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Rok szkolny
2020/2021
zaczął się
zupełnie
inaczej niż
poprzedni - 
w dobie
koronawirusa -
z licznymi
ograniczeniami
sanitarnymi 
i zasadami
bezpieczeństwa.

Mocno
wierzymy w to,
że nauka 
w naszej
szkole będzie
się odbywać
stacjonarnie...
i to do czerwca
2021, czego
sobie 
i Wam -
Społeczności
SP1 - życzymy.

JESTEŚMY 
W TYM
RAZEM!!  

Redakcja
Dzwonka

.
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BY UŁATWIĆ SOBIE
POWRÓT W SZKOLNE PROGI...
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PLASTIK FANTASTIK?

Jest rok 2020, a my po raz 27.
wyruszymy posprzątać Polskę w ramach
akcji "Sprzątanie Świata".

Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

PLASTIK?
REZYGNUJĘ.
REDUKUJĘ.
SEGREGUJĘ.

Ziemia to nasz wspólny dom. 
Nie mamy innego. 
I to my musimy o niego zadbać! 

Niech trzeci weekend września będzie z Wami... na
zawsze!

Zastanawialiście się kiedykolwiek ile plastiku wykorzystujecie w ciągu jednego dnia? Ile widzicie, ile macie 
w swoich rękach, ile wyrzucacie?

Współcześnie bardzo trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi bez plastiku. Każdego roku ludzie zużywają go
ponad 300 milionów ton. Ta liczba jest wręcz niewyobrażalna. Zatrważający jest również fakt, że wielu z nas 
w ogóle nie wie, z czego powstaje plastik, jaki był cel jego wynalezienia i kiedy to się stało.

Idealna, dla przyswojenia tego rodzaju wiedzy, jest książka "Plastik fantastik?" autorstwa Eun-Ju Kim oraz 
Ji-Won Lee. Co prawda jest to książka skierowana głównie do dzieci, jednak również dorośli skorzystają na jej
przeczytaniu. Ta niewielka objętościowo pozycja zawiera mnóstwo cennych informacji na temat plastiku.
Poznajemy cel jego narodzin, jego zalety, wady oraz fakty opowiadające się przeciw niemu, gdyż jest to bardzo
niebezpieczny twór dla środowiska naturalnego naszej planety. W książce tej, do której prawa zakupiono 
w wielu krajach Europy, co tylko świadczy o rosnącym wciąż problemie z plastikiem, znajdziemy ciekawostki,
odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a dodatkowo także wskazówki, co robić, by plastiku było mniej, by
obchodzić się z nim rozsądnie.

"Plastik fantastik?" jest super... pełen świetnych ilustracji i ciekawej,
intrygującej, zaspokajającej nasze umysły wiedzy w najlepszym
wydaniu. Polecamy go Wam z całego serca!



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 11 09/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Szkolny Dzwonek

BIS

30.IX

.

Choć święto jest "męskie", dużą rolę odgrywają w nim kobiety. To one
muszą wykazać się pomysłowością i zaskoczyć płeć przeciwną. 

Grupą, której kreatywności nie brakuje, są nasze uczennice! Wierzymy,
że i w tym roku sprawią miłą niespodziankę swoim kolegom :))

NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM CHŁOPAKOM!

Dzień Chłopaka to okazja szczególnie znana młodzieży i przez nią też z radością
celebrowana.
Miejscem, gdzie to święto obchodzi się od lat, jest z pewnością szkoła.

Dlatego by tradycji stało się zadość, w imieniu żeńskiego składu naszej gazetki życzymy
Wam CHŁOPAKI...

.
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