
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
ks. Jana Twardowskiego
Plac Kościelny 1
58-400, Kamienna Góra

Numer 6 02/20

.

JEDYNKA 
DLA WOŚP

.

12 stycznia 2020 r. po raz 28.
zagrała najpiękniejsza
orkiestra świata - Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy.

Samorząd Uczniowski przez
dwa dni sprzedawał serduszka
oraz zorganizował kiermasz
domowych wypieków.

Dochód został przeznaczony
na rzecz Dziecięcej Medycyny
Zabiegowej. 

Zebraliśmy 2081,24 PLN

.
.
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SPOTKANIE Z ŻYWĄ HISTORIĄ

7 stycznia
naszą szkołę
odwiedziła
grupa
artystyczna
„Rekonstrukto”,
która
zaprezentowała
pokaz
historyczny
pod tytułem
„Wrzesień
39”, czyli
rzecz o tym
jak wybuchła
II wojna
światowa, a
zniknęła II
Rzeczpospolita”.

Podczas
pokazu
omówiono 
i
zaprezentowano
sytuację
międzynarodową
Polski przed
wybuchem II
wojny
światowej 
i w trakcie jej
trwania. 

Artyści
zaprezentowali
polskie
mundury
wojskowe,
ekwipunek 

i wyposażenie
używane
podczas
kampanii
wrześniowej 
w 1939 roku. 

Ogromnym
zainteresowaniem
uczniów
cieszyły się
repliki broni,
karabiny,
pistolety,
granaty 
i bagnety. 

Ochotnicy
mieli szanse
osobiście
dotknąć 

i sprawdzić
wyposażenie
wojska
polskiego
poprzez
przymierzanie
hełmów,
masek
przeciwgazowych
oraz
elementów
umundurowania
żołnierzy. 

Największą
atrakcją była
możliwość
obejrzenia 
z bliska
zgromadzonej
broni. 

Na
zakończenie
pokazów
uczniowie
ćwiczyli
musztrę,
sprawdzając,
kto nadaje się
do wojska. 

Była to żywa
lekcja historii.

. .. .
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STOŁÓWKA... 
JAK NOWA

Dzień otwartej szkoły 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

.

W czwartek, 23 stycznia, 
w naszej szkole gościliśmy
kandydatów na kolejnych,
pilnych uczniów :-)

Dzieci z kamiennogórskich
przedszkoli pod opieką
rodziców zwiedzały szkołę 
i świetlicę szkolną!

Dla wszystkich naszych
gości organizatorzy
przygotowali dobrą
zabawę.

.

Program „Extra Szkolna Stołówka” już na trwałe
wpisał się w strategię działań i plany komunikacyjne
marki Delma, dzięki czemu realnie wpłynął na
poprawę warunków, w jakich dzieci w polskich
szkołach spożywają codzienne posiłki... a naszej
jadłodajni zaserwował odświeżający (noworoczny)
lifting!

Wierzymy, że wyremontowana przestrzeń, w której
gości atmosfera rodzinnego zasiadania do stołu,
sprawi, że uczniowie będą zajadać z apetytem :-)

.

.
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❤                14.II                ❤
 

#1 
Krótka historia św. Walentego
Święty Walenty, patron zakochanych, został skazany na śmierć przez Klaudiusza II. 
Dlaczego? Pomagał żołnierzom wziąć ślub ze swoimi ukochanymi. Cesarz uważając, że żołnierze którzy mają
żony nie walczą dobrze, uznał to za przestępstwo i Walenty poszedł na śmierć.

#2 
Wysyłamy z rozmachem
Co roku wysyłanych jest około miliarda walentynek. Ponoć najwięcej dostają... nauczyciele! (ma ktoś
wytłumaczenie na taką zależność?:))

Każdego roku również słynna Julia (ta co wzdychała z balkonu;), dostaje ponad tysiąc walentynek. Ponoć
wystarczy napisać „Julia Werona” i kartka z pewnością dojdzie do adresatki.

#3 
Naj... prezent na Walentynki
Naj... bardziej czekoladowe – pewien Brytyjczyk zamówił pudełko z czekoladkami, które ważyło 1690 kg 
i miało w środku ponad 220 tysięcy czekoladek.

Naj... droższa w historii kartka walentynkowa wykonana została z litego złota, przyozdobiona sercem 
z diamentów, szafirów i brylantów, a całość zapakowana w... futro z norek. Ten kosztowny prezent był
podarkiem dla śpiewaczki operowej Marii Callas od armatora i miliardera Arystotelesa Onassisa.

Naj... słynniejszym upominkiem walentynkowym zapisanym na kartach historii było jabłko pokryte lukrem,
ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej perłami, którą Annie Boleyn ofiarował Henryk VIII.

#4 
A w Japonii zawsze inaczej
14 lutego wszystkie kobiety w Japonii dają prezenty swoim mężczyznom. Panowie ofiarują prezenty dopiero
miesiąc później, z okazji Białego Dnia. Tradycyjnie tym prezentem jest biała czekolada.

#5 
Kilka słów o kwiatach
... tylko w USA w walentynki sprzedaje się prawie 200 milionów róż.
... kolor kwiatów, najczęściej róż, również ma znaczenie – czerwone mówią „Kocham Cię”, 
żółte – kojarzone są z nieszczerością i zazdrością, białe – oznaczają, że „moje uczucia są prawdziwe”, różowe
– oznaczają „bardzo Cię lubię” (takie friendzone;), herbaciane – oznaczają „dziękuję Ci” oraz 
„z w wyrazami wdzięczności”.
... statystyki donoszą, że około 15% kobiet w USA przyznaje, że na Walentynki same sobie wysyłają kwiaty.

#6
Nie uwierzycie, ale...
... około 3% ludzi posiadających zwierzęta, w tym dniu wręcza prezent swojemu pupilowi!
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