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  Nauka dobrych myśli... - wywiad z Państwem Nieckarz  
                                                                

  

    Dyrektor Szkoły Podstawowej                   Zielona Szkoła 
   ogłasza rekrutację uczniów na 
          rok szkolny 2020/2021.

              Zapraszamy na 
           DZIEŃ OTWARTY 
 29.02.2020 r. godz. 10.00 - 14.00.            
  

Oliwka

Jaka była Państwa reakcja na sytuację Julki?
Szok, zdziwienie. Przez całą ciążę nie wiedzieliśmy, że Julka urodzi się chora, a później była motywacja,
żeby wszystko jak najlepiej zrobić, żeby mogła być sprawna w przyszłości.

Czy może Pani porównać życie córki i zdrowego dziecka? Jak ono wygląda co dzień?
Do tej pory Julki życie wygląda bardzo podobnie do życia zdrowego dziecka. Z tym wyjątkiem, że musiała
chodzić na rehabilitację. Ma drobne problemy np. na placu zabaw, gdyż nie dosięga, bo ma znacznie krótsze
nóżki. Ciężko jest jej wchodzić na różnego rodzaju drabinki, wyższe stopnie. Później zaczęła chodzić po
schodach. Wiadomo - częściej się potyka, ale generalnie radzi sobie świetnie. Jest dzielna. 

Kto pomógł Państwu zebrać pieniądze na ratowanie jej życia?
Oj... to było bardzo, bardzo, bardzo wiele osób. Ciężko wymienić imionami, nazwiskami, ale na pewno
Fundacja SOL, Fundacja Zdążyć z pomocą, Się pomaga, wiele gwiazd -  dużo aktorów. Ogólnie można
powiedzieć -  cały Lubin. Jest mało osób, które o nas nie słyszały. Wszyscy angażowali się w pomoc, żeby
zebrać ten milion i żeby Julka mogła biec sprawnie. 

Skąd biorą Państwo dobre myśli podczas tej trudnej sytuacji? 
To jest trudne pytanie. Nie wiem... Wsparcie rodziny. Rodzina i rodzice, rodzeństwo to jest największe
wsparcie dla nas. Gdy mieliśmy zbiórki razem z żoną, to Julka zostawała u dziadków, ponieważ był to dla niej
za duży szok, za dużo osób naraz, które spotykała. Wszyscy ją znali, za każdym razem ktoś chciał z nią
porozmawiać. Ona kocha z nami jeździć na festyny i na zbiórki! W sumie zostawała tylko wtedy, gdy była
brzydka pogoda lub czuła się zawstydzona -  chyba też dlatego, że tyle osób się w to włączyło. 

                                                                                                                    Maja Chrząszcz i Sofia Radko

Wróblewska



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 3 01/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.pl"Głos Zielonej"

              Sonda z okazji Dnia Babci i Dziadka

 W wielu krajach świata święta Babci 
 i Dziadka zostały ustanowione w II poł. 
 XX wieku, choć pod różną nazwą. 
 W Polsce święta te obchodzone są - od 
 1966 roku -  w dniach 21 - 22 stycznia.  
 Babcie i dziadkowie mogą poczuć się
 wtedy wyjątkowo, gdyż zostają
 obdarowani laurkami od swoich wnuków. 
 Dziękujemy im za szczerą miłość, 
 radę i pomoc!     Aleksander Wodziński
                                   
  

Nathan: Kiedy obchodzimy Dzień Babci
              i Dzień Dziadka?
Wiktor: 22 stycznia i 21 stycznia.
Jakub: Ile lat mają dziadkowie?
Jasiu: 91 lat.
Milena: Moja babcia ma 90 lat.
Zuzia: Mój dziadek ma 91 lat, a babcia - 93 lata.
Nathan: Jak nazywają Twoi przodkowie?
Wiktor: Krystyna i Zbyszek.
Milena: Wanda i Józek. 
Zuzia: Alinka i Andrzej.
Jakub: Jakie hobby mają rodzice mamy i taty?
Zuzia: Moja babcia lubi ogródek - sadzi kwiatki.
Wiktor: Moja babcia bardzo lubi gotować.
Ala: Moja babcia bardzo lubi oglądać filmy.
Hubert: Mój dziadek lubi oglądać mecze piłkarskie.
Jasiu: Mój dziadek lubi dostawać prezenty :) 
Nathan: Gdzie seniorzy lubią spędzać czas?
Zuzia: W ogródku :)
Wiktor: Mój dziadek lubi ze mną spędzać czas.
Hubert: Mój dziadek bardzo lubi chodzić do lasu.
Jakub: Jaki kolor lubią nestorzy?
Milena: zielony i brązowy.
Zuzia: czerwony i niebieski.
Wiktor: czerwony, zielony i niebieski
Jakub: Kiedy ostatnio byli na urodzinach?
Wiktor: W tamtym roku.

               Dziękujemy uczniom klasy 1
               za przepiękne odpowiedzi!

                          Nathan Wołowski-Witkowicz,
                          Jakub Sibik
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Uczennice V klasy zapytały pielęgniarki z Wrocławia, kim chciały zostać w dzieciństwie, a kim są dziś!

Sofia: Od ilu lat Panie tutaj pracują?

Pani 2: Pracujemy od 20…

Pani 3: Ja pracuję od 15 lat.

Pani 1: A ja od 33. Już wiemy, jaki jest przekrój wiekowy stażu pracy.

Sofia: Czy miały Panie w młodości jakieś inne plany zawodowe?

Pani 2: Ja miałam, ponieważ kochałam zwierzęta. Chciałam zostać weterynarzem, później chirurgiem, 

            ale zawsze swoje myśli łączyłam z medycyną i zostałam położną. 

Pani 3: To tak, jak ja! Chciałam zostać pielęgniarką i jestem położną. Mam kontakt z pacjentami. 

Pola: Jakie sytuacje w życiu zawodowym są dla Pań najtrudniejsze? 

Pani 1: Zawsze naszymi najtrudniejszymi sytuacjami są monitoringi tętna dziecka i zaburzenia w tym tętnie. 

             Wymagają one szybkiej reakcji i podjęcia mądrych decyzji.

Pani 2: Takich sytuacji mamy bardzo dużo. Na naszym oddziale najczęściej jest gros pacjentek, 

            które z jakiegoś powodu muszą być szybciej przyjęte do szpitala.

Pola: Czy chciałyby Panie kiedyś zmienić pracę?

Pani1, Pani 2, Pani 3: Absolutnie nie! My swoją pracę kochamy! Jesteśmy zadowolone!

Pani 2: Absolutnie! Polecamy Wam! Jeśli macie empatię i chęć do przebywania z ludźmi, to polecamy!  

            Liczy się  pomoc, opieka.                                                             Sofia Radko i Pola Kruszyńska
                                                                                                               

                        Czy marzenia się spełniają?                        
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                       Jak bawić się w karnawale?

Marta

źródło

 Karnawał to czas zabaw między świętem Trzech 
 Króli a Popielcem. W Polsce szlacheckiej był 
 określany jako zapusty. Liczyło się przygotowanie 
 i użycie różnobarwnych masek, które zakładano 
 podczas wystawnych bali. Pięknie przebrani 
 tancerze pokazywali swoje umiejętności na ulicach 
 francuskich czy włoskich miast. Rozwinęły się 
 nowoczesne tańce, m.in. samba. Organizowano 
 również przemarsze mieszkańców w bogato 
 zdobionych strojach.

                                                          Jaś Góra

Motyl

Internet
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PORADY PIĄTOKLASISTÓW

   Jak znaleźć dobrą koleżankę lub dobrego kolegę?

źródło

    
                         Szkolne "lanie wody"

Zielona

  Jak nazywa się rozmowa rybaków? 
  Pogawędka.

  Jak nazywa się grecki bóg czystości? 
  Domestos.

  Dlaczego modelki myją zęby tylko raz w tygodniu? 
  Bo zęby myje się po jedzeniu.

  Jak informatyk wywiesza pranie? 
  Na linkach.

  Dlaczego blondynka jest głupsza od żaby? 
  Bo żaba czasem kuma.

  Co mówi piłkarz u fryzjera?
  GOL!
                                                  Pozdrawiam:)
                                    Nathan Wołowski-Witkowicz

PS Pamiętajcie, że radośni ludzie chorują rzadziej, 
      niż ich ponurzy koledzy!

źródło

   Ważne jest, aby w dobrym humorze przyjść do 
   szkoły. Uśmiech na twarzy to podstawa każdej 
   dobrej znajomości. Mówisz: hej, siema i wtedy 
   rękę podaje kolega. Następnie zapodaj jakiś żart 
   i biegnij do góry! Zrób wyścig z działań z matmy. 
   Gdy wejdziesz do klasy, ukłoń się - zrobisz
   niezapomniane wrażenie!
   Mamy nadzieję, że nasze porady przydadzą się 
   w 2020 roku! :)
 
                               Natalka Gierczuk i Marta Motyl

Internet

Szkoła

Internet
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Pola

źródło

         Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
                             18 stycznia

W 1882 roku urodził się Alan Alexander Milne, który
stworzył postać "misia o bardzo małym rozumku". 
Z okazji pierwszych urodzin pluszowego misia
otrzymał jego syn Krzyś. W 1926 roku pisarz wydał
pierwszą książkę o przygodach tej przyjacielskiej
postaci, zatytułowaną "Kubuś Puchatek". Dwa lata
później zyskał sławę jako autor "Chatki Puchatka".
Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, bo
w 1938 roku, ukazała się ona w Polsce. Przekładu z
języka angielskiego na polski dokonała siostra poety
Juliana Tuwima - Irena Tuwim.
                                               Krystian Skrzypczak

Kruszyńska

Internet


