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Dzień Babci i Dzień Dziadka

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne
rozwiązania, znajdą radę na każde zmartwienie- to
nasze kochane babcie i dziadkowie. 
21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci 
i Dziadka, w te dwa dni w roku okazujemy naszym
babciom i dziadkom szczególną wdzięczność za
to, że są z nami i nas wspierają.

Skąd Dzień Babci i Dziadka w Polsce?

  Pomysł utworzenia tego święta narodził się już w 1964 roku, a
jego datę zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej- znanej gwieździe kina i teatru. 21 stycznia 1965 roku
Mieczysława Ćwiklińska miała wystąpić w teatrze w Poznaniu. Pani Mieczysława była już w sędziwym wieku,
miała wówczas 85 lat. Redakcja Expressu Poznańskiego wręczyła jej kwiaty i tort, ustanawiając dzień 21.01-
Dniem Babci.  Pomysłodawcą utworzenia takiego dnia w Polsce był Kazimierz Flieger. Na przełomie lat powstał
obchodzony dzień później- 22.01 Dzień Dziadka.
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Wywiad z Panią Dyrektor Małgorzatą Tomczyk
Od 2015r. pełni Pani funkcję Dyrektora w naszej szkole. Czy jest to trudne zadanie?

Bardzo trudne, ponieważ dyrektor jest odpowiedzialny za wszystko: bezpieczeństwo, wyniki nauczania 
i budżet szkoły, mam jednak ogromną satysfakcje widząc, że szkoła rozwija się na wielu płaszczyznach 

  Co motywuje i inspiruje Panią do działania na terenie naszej placówki?
Moim celem i motywacją jest stworzenie w szkole przyjaznej i życzliwej atmosfery dla uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły oraz pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym.

  Jakie są pozytywne cechy pracy w małej wiejskiej szkole?
Według mnie plusem pracy w małej szkole jest:
Indywidualizacja w procesie nauczania.
Brak anonimowości - wszyscy znają się z imienia i nazwiska.
Jednozmianowość, położenia szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania uczniów.
Dobra baza dydaktyczna.
Zaangażowanie rodziców, rodzice czują się współgospodarzami szkoły.

 Jaki był ulubiony Pani przedmiot w czasach szkolnych?
  Wychowanie fizyczne,geografia, matematyka.

Jak Pani lubi spędzać swój wolny czas?
  W ogrodzie oraz jazda na rowerze.

Co Pani by zmieniła w naszej szkole?
Ponieważ trwa budowa hali gimnastycznej, to najważniejszym zadaniem będzie odnowienie elewacji
zewnętrznej.

Piętnastolecie zobowiązuje
Stąd piąta klasa do rymu się szykuje…

Na górze niebo, na dole dołki,
Koziołek Matołek robi fikołki,
Koziołka Matołka każde dziecko zna,
Bo ciekawe przygody ma!
Koziołek Matołek to mądra głowa, jego cel to ścieżki
do Pacanowa.
Ma piękne szelki i czerwone spodenki,
Urocza kozia bródka dla koziołka jest za krótka,
Koziołek Matołek nosi na plecach mały tobołek,
Ma piękne rogi i wędruje przez kręte drogi
Z małpką Fiki –Miki robił różne triki.

. .
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 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU!

Wielkimi krokami zbliża się luty, a co za tym idzie? W całej Europie
i innych miejscach na świecie obchodzony będzie“Dzień Bezpiecznego
Internetu”. 
Ogłoszony został konkurs na najlepszą prezentację (klasy V- VIII) bądź
plakat (klasy I-IV) "Bądź bezpieczny w sieci". Uczniowie już teraz
projektują swoje prezentacje. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po feriach
zimowych.
Teraz chciałam przybliżyć Wam ten temat. Żeby móc bezpiecznie
korzystać z Internetu musimy przestrzegać dziesięciu głównych zasad:

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w

wiadomościach e-mail.
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł,

nie wysyłaj swoich zdjęć.
6. Chroń swoje konta w serwisach

społecznościowych.
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są

kombinacjami liter i cyfr.
8. Czytaj regulaminy.
9. Sprawdzaj czy strona, na której się logujesz ma

zabezpieczenia SSL.
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie komputera

nie musi być tym za kogo się podaje!

logo

.

.

źródło: Internet

.
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        Droga do wolności

          Jasełka w szkole

8.11.2019 r w murach naszej szkoły obchodziliśmy 101 rocznicę
Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11
listopada 1918 r to dzień zakończenia I wojny światowej i symboliczna
data utworzenia wolnej II RP. Uczniowie PSP im. Kornela
Makuszyńskiego podczas akademii przedstawili lekcję historii pt., Droga
do wolności " Okres 123 lat zniewolonego państwa polskiego był dla
Polaków trudną drogą. Upragniony cel został osiągnięty, choć droga nie
była usłana różami. W tym okresie Polacy kilkukrotnie urządzali zrywy
narodowe jednak nieskutecznie. Wiele z naszych przodków musiało
przelać krew, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, w którym możemy
decydować o naszej przyszłości. W przedstawieniu zaprezentowanym
przez uczniów ukazano sylwetki wybitnych Polaków, którzy gorliwie
walczyli o Nasz kraj. Chór szkolny śpiewał znane pieśni patriotyczne,
pozostali uczniowie recytowali wiersze, a także wzbogacono występ
muzyką na żywo.Uczniów do tego występu przygotowały panie: Joanna
Bilska oraz Karolina Krawczyk. Całość występu przybliżyła nam naszą
trudną, ale także i ciekawą historię.

Boga możemy spotkać w każdym człowieku, który pojawia się w naszym
życiu. „Betlejem jest blisko, jest na odległość ludzkiego serca, na
odległość otwartych szeroko ramion, na odległość dłoni otwartej.” Nie
musimy Go szukać gdzieś daleko, na innym kontynencie, ponieważ
„codziennie każdy z nas jest świadkiem Bożego Narodzenia. Na ołtarzu
przychodzi i staje wśród nas to samo Dziecię – Jezus.” Wystarczy chcieć
Go przyjąć i otworzyć dla Niego swoje serce - to sentencja tegorocznych
jasełek przedstawionych w naszej szkole 20.12.2019 r. przez zespół
młodych artystów z kl. IV i VII. Ich występ został poprzedzony „Tańcem
aniołów” w wykonaniu uczennic kl. I oraz II, pod przewodnictwem
wychowawczyń – p. Marzeny Brzezińskiej i p. Anny Cieluch. Wartość
przedstawienia została spotęgowana przez śpiew chóru szkolnego, który
zaprezentował współczesne pastorałki podkreślające istotęświąt
narodzin Zbawiciela. Za całość części artystycznej była odpowiedzialna
pani katechetka Anna Wierzgała. Scenografię tej wyjątkowej nocy
wykonała p. Marta Lubczyńska. To przedstawienie wprowadziło nas w
historie sprzed 2000lat, kiedy to przyszedł na ziemie Mesjasz.

.
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         Jasełka w Kościele

Jasełka

             Jak Ci się wydaje, co autor miał na myśli,
                              czyli humor zeszytów.

,,Był dramatykiem’’ ,,Poszantażowany’ ’,,Szląkał się’’ 
,,Urodzony w Bydgoszczu’’ ,,Gestował’’ ,,Trzabyło’’ 
,,nauczeń’’ ,,zaczołnieoddychać’’ ,,Duch Marleya wygląda duchowo’’

Śmiech to zdrowie. Żarty idealne na nudę

Linie równoległe mają tak wiele wspólnego ze sobą! Szkoda, że się nigdy
nie spotkają!

Mój dziadek ma serce lwa i.… dożywotni zakaz wstępu do zoo. 
Jestem tak dobry w spaniu, że mogę to robić z zamkniętymi
oczami. �
- Dziadku, chcesz obejrzeć ze mną mecz? - A kto gra? - Austria - Węgry.
- A przeciwko komu?
- Ten Pani piesek jakiś taki chudy. Jak się wabi? - Anoreksio. �
Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi: - Kochanie, ależ dziś
promieniejesz! - Jestem taka uradowana.

.

W ramach współpracy z parafią św. Zofii 
w Młodocinie 06.01.2019 roku uczniowie naszej
Szkoły po raz kolejny zaprezentowali Jasełka. Młodzi
artyści tego dnia wystąpili aż trzykrotnie, ponieważ
podczas każdej sprawowanej Mszy Świętej.
Parafianie mogli na nowo przeżywać radość Bożego
Narodzenia. Podczas tego występu dzieci stworzyły
niepowtarzalny klimat refleksji. Wszyscy w kościele
nagrodzili artystów gromkimi brawami. Było to
wspaniałe przypomnienie nam o istocie przyjścia
Zbawiciela na ten świat.

p. A.Wierzgała

.
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Co to w ogóle jest wolontariat?
Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna oraz świadoma praca na rzecz
innych osób lub całego społeczeństwa. 
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych
obszarach społecznych.
Wolontariusz ma również swoje obowiązki, wśród których znajdują się
wykonywanie zadań z należytą starannością, kwalifikacje niezbędne do
wykonania danych zadań oraz poniesienie odpowiedzialności materialnej
za wyrządzone szkody w organizacji, z którą współpracuje.

Nasza szkoła brała udział w wielu akcjach. Takich jak np:
- wielkanocna zbiórka żywności,
- nakręceni na zakręcie 
- zbiórka karmy dla zwierząt,
- VIII między pokoleniowa sztafeta niepodległościowa,
- akcje organizowane przez Caritas
i wiele, wiele innych.

Kto tak naprawdę może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać niemal każdy i zasadniczo nie ma
ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie powinny jednak uzyskać
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Są również miejsca,
jak np. ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, w których wolontariusz musi
mieć ukończone 18 lat.

.

                      Wolontariat

.

http://www.pspmlodocin.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=436
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