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    Czy wiesz, że dostępność zaczyna się od drugiego człowieka, a  rzeczy dla niektórych oczywiste, dla
innych mogą być barierą nie do przejścia? Chcesz dowiedzieć się, na czym polega problem w równym
dostępie do usług, produktów i przestrzeni?
Kiedy jesteśmy zdrowi i całkiem sprawni rzadko zastanawiamy się, jak wiele drobnych elementów naszego
otoczenia może stać się barierą utrudniającą życie seniorom czy osobom z niepełnosprawnościami. Wysoki
stopień na chodniku czy brak windy w miejscu zamieszkania jest niedostrzegalny do czasu, gdy choćby na
chwilę stracimy pełną sprawność np. złamiemy nogę. W takiej przejściowej sytuacji znajduje się czasem
wielu z nas.
 Dla innych bariery są elementem codzienności. Staramy się, by było inaczej.

Akcja ma zwrócić uwagę nie tylko na problemy osób z niepełnosprawnością. W podobnej sytuacji znajdują
się często osoby starsze, słabsze fizycznie, po wypadkach, rodzice z dziecięcym wózkiem czy kobiety w
ciąży.

W tym konkursie wzięła udział nasza klasa. Zrobiliśmy film jak można pomóc takiej osobie bez żadnego
wysiłku i specjalnego sprzętu, wystarczą dobre chęci.

                                                 obejrzyj nasz film -  https://youtu.be/Vs6YC4mTmlg

                       UDOSTĘPNIACZE - Nadia Trumińska
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           KOCHAJMY LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ
                                                             KS. TWARDOWSKI

                 

 Uroczystość Wszystkich Świętych
 
Uroczystość Wszystkich Świętych
 W kościołach uroczystość ku czci wszystkich 
 chrześcijan, którzy zmarli i przebywają w niebie, 
 przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, .
Uważa   się, że uroczystość Wszystkich Świętych
wywodzi się   że wspominania w jednym, wybranym
dniu,   wszystkich  męczenników chrześcijańskich.
Obchody   takie, w różnych Kościołach wschodnich
prowincji   Cesarstwa Rzymskiego, wprowadzano w
IV wieku

                                                         źródło google
                                                   Maja Rutkowska
                                                   Emilia Szablikowska

                    
              
   
                          Zaduszki właściwie

 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  w
Kościołach.  Łaciński obchód liturgiczny poświęcony
zmarłym, przypada co roku na dzień 2 listopada dzień
po Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się
zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci
zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń poganów lub
obrzędowości przedchrześcijańskiej.
W doktrynie Kościoła katolickiego Dzień Zaduszny jest
wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, 
zmartwychwstaniu ciał,  życiu wiecznym oraz
skuteczności modlitwy  wstawienniczej. 

                                                     

                                                     Maja Rutkowska
                                                     Emilia Szablikowska
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                              KĄCIK ŻARTOWNISIA 
                            NA JESIENNE WIECZORY

 

      4.  Co to jest "podatek od kota"?
          Porcja żywności, którą wymusi na tobie             
         sierściuch, podczas gdy przygotowujesz obiad   
       dla siebie.

   1.  Dlaczego blondynka podgrzewa pączki 
          w mikrofali? Żeby spalić kalorie.:))

  

   2.  Mama pyta Jasia –Jasiu, jaki jest twój ulubiony   
        przedmiot w szkole?
       Jasiu odpowiada –  Dzwonek mamusiu! 

    3.  Dlaczego czaszka człowieka jest taka straszna? 
            Bo człowiek, który zmarł był brzydki.

          5. Przychodzą dwa termity do restauracji.           
           Kelner pyta:
            - Co dla państwa?
            - Stolik dla dwojga.

              6. U weterynarza.
               - Przykro mi, proszę pani, ale ten koń ma       
               najstraszliwszy nowotwór skóry, jaki w           
             życiu widziałem.
                - To jest wielbłąd.
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                                        HALLOWEEN DAY

Charakterystyczne spinacze będą niepowtarzalną
dekoracją zaproszenia na imprezę. Można je
wykorzystać nie tylko na halloween, ale również na
inne wydarzenia. Do ich wykonania potrzebny jest
tylko kawałek papieru, spinacz, przybory do
kolorowania i odrobina kreatywności! 
1. Narysuj coś
2. Wytnij
3. Przyklej taśmę dwustronna po drugiej stronie
rysunku.
4. Przyklej rysunek do spinacza
5. GOTOWE!

Czasdzieci.pl

Papierowa dynia może zostać jednym z zamienników
tegorocznej dyni. Do jej wykonania potrzebny będzie
kolorowy papier, klej i nożyczki.

1. Z pomarańczowego papieru wytnij kilkanaście
pasków.
2. Sklej paski ze sobĄ tworząc kulę.
3. Z zielonego papieru wytnij liście.
4. Przyklej na czubek dyni
5. GOTOWE!

Google
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Czasdzieci.pl

Jeśli nie chcecie mieć papierowej dyni, możecie
mieć dynie z mandarynek. Do ich wykonania
potrzebujemy tylko mandarynek i flamastra 

1. Weź mandarynkę
2. Narysuj jej straszną twarz
3. GOTOWE!

Duszek-przywieszka jest bardzo łatwy w
wykonaniu. Do jego stworzenia potrzebny jest
papier,chusteczka, taśma klejąca, czarny pisak,
nitka bądź wstążka (kto chce). 

1. Kawałek papieru zwiń w kulkę.
2. Nałóż na nią chusteczkę
3. Owiń pośrodku wstążką *nie wymagane - można
przycisnąć w miejscu wstążki*
4. Narysuj minę ducha flamastrem.
5. Przyczep taśmą wstążkę do czubka głowy po to,
aby duch mógł zawisnąć w powietrzu. *nie
wymagane*
6. GOTOWE! A.W

Google

Agata


