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Wiosenny zapach…

Wiosna to najpiękniejsza pora roku… Wszystko rozkwita i jest zielono. Wiosna także
kojarzy nam się przede wszystkim z Wielkanocą i pisankami. Wielkanoc tamtego roku,
była przepełniona lękiem i smutkiem ze względu na Covid-19. W tym roku mamy
nadzieję na lepsze święta… Lecz co zrobimy gdy pochmurna Wielkanoc powtórzy się
po raz drugi? Oto parę sposobów na piękne Święta Wielkanocne (mimo przeciwności
losu) :).

1 „Pomoc w kuchni”
Co roku kuchnia pachnie rozmaitymi zapachami. Na pewno każdy z Nas ma swoją
ulubioną potrawę. Miło będzie spróbować zrobić ją samemu (oczywiście przy pomocy
dorosłego!).

2 „ Jajka malowane”
Pisanki i wydmuszki to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną. Każdy ma
niezwykłe pomysły i własny styl. Później można zrobić np. z wydmuszek piękne
ozdoby.

3 „W poszukiwaniu słodyczy”
Podczas Wielkanocy słodycze pochowane są po całym domu. Ale przecież one też
potrzebują trochę Wielkanocnego uroku… Tutaj przydadzą nam się wstążki rozmaitej
wielkości i grubości. Najlepiej sprawdzą się te żółte i zielone z motywem
wielkanocnym.

4 „Przede wszystkim rodzina”
Podczas pandemii zacisnęliśmy więzi rodzinne… W święta są one jeszcze mocniejsze.
Jest dużo sposobów na piękne święta. Ale najlepszym jest rodzina…:-)

Kinga Suchodolska z kl. 5b
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Światowy Dzień Zespołu Downa

Dokładnie 21 Marca obchodziliśmy wspólnie Dzień osób z zespołem Downa. Święto te
zostało ustanowione w 2005 roku, z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu
Downa. Jak widać, tego dnia nie obchodzi się tylko pierwszego dnia wiosny, ale także
wspiera osoby z trisomią 21 chromosomów. Aby jeszcze bardziej okazać swoje
wsparcie, ubieramy tego dnia dwie inne skarpetki, najlepiej kolorowe i w ciekawe
wzory. Celem takiej akcji jest podniesienie świadomości na temat życia i potrzeb osób
z zespołem Downa, a także promowania praw osób chorych do uczestnictwa w życiu
społecznym. Trzeba podkreślić że najlepszym wsparciem dla chorych, jest fizyczność,
taka jak dotyk czy przytulnie – to jest ich język i jedyna możliwość wyrażenia swoich
emocji. 
Internett informuje, że w tym roku ten dzień jest dość szczególny, gdyż, dzień osób z
trisomią 21 obchodziliśmy 21 dnia ale i w 21 roku. 
W naszym kraju niestety, moim zdaniem pomoc dla osób potrzebujących jest
znikoma, a wręcz jej nie ma. Nie mają zapewnionego dostępu do leczenia, a trzeba
pamiętać też o osobach bliskich i opiekujących się takimi dziećmi czy nawet osobami
dorosłymi, którzy wkładają w opiekę całe swoje serce, a często po prostu sobie nie
radzą. Jest o tym bardzo głośno w Internecie czy w telewizji. Warto też zaznaczyć, że
mówi się wiele o ochronie życia, i wprowadza się ustawy ,które nic nie dają takim
osobom, a czy nie lepiej byłoby, gdyby zaoferowano by im pomoc?
 Czy nie więcej kobiet zdecydowałoby  się na wychowanie dziecka niepełnosprawnego
,gdyby miało gwarancje tej pomocy? Zapewne tak. Dużo razy udowodniono że
zjednoczeni ludzie mają największą siłę, dlatego udostępniajmy i pomagajmy! Wtedy
będzie łatwiej osobom z zespołem downa i ich rodzicom, opiekunom..

Wiktoria Jaworska
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 „Królewna z drewna”
Żyła sobie w lasku bez żadnego trzasku
Pewna królewna zbudowana z… drewna!
A jak powstała? I jaka jej historia cała?
Dowiecie się tu! Więc słuchajcie już…
Chodził kupiec w lasku sosnowym
Szukał opału dla swej królowej wdowy.
Znalazł dorodną i bardzo dobrą
Sosnową pieńkę
Ale, że za dużo była to zadzwonił po Gieńka.
Gienek przyjechał, sosnę na wóz zapakowali.
Opuścili las i do zamku pojechali.
Pokazali pieniek, a potem Geniek
Poszedł do opalni, by przynieść węgla z Narni.
Poszli do piwnicy, narwali też winogron z winnicy.
Wrzucili do pieca i dym bucha, śmierdzi! Jaka heca!
W końcu zajrzeli, całkowicie wypoczęci.
Po 5 godzinach, a tam coś się święci!
Gaszą płomienie i patrzą
A tam widzą, drewnianą lalkę saską!
Przecierają oczy i aż nie wierzą!
I co się zrobiło? Po królową lecą!
A królowa mówi, że to jest bajka!
Że coś wymyślają i udają grajka.
Oni lecą do opalni
I nadal patrzą, no oczy ich nie mylą!
Lalkę wyciągają.
Ona stoi cała drewniana.
Ma naszyjnik oraz sukienkę (również z drewna Pana).
Otwiera oczy, a oni zdumieni!
Że zwykły pieniek w coś takiego się zmienił!
Lalka coś gada, oni nie wierzą.
Ona powtarza i się im zwierza.
Że była tu królową
Matką obecnej władczyni dokładniej
Że urodziła dwie córki, które się kłóciły nieładnie.
Pierwsza na tron zasiąść chciała i takie też plany były.
Jednak druga córka się urodziła, a plany się zmieniły.
No i w końcu ta druga na tron zasiąść miała
Więc pierwsza wyknuła plan i go wykonała.
Tamtą córkę, moją, to najważniejsze!
Zamknęła i zabiła na najwyższej wieży.
A mnie zakuła, w kajdankach z córką szłam.
I nie uwierzycie! Własnej córki się bałam!
Ona mówi, żebym ustała na pieńku
Nie miałam wyboru, bo nóż miała w ręku.
Ustałam? Ustałam! I tak sobie stałam
Aż w końcu oczy otworzyłam i… ciemność widziałam!
Darłam się, krzyczałam, lecz nikt nie odpowiadał.
Jednak jednym uchem coś szumiącego słyszałam.
Pukam i pukam i okazało się, że własna córka uwięziła mnie!
Tak, uwięziła, a zdawała się miła!
A dokładniej zamknęła, w pieńku na którym stanęłam.
Wy ten pieniek wykroiliście i na opał zabraliście.
A że byłam uwięziona już z pięćdziesiąt lat!



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 77 03/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

To nie spaliłam się jak cały drewna skład!
I teraz to wam opowiadam i chcę zaznaczyć
Że obecna władczyni, ta królowa niby bez skazy
To moja córka, ta pierwsza, ta „miła”, jednak potem zła się zrobiła.
Zabiła, zamknęła
A sprawa? Zniknęła!
Nie było o tym wieści, to i plotek nie było.
Kilkadziesiąt lat minęło i się cicho zrobiło!
Nikt o tym nie wiedział, bo w drzewie byłam zamknięta.
Więc teraz wam dziękuję.
I mówię:
Że mocna perswazja nie rezultatu je!

Kuba Dz.

Dziś opowiem wam, jak wygląda zdalna nauka z mojej strony, 
Więc zacznijmy.

W czasach pandemii COVID-19 każdy uczeń , licealista , student uczy się zdalnie. Dla niektórych dzieci, które jeżdżą do szpitali na badania , zabiegi i do poradni .

Czasami, ja jak nie mam badań a mogę przyjść na lekcje to korzystam. Podam kilka wskazówek dla każdego ucznia, który jeździ do szpitala

. Punkt Pierwszy: Wykorzystujcie wolny na naukę jeżeli chodzicie tylko do różnych miejsc w szpitalu , natomiast, jak przygotowują was do różnych zabiegów, albo

operacji, Rodzice nie każmy im się tylko uczyć, dajcie trochę waszym dzieciom odpoczynku i wyciszenia. Natomiast, jeżeli dzieckochce pouczyć się, nie zakazujmy, bo

się boimy, że coś się stanie. Nie, pzemęczajcie nas . 

Punktt Drugi: Jak spotkamy osobę, którą znamy, ponieważ ma chorobę taką samą jak my to można się spotkać na świetlicy albo w sali jeżeli nie przeszkadzamy innym

osobom ,albo mamy taką sale, że jesteśmy w jednej to bawmy się aż do ciszy nocnej wykorzystujmy czas rozsądnie

. Punkt trzeci: Jeżeli my nie chcemy się z kimś spotkać to nie bierzcie nas wszędzie, gdzie nie chcemy , ale oczywiście małe dzieci nie zostawiamy SAME !!!!!!!. Teraz

w czasach pandemii jest przepis, że nie dzieci zostają w salach tak jest w Centrum Zdrowia Dziecka ,nie wiem, jak wygląda w innych szpitalach. Chciałbym dodać, że w

mojej sytuacji nie ma problemu ze nauką zdalną. A więc sugerujcie się tymi wskazówkami .

Sebastian Kobus
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Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka

Jak  obchodziliśmy Dzień Kobiet mimo pandemii.

W naszej klasie pomimo trudności związanych z reżimem sanitarnym
staraliśmy się wspólnie zjednoczyć, aby móc świętować te dni.           
Dzień Mężczyzny nie jest jeszcze tak znany, jak Dzień Kobiet, ale z roku
na rok zyskuje na popularności. Nie istnieje jeszcze tradycja oficjalnego
obchodzenia Dnia Mężczyzn, prowadzone są jednak próby jego
wdrożenia, a proponowana data to 10 marca.                                       
Nasi koledzy z klasy wraz z opiekunem Panią Elżbietą Karwowską
zadbali o to, aby w tym szczególnym dniu wszystkie dziewczyny i
wszystkie Panie Nauczycielki mogły poczuć się wyjątkowo. Oprócz wielu
serdecznych życzeń wszystkie zostałyśmy obdarowane przez naszych
kolegów symbolicznym upominkiem, w postaci róży z czekoladką. Była
to dla nas świetna niespodzianka. W skład delegacji wchodzili Oskar
Karwowski i jego mama, Kuba Zawisza oraz Filip Czaus. Oczywiście i
my nie mogłyśmy zapomnieć o małym prezenciku. To nie musiało być
nic wielkiego,  więc zdecydowałyśmy się na piękne kubki z różnymi
ciekawymi cytatami. Miałyśmy okazję, aby się odwdzięczyć.
Postanowiłyśmy przygotować niespodzianki dla naszych Panów, które
potem im wręczyłyśmy.                                                                   
Dziewczynami reprezentującymi były Kinga Staniaszek, Oliwia Zawisza i
  jej koleżanka, która była kierowcą oraz Amelia Brzozowska. I choć
Dzień Kobiet z pewnością cieszy się nieco większym rozgłosem,
mężczyźni w naszym kraju nie mogą narzekać na brak celebrowania ich
„bycia”. Oprócz 10 marca, obchodzony jest także Dzień Chłopaka 30
września oraz Światowy Dzień Mężczyzny 19 listopada. Co prawda, w
dobie pandemii nasze możliwości na celebrowanie tego dnia są nieco
ograniczone, ale dla chcącego nic trudnego.

Kk
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