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Zapraszamy do czytania marcowego wydania naszej
gazetki. Zachęcamy do współpracy z redakcją. START!

Przed nami
cztery wiosny?!

TAK TO
MY!

1 marca rozpoczęła się
astronomiczna wiosna. "Wiosna!
Cieplejszy wieje wiatr. Znów nam

przybyło lat..." 

Nietypowe
marcowe święta. 

Ważne wydarzenia
z życia naszej

szkoły. 

Włączamy się w
działania

charytatywne. 

W tym numerze:
Zapraszamy do
czytania naszej
gazetki w nowej

odsłonie. 

 Dziękujemy za
zaufanie.

Postaramy się,
aby każdy

znalazł tu coś
dla siebie. 

Nasza redakcja
włączyła się do

projektu 
juniormedia. To dla

nas zaszczyt i
wielkie wyzwanie.

Liczymy na owocną
współpracę.

Jesteśmy
odpowiedzialni za

każde nasze słowo,
które do Was trafi.  

 NOWI
CIEKAWSI
POMYSŁOWI
TWÓRCZY
KREATYWNI

Od 01.03. 2021r.
uczestniczymy 
w projekcie
junior
media. Należymy teraz
do grona 
szkolnych 
redakcji, które
już
profesjonalnie
są
zaangażowane 
w pracę
medialną. 
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WIOSNA - ULUBIONA PORA

Czy wiosna jest tylko
jedna?

Jakie są jej rodzaje?

Przysłowia o wiośnie
-sprawdź czy je znasz!

Mówiąc o wiośnie: 

CIEPŁO
SŁOŃCE 
KWIATY
TRAWA
ŚPIEW PTAKÓW 
RADOŚĆ 
SWOBODA
BAZIE 
ŚWIEŻE POWIETRZE
ROWER   albo  ROLKI

   Dla każdego z nas jest to czas, w którym
robi się coraz cieplej i zaczynamy czas

wiosennych porządków. Życie rodzi się na
nowo.  Ale czy wiedzieliście, że

jest 5 rodzajów wiosny? 
Pewnie o kalendarzowej, która zaczyna się

21 marca oraz  o astronomicznej już
słyszeliście. 

Mamy  jeszcze wiosnę meteorologiczną - od
1 marca, fenologiczną - zależną od pylenia

roślin, kwiatów; zaś termiczną - na
podstawie temperatury. 

Czy słyszałeś o przysłowiach o wiośnie?
Zapewne tak, lecz czy znasz te? „W kwietniu

łagodne kwiatki, wtedy w grudniu śnieżne
płatki",  „Jak przygrzeje słonko, przyjdzie

kwiecień łąką”.      
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Nietypowe marcowe święta.
 Marzec to nie tylko Dzień Kobiet 

1 marca- Dzień Puszystych 
1 marca-Dzień Piegów
5 marca- Dzień Teściowej
5 marca- Dzień Dentysty
7 marca- Dzień Płatków Śniadaniowych 
8 marca- Dzień Rudych Osób
9 marca- Dzień Barbie
10 marca- Dzień całowania w czoło
12 marca- Dzień Matematyki
14 marca-Dzień Motyli
16 marca- Dzień Pandy
18 marca- Europejski Dzień Mózgu
20 marca- Dzień Bez Mięsa
20 marca- Światowy Dzień Żaby
21 marca- Światowy Dzień Zespołu
Downa
22 marca- Międzynarodowy Dzień Foki
28 marca- Dzień Chwastów
28 marca- Dzień Żelków
31 marca- Dzień Budyniu

  
    Dzień Kolorowej Skarpetki       

21 marca 2021
            

ŚWIATOWY DZIEŃ 
            ZESPOŁU DOWNA
   Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania
się  z chorymi na Zespół Downa. W pierwszy dzień 
wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu
Downa, święto ustanowione jeszcze w 2005 roku 
z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu
Downa. Celem dnia jest podniesienie świadomości 
na temat życia i potrzeb osób  żyjących z zespołem
Downa.
 My również solidarnie założyliśmy kolorowe           
   skarpetki w myśl pierwszego punktu z ABC           
Społecznej Krucjaty Miłości naszego Patrona:
 
„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim
żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego
brata (siostrę)”.

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-kolorowej-skarpetki/
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-kolorowej-skarpetki/
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Zaadoptujmy Szkołę w Afryce z Redemptoris Missio -
wspólnie działajmy charytatywnie. 

.

Redemptoris Missio

Fundacja ma swoją
siedzibę w Poznaniu.
Świecka organizacja, 
której celem jest poprawa
zdrowia wielu ludzi 
w państwach  Południa,
szczególnie Afryki
poprzez działalność na
rzecz ośrodków
misyjnych.

"Pomagam chorym 
w miejscach, o których

świat wolałby
zapomnieć... Wspieramy

Misjonarzy, którzy
ratują ich życie!" 

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło PCK zachęcają do wzięcia
udziału w akcji „Zaadoptuj szkołę”. Chcemy wesprzeć naszych
kolegów z innego kontynentu. Dlatego organizujemy zbiórkę do
skarbonki, która stoi na dolnym korytarzu w naszej szkole. Jeśli każdy
z nas wrzuci 1zł lub 2 zł nasz cel zostanie osiągnięty.  Szkoła w Abong
– Mbang (Kamerun) prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Duszy Chrystusowej. Dzięki regularnym zajęciom podopieczni
mają szansę nie tylko zdobyć wiedzę z zakresu rachunków, czytania
i pisania, ale również poznają podstawowe zasady higieny, zdrowego
trybu życia oraz kształtują pozytywne postawy społeczne.
Niestety brakuje zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych.
Edukacji dzieci nie sprzyja również ciężka sytuacja finansowa ich
rodzin. Darmowy posiłek zjedzony w szkole jest często
jedynym jaki spożywają w ciągu całego dnia. Najważniejsze działania
fundacji dotyczą czterech obszarów tematycznych: specjalistycznych
interwencji medycznych, wysyłki sprzętu medycznego i środków
opatrunkowych, tworzenia infrastruktury medycznej oraz edukacji 
i promocji zdrowia.  Mały krok może znaczyć wiele. ZACHĘCAMY
WAS DO DZIAŁANIA.

.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 1 04/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Szkolandia

Szkolny Konkurs Plastyczny
 "Na tropach wiosny" do 22 marca 

Konkurs Ogólnopolski i Szkolny. Koniecznie przeczytaj
regulamin. Chwilę pomyśl i weź udział. 

Zadaniem jest
namalowanie kredkami,

farbami, wycinanką
pierwszych oznak wiosny.

Biblioteka Szkolna
gwarantuje nagrody i

dyplomy dla uczestników.
Nie czekaj! Rysuj! Nagrody

oraz dyplomy czekają!

Zachęcamy wszystkich uczniów
do wzięcia udziału 

w Ogólnopolskim Konkursie
zawiązanym z naszym patronem

Kardynałem Stefanem
Wyszyńskim. Konkurs trwa do 31

marca. Odbywa się w kilku
kategoriach: plastyczny, literacki.

możecie stworzyć komiks,
napisać wiersz lub przygotować

pracę plastyczną związana z
ABC Społecznej Krucjaty Miłości. 
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Zachęcamy do refleksji w Wielkim Tygodniu. To
czas dla duszy. Znajdź przydrożny krzyż, kapliczkę,

figurę - zatrzymaj się, pomyśl ... 

Wielki Post – czas pokuty przygotowujący do
przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt

wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się
w Środę Popielcową. Triduum Paschalne to Wielki

Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. 
 ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
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