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Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych obchodzony jest

już od 30 lat
1 października.

Hasło tegorocznych obchodów odnosi się do wyjątkowej sytuacji,
którą spowodował wirus Covid-19 oraz do jego wpływu na
przestrzeganie praw osób starszych.
Ostatnie miesiące pokazały także w Polsce, że sytuacja osób
starszych w sytuacji stanu wyjątkowego spowodowanego
pandemią, wymaga objęcia seniorów szczególną opieką i troską. 
Nasza społeczność szkolna  mając na uwadze seniorów podjęła
działania charytatywne i uczniowie naszej szkoły włączyli się w
akcję Maseczka dla Seniora. Uszyte własnoręcznie maseczki
zostaną przekazane na dobroczynne cele.
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Nieznajomy przyjaciel

DALSZE

PRZYGODY SOWY
HUHUSIA

Rozdział 5

autor:
Tola Piętka

KLASA 3D

W piątek rano Huhuś wstał i
szybko zjadł śniadanie, bo chciał
iść na wycieczkę z Pazurkiem i
Łatkiem. Poszli do lasu. Huhuś
zauważył coś w krzakach. To coś
się ruszało i zaczęło uciekać.
Huhuś zaczął biec za nim. Ten
ktoś miał rudą kitę. Huhuś krzyczał
do niego – STOP!!!

W końcu ten ktoś stanął. Huhuś,
Pazurek i Łatek zobaczyli, kto to
taki. To była wiewiórka. Huhuś
zapytał ją się nazywa. Wiewiórka
odpowiedziała, że ma na imię Lila.
Huhuś zapytał ja, dlaczego
uciekała. Okazało się, że Lila się
przestraszyła. Ale możemy wybrać
się razem do kina, a później
pójdziemy do Lunaparku. Dobrze
!!! Ok !!! Huhuś i jego przyjaciele
poszli.
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KOTY W MASECZKACH

 Rozpoczął się rok szkolny 2020/21. Był to dziwny
rok, bo do szkoły zamiast dzieci przyszły koty w
maseczkach.
Pierwsze kroki skierowały do swojej klasy 7d.
Niestety nie umiały się zachować i głośno
miauczały, jak mówiła do nich wychowawczyni -
Kocurzyca Lula.
  Dlatego w pierwszej kolejności postanowiono
spisać kontrakt klasowy.

opowiadanie Mai Dziadkiewicz i Saszy z 7d
Przedstawiamy go poniżej:
rysunek Soni Lenart z 7b
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Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki - wspaniałe święto
celebrujące inność, kreatywność i rozwijanie ukrytego potencjału, tam gdzie nikt się
go nie spodziewa. Dzień Kropki ma swój początek w książce Petera H. Reynoldsa, pt.
The Dot. Opowiada historię Vashti, dziewczynki nie mającej wiary w swoje plastyczne
możliwości. Wydaje się, że podczas  lekcji plastyki, Vashti nie potrafi narysować
zupełnie niczego. Dzieje się tak do momentu, w którym jej nauczycielka prosi ją, żeby
narysowała znak i zobaczyła, gdzie ją fantazja poniesie. Nasza bohaterka poirytowana
stawia na kartce zwykłą kropkę, podpisuje pracę, a nazajutrz widzi swoją pracę za
biurkiem nauczycielki w złotej ramie. Vashti niezadowolona z tak niestarannej kropki i
zaskoczona zachowaniem nauczycielki, zaczyna plastyczną przygodę z tworzeniem
kropek każdego kształtu i rodzaju. Po jakimś czasie w szkole zostaje zorganizowana
wystawa dzieł Vashti, a ona sama nazwana jest artystką przez chłopca, który podobnie
jak ona twierdzi, że nie umie rysować...
Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie naszej szkoły Dzień Kropki obchodzili i
w tym roku.W budynku B w każdej klasie stworzyliśmy  wspólnie dzieła co komu w
duszy grało i uwieczniliśmy je na wspólnych, szalonych klasowych zdjęciach.
Podpatrywaliśmy też co działo się w budynku A, a działo się sporo! Twórczość
widoczna była w klasach i w świetlicy szkolnej. Kropkowe dzieła można było
podziwiać w każdym zakątku szkoły.

Angelika Goczał 7e
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