć pełniej, zdrowiej.
                                                                                 Życzy Redakcja
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                          SPAM
     CZYLI SPORTOWA ANALIZA KAŻDEGO MIESIĄCA
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                            JESTEŚMY NAJLEPSI !!!
Nasza szkoła brała udział w dwóch zawodach:
W piłce nożnej oraz unihokeju. W obu byliśmy jedną z
najlepszych. W unihokeju (26. 11.) wszystkie grupy z
Siostrzytowa zdobyły złoty puchar. W Oleśnikach, na
zawodach w piłce nożnej halowej było podobnie. Złoto
zdobyły grupa klas IV, V oraz klasa VIII. Grupa złożona z
klas VI, VII zajęła III miejsce. Największą niespodzianką
może być aktualna forma szkoły z Biskupic, bo w obu
zawodach wypadli najsłabiej zaraz po Dorohuczy.
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Andrzejki obchodzi się w nocy 29.11, a
katarzynki w nocy 24.11

Popularne
wróżby

                Andrzejki i katarzynki

Andrzejki –
wieczór wróżb
odprawianych w
nocy z 29 na 30
listopada, w
wigilię świętego
Andrzeja,
patrona Szkocji,
Grecji i Rosji. 

Katarzynki –
polski zwyczaj
świąteczny,
obchodzony
przez
kawalerów
odpowiednik
andrzejek.
Obchodzone są
w nocy z 24/25
listopada, tj. w
wigilię św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej

 - lanie wosku
 -ciasteczka z
wróżbą
 - wróżba ze
skórki jabłka
 - wróżba z
butów
 - wróżba z
obrączki
 - wróżba z
losów
 - wróżba z
fusów herbaty
 - łódki
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