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BABCIU, DZIADKU!
KOCHAMY WAS!

21 i 22 stycznia świętujemy dni, 
o których nikt – dzieci i dorośli – nie mogą
zapominać. 

Dzień Babci i Dzień Dziadka.

W Polsce Dzień Babci obchodzimy od 50
lat. Inicjatorem była prasa – pomysł
wyszedł od tygodnika „Kobieta i Życie”, do
którego w kolejnych latach dołączyły
„Express Poznański” i „Express
Wieczorny”.
Na odzew ludzi nie trzeba było długo
czekać...

Inny był początek
święta w USA.
Zaczęto je
obchodzić w 1973
roku 
w Zachodniej
Wirginii, dzięki
działaniom pewnej
kobiety, która
chciała zwrócić
uwagę
społeczeństwa na
los starszych
osób.
I to się jej udało!
W 1978 roku
prezydent Jimmy
Carter oficjalnie
zatwierdził
National
Grandparents
Day. Jest to
święto ruchome,
obchodzone we
wrześniu. 

We Francji
dziadkowie
świętują 
w marcu, we
Włoszech – 
w październiku, 
a w Brazylii –  
w lipcu.
W Bułgarii „Babin
den” wypada –
podobnie jak 
w Polsce – 
w styczniu.

Szacunek wobec
starszych osób
jest jedną z
najważniejszych
wartości 
w kulturach
Wschodu.
Dla jego
podkreślenia 
w Japonii we
wrześniu
obchodzone

jest święto
narodowe „Keiro
no Hi” – „Dzień
Szacunku dla
Starszych”. 

Jaki byłby nasz
świat bez
dziadków?
Babcie
i dziadkowie są
dla wielu z nas
symbolem ciepła,
życzliwości
i miłości.
Włoskie
przysłowie „Jeśli
nic nie idzie
dobrze, zadzwoń
do babci” mogłoby
obowiązywać we
wszystkich krajach
i narodach. 

Dziadkowie
pomagają nas
wychować,
rozpieszczają
i kiedy
dorastamy –
stale czekają na
nasze
odwiedziny.
Wykorzystajmy
dobrze te dwa
styczniowe dni.
Przytulmy się do
babci i dziadka.
Porozmawiajmy
z nimi.
Posłuchajmy ich
wspomnień.
Zapytajmy, czego
potrzebują.
Opowiedzmy 
o naszym życiu,
są go tacy
ciekawi! 

W Dzień Babci 
i Dzień Dziadka
najlepszy prezent,
jaki możemy
ofiarować – to
bliskość! 
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Czy obserwując fajerwerki strzelające podczas ostatniego i poprzednich Sylwestrów 
(a nawet te wcześniej wypróbowywane przez co niektórych niecierpliwców!),
zastanawialiście się nad tym, jak to się właściwie dzieje, że iskry płomieni są "zafarbowane"
na określony kolor?

No cóż, moje drogie chemnibusy - tu już działa MATKA CHEMIA! 

Kolory ognia, czyli chemia fajerwerków!
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Postanowienia noworoczne to doskonały sposób by poprawić kilka spraw
w swoim życiu. Niestety większość z nas nigdy nie dotrzymuje
postanowień podjętych w Nowy Rok... bo brakuje nam wytrwałości!

DLATEGO PAMIĘTAJ - BĄDŹ WYTRWAŁY!!!

 NASZE
POSTANOWIENIA

NOWOROCZNE
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GIEŁDA 
KOLEKCJONERSKA

We wtorek, 10 grudnia wychowawcy świetlicy
szkolnej Monika Czyż i Grzegorz Tomaszewski
zorganizowali ostatnią w tym roku kalendarzowym
giełdę kolekcjonerską. 

Swoje zbiory wystawiło 26 uczniów szkoły z klas
1-8. Gośćmi honorowymi byli Hans Joachim
Kuhnert oraz Jan Borko. 

Ten pierwszy to znany, nie tylko w Polsce, filatelista 
i regionalista natomiast drugi, to kolekcjoner medali,
książek i kufli. Prywatnie tato kierowców rajdowych
Tomasza i Łukasza, byłych uczniów „jedynki”.

Hitem giełdy były koszulki, zdjęcia z autografami
piłkarzy Lecha Poznań oraz inne pamiątki klubowe,
które zaprezentowała Nadia, uczennica klasy 2. Nie
zabrakło magnesów, odznak turystycznych i herbów
miast, książek, maskotek, pucharów za wędkarstwo,
medali czy figurek.

MEGA CIEKAWE ZBIORY!
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MISTRZOWSKIE
WARCABY

W czwartek, 12 grudnia w auli
szkolnej, uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w turnieju -
Warcaby 100-polowe 
z Mikołajem. W imprezie
uczestniczyło 50 zawodników
podzielonych na dwie kategorie
wiekowe: 1-4 i 5-8.

W młodszej kategorii najlepszymi
zawodnikami zostali Gracjan
Białas i Zosia Sawicka, natomiast
w starszej triumfowali - Oliwia
Kokosza (wygrała kategorię open) 
i Fabian Skoczylas.

Sędzią zawodów był Wiesław
Lipień. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

Uczniowie naszej szkoły
dzielnie uczestniczyli 
w Jarmarku Świątecznym
na kamiennogórskim rynku.

Pomimo zimna i chłodu
z zaangażowaniem
sprzedawali przepiękne
ozdoby choinkowe.

Na rozgrzewkę proponowali
kamiennogórzanom
przepyszny bigos!
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