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Wybitny poeta,
autor ponad 50
książek, świetny
kaznodzieja,
serdeczny
człowiek - ks.
Jan Twardowski
urodził się 
1 czerwca 1915 
w Warszawie,
zmarł również 
w stolicy 18
stycznia 2006 r.

W księgarniach
stale znajdują
się w sprzedaży
jego tomiki
poetyckie.
Wszystkie to
bestsellery. 
Był najchętniej
cytowanym
współczesnym
autorem. 
A wers
„Spieszmy się
kochać ludzi, tak
szybko
odchodzą” znają
chyba wszyscy.
"Udało się, jakoś
wyskoczyło mi 
z głowy to zdanie"
- mówił
skromnie ks. Jan 
i zagadkowo
się uśmiechał.

105 lat temu urodził się ks. Jan Twardowski, 
patron naszej szkoły!
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To, że Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku to zasługa organizacji
The International Union for Protection of Childhood (Światowego Związku Ochrony Dzieciństwa). Święto to
miało uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym
świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani być krzywdzone. Dzieci w naszym
kraju mają wiele szczęścia, ponieważ panuje pokój, a one mogą chodzić do bezpiecznych szkół i korzystać 
z licznych atrakcji. Obchody Dnia Dziecka w Polsce mają przede wszystkim charakter zabawy i spędzenia
czasu z bliskimi. Jak to wszystko przebiega - sami dobrze wiecie :)

A jak to święto jest celebrowane w innych krajach? Poniżej zebraliśmy kilka ciekawostek dotyczących
obchodów Dnia Dziecka na świecie.

1. We Francji oraz Włoszech zamiast Dnia Dziecka obchodzi się Dzień Rodziny. Pieczone są ciasteczka 
z wróżbami, a rodzice spełniają małe zachcianki swoich pociech i obdarowują je prezentami. Brzdące przez
cały dzień noszą także papierowe korony. We Włoszech propagowana jest pewna ciekawa tradycja:
odpowiedzialną za przynoszenie słodyczy grzecznym dzieciom jest wróżka o wyglądzie wiedźmy; z kolei
niegrzeczne maluchy otrzymują węgiel. Brzmi znajomo?
2. Święto dzieci w Szwecji różni się znacznie od tego, które znamy. Przede wszystkim nie obdarowuje się
maluchów prezentami. Dla Szwedów jest to dzień, w którym głośno porusza się kwestie dotyczące
najmłodszych, takie jak np. szkolnictwo czy prawa dziecka.
3. Najbardziej egzotycznie Dzień Dziecka obchodzą Japończycy. Chłopcy swoje święto spędzają ze swoimi
ojcami, z którymi wykonują papierowe hełmy samurajskie, szyte są także proporce przedstawiające karpie
(symbol sukcesu w życiu i odwagi), które są następnie wywieszane na dachach domostwa. Karpie
symbolizują ilość członków rodziny – duże ryby oznaczają rodziców, mniejsze – synów. Dziewczynki
świętują, robiąc z rodzicami lalki ubrane w tradycyjne japońskie stroje, wybierając się na wystawy
papierowych lalek czy teatrzyki.
4. Podczas tureckiego Dnia Dziecka dzieci puszczają latawce, śpiewają i tańczą w strojach narodowych. 
Tego dnia mają także wstęp do parlamentu.

Dzień Dziecka!
Najszczęśliwsze święto na świecie!
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Twój nauczyciel też był kiedyś dzieciątkiem urokliwym!
I zobacz...co z niego wyrosło! :)
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.
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TO JUŻ JEST KONIEC...

Koniec roku
szkolnego
2019/2020
zbliża się
WIELKIMI
krokami. To już
ostatnia prosta!
Przed 8-
klasistami
jeszcze
egzamin… 
i zakończą
edukację w
naszej szkole.
Pozostali
uczniowie na
nowo zasilą jej
mury od
września

(miejmy
nadzieję!).
Fajny to był
rok… pełen
nauki, pełen
szkolnych
spraw
(smutków 
i radości),
pełen
niespodziewanych
zwrotów akcji
(no jak 
w filmie:))!
To też w tym
czasie
wystartowaliśmy
z naszą
redakcją na
juniormedia.pl 

i co miesiąc
serwowaliśmy
Wam e-newsy
prosto ze
szkolnej ławy
wzięte (ale nie
tylko;)). Mamy
nadzieję, że
była to dla Was
miła lektura :)

No nic.
Ruszymy 
z nową siłą - z
nowym rokiem
szkolnym. A
Wy tymczasem
podomykajcie
wszystkie

swoje zdalne
sprawy, nie
odpuszczajcie
przy końcówce,
walczcie 
o paski (przede
wszystkim te
na
świadectwie:)) 
i …
WAKACJUJCIE
ŚMIAŁO!!!

Redakcja
Szkolnego
Dzwonka BIS 
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