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           TYDZIEŃ GLOBALNY W NASZEJ SZKOLE

Tydzień globalny

Tydzień globalny

W dniach 02.12-06.12. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe
wydarzenie - Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem
"Uwaga! To ostatni dzwonek dla klimatu", przygotowany
przez p.Dominikę Dąbrowską, p.Annę Baranowską oraz
p.Małgorzatę Pawłowską. Głównym celem przedsięwzięcia
było przybliżenie uczniom naszej szkoły zagadnień
dotyczących zmian klimatycznych, ich przyczyn oraz
skutków, z jakimi to właśnie my, jako młode pokolenie,
będziemy musieli się mierzyć w przyszłości. Hasło
przewodnie pierwszego spotkania to: "O co w ogóle chodzi z
tym klimatem?". Miało ono na celu wyjaśnienie pojęcia
klimat, zmiany klimatyczne oraz ich przyczyny. Młodzież
mogła także obejrzeć wystawę ekorzeźb przygotowaną przez
uczniów naszej szkoły, jak również pokaz
krótkometrażowych animacji/filmów nawiązujących do
klimatu, efektu cieplarnianego, zanieczyszczeń powietrza
czy chociażby stosunku współczesnego człowieka do
natury.Drugi dzień Tygodnia Edukacji Globalnej widniał pod
hasłem "Śmieci oraz plastik fantastik" .Trzeci dzień
Tygodnia Edukacji Globalnej obchodziliśmy pod hasłem "O
zdrowym odżywianiu i marnotrawstwie jedzenia".Czwarty
dzień Tygodnia Edukacji Globalnej pt. "Showtime-
przedstawienia nadszedł czas".Podczas czwartego dnia
obchodów odbył się również „Wielki Quiz Wiedzy na temat
Klimatu i Zmian Klimatycznych”. Zwyciężyła uczennica klasy
VIIIb Natalia Wysocka ,czyli jedna z naszych
redaktorek.Podczas ostatniego dnia Tygodnia Edukacji
Globalnej, którego hasłem było pytanie: „Czy ja mam wpływ
na klimat? - Czyli co mogę zrobić, aby uratować świat?”.
Miało również miejsce rozstrzygnięcie konkursu na
ekorzeźbę: I miejsce zajął Michał Piekarski z klasy IIA, II
miejsce: Szymon Struś z klasy VA, III miejsce: Natalia
Suwalska z klasy VII B. Gratulujemy!
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                         MARATON PISANIA LISTÓW

                             AMNESTY INTERNATIONAL

10 XII - W dniu Praw Człowieka w naszej szkole odbył się kolejny rok z rzędu Maraton
Pisania Listów Amnesty International. Jak co roku bardzo duża ilość osób wzięła
udział w wydarzeniu. W tym roku został pobity rekord napisanych listów.Maraton
pisania listów polega na podniesieniu świadomości ludzi i ich edukacji na temat praw
człowieka. Oferuje również wpływ innych ludzi na sytuację osób, których prawa
zostały złamane. Listy pisane przez innych na całym świecie uwolniły niesłusznie
osadze w więzieniach osoby. Ponadto ludzie, którzy zostali uwolnieni często odpisują
na wysłane listy oraz przyznają, że pomoc innych była dla nich ogromnych
wsparciem. Pisaliśmy między innymi,aby żądać sprawiedliwości dla Jose Adriana z
Meksyku napadniętego w drodze ze szkoły, w obronie Nasu Abdulaziz z Nigerii
postrzelonego w czasie obrony własnego domu, Mariel Sumook z Filipin, która walczy
o ocalenie swojej społeczności,a także Rehemana zabranego rodzinie do Chin.
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                           O TYM NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ
                                   PIERWSZA GWIAZDKA

13 grudnia w naszej szkole
odbyło się astronomiczne
przedsięwzięcie „Pierwsza
Gwiazdka”. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 150 uczniów, nie
tylko z naszej szkoły, ale
również ze szkół w Działdowie,
Wyszynie, Maszewie, Starych
Proboszczewicach, Radomicach,
Wielgiem, Zakrzewie, Chalinie,
Krojczynie i Dyblinie. Na
początek dzieci z zerówki
przedstawiły artystyczny
występ. Później rozstrzygnięto
konkurs na model Układu
Słonecznego, a zwycięzcom
wręczono nagrody.

Następnie zostały wygłoszone dwa
wykłady w wykonaniu Sebastiana
Soberskiego (kierownika Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznego w
Grudziądzu, radioobserwatora w Katedrze
Radioastronomii UMK, prowadzącego
programu „Obserwatorium”) oraz Jacka
Drążkowskiego (popularyzatora
astronomii i redaktora najstarszego
czasopisma astronomicznego Urania).
Potem odbyły się warsztaty tematyczne
w grupach.
To był kosmiczny dzień.

DCSiT

DCSiT

Sp Dobrzyń

Sp Dobrzyń



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 2 01/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plWiślanka

                                       FINAŁ WOŚP 

Nasi wolontariusze:

Weronika Pochylska
Oliwia Wasiołek
Julia Tarnecka
Filip Tomes

źródło:

Dnia 19 grudnia 2019r. na hali
sportowej DCSiT odbył się finał
WOŚP. Uczniowie szkoły
podstawowej mieli okazję poznać
podstawy pierwszej pomocy oraz
wylicytować gadżety. W między
czasie wolontariusze zbierali
fundusze do puszek. 

wosp.org.pl
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źródło tekstu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawojka

        KARTKA Z DZIEJÓW DOBRZYNIA NAD WISŁĄ

            NAWOJKA

         PIERWSZA
                                 

             POLSKA

               STUDENTKA

Nawojka – na wpół legendarna postać z XV wieku uchodząca za pierwszą polską studentkę, a zarazem
nauczycielkę.
W 1414 roku studia w Akademii Krakowskiej rozpoczął piętnastoletni Jakub (lub Andrzej, spotykana jest też taka
wersja). W rzeczywistości była to przebrana za chłopca Nawojka, według legendy córka burmistrza Dobrzynia
nad Wisłą lub – według innych źródeł – córka rektora gnieźnieńskiej szkoły parafialnej.
Naukę czytania i pisania po polsku i po łacinie wyniosła z rodzinnego domu. Dalsze kształcenie uniemożliwiały
jej ówczesne zwyczaje zabraniające przyjmowania kobiet w poczet studentów. Nie widząc innej możliwości,
Nawojka posunęła się do podstępu. Legenda dobrzyńska głosi, iż Nawojka w 1407 r. uciekła po kryjomu z
Dobrzynia w dniu jej planowanego ślubu. Kiedy w 1417 roku po trzech latach studiów przygotowywała się do
złożenia końcowych egzaminów bakalarskich, została zdemaskowana przez syna wójta z Gniezna,
rozpoczynającego w tym czasie naukę w Akademii Krakowskiej. Według innej wersji Nawojka zachorowała i
lekarz, który ją badał, ujawnił mistyfikację. Istnieje też wersja głosząca, iż Nawojka została zdemaskowana
podczas polewania się wodą podczas Lanego Poniedziałku.
Nawojkę postawiono przed sądem biskupim. Stosu uniknęła dzięki znakomitym świadectwom nauki i
moralności wystawionym przez profesorów. Zaraz potem poszła do zakonu, gdzie prowadziła szkołę nowicjatu.
Po latach została ksienią klasztoru.
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