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ZIMA - CZAS ŚWIĄTECZNYCH
REFLEKSJI I WYCISZENIA :-)

Pamiętajmy w czasie
świąt o samotnych!

RADOSNYCH,
RODZINNYCH ŚWIĄT

  Psia przyjaźń
Przyjaciel, to istota,
której potrzebujemy
i która nas
potrzebuje, ufa
nam, cieszy z
naszego szczęścia,
zawsze życzy
dobrze. I myślę, że
każdy potrafi
odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy pies
pasuje do tej
definicji. Psy są

niezwykle
przyjacielskimi
zwierzętami,
uwielbiają spędzać
czas z
człowiekiem, bawić
się z nim, oglądać
telewizję czy po
prostu patrzeć na
niego z
uwielbieniem w
oczach. Potrafią
płakać, wyczuć zły
nastrój u swojego
właściciela i tęsknić

za nim.  W
towarzystwie psów
wzrasta u nas
poziom endorfin
(hormonów
odpowiedzialnych
za dobre
samopoczucie)
oraz oksytocyny i
prolaktyny
(hormonów
sprzyjającym
więziom
społecznym),
opada zaś poziom

kortyzolu (hormonu
stresu).  

Do
najpopularniejszych
psów można
zaliczyć:
-Bary 1800-1814
uratował ponad
czterdzieści osób
które zaginęły i
zostały zasypane
przez lawinę.
-Balto 1925r
uratował na Alasce
życie kilkorga dzieci
chorych na Błonicę i
zapobiegł epidemii.
Wyruszył w podróż

do szpitala
odległego 1600 km
po szczepionkę
ratującą życie
dzieciom.
-Łajka 1957
wystrzelona na
orbitę
okołoziemską. Pies
był, jest i będzie
przyjacielem
człowieka.

Logo

Świąteczny zgiełk!
Dla wielu z nas święta Bożego Narodzenia
to czas zadumy, refleksji i rodzinnych
spotkań. Zbyt często jednak ten nastrój
psują przedświąteczne zakupy i skupienie
na prezentach. Komercja ogarnia cały
świat i okazuje się, że zabiera nam to co
najcenniejsze, prawdziwą magię świąt.
Pamiętajmy zatem, by w tym roku i
kolejnych latach zatrzymać się choć na
chwilę i pomyśleć nad tym, co decyduje o
niezwykłej aurze tych świąt. Rodzina,
przyjaźń, miłość powinny być na
pierwszym miejscu, a zakupy, prezenty to
tylko dodatek, nie sens rodzinnych spotkań
przy świątecznym stole...
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Pamiętajmy,
by tej zimy
nie
zapomnieć
o
bezdomnych,
samotnych
ludziach
oraz
błąkających
się
zwierzętach! 

W naszej
szkole po raz
kolejny odbyły
się Nocne
Mikołajki.
Uczniowie
mogli w
godzinach
wieczornych i
świątecznym
klimacie
wykonać
ozdoby
świąteczne,
zagrać w różne
gry, obejrzeć

filmy czy
przygotować
potrawy
wigilijne.
Spotkaniu
towarzyszyły
kolędy, a wokół
zobaczyć
można było
piękne
świąteczne
dekoracje.
Można było
także
skosztować
różnych

słodkości i
wziąć udział w
muzycznym
wyzwaniu.
Wielu uczniów
przybyło tego
wieczoru do
szkoły nie tylko
w świątecznym
nastroju, ale
także
przebraniu,
górowały
oczywiście
czapki
świętego

Mikołaja!
Dziewczyny z
sekcji
fotograficznej
przygotowały
specjalne
stoiska z
dekoracjami
bożonarodzeniowymi,
by można było
wykonać
piękne,
pamiątkowe
zdjęcia.
Chętnych
oczywiście nie
brakowało. 

 Za rok kolejne,
magiczne
spotkanie!

           
                                   NOCNE MIKOŁAJKI
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                Kochajmy się prawdziwie, nie wirtualnie:-)

Czy na pewno kochasz? Szczęśliwego
Nowego Roku!

Uważam, że w
XXI wieku słowa
"kocham cię"
straciły swoją
wartość.
Słowa ''Kocham
Cię'' mają 
oznaczać coś
głębszego.
Młodzi ludzie
zbyt często 
wypowiadają je
do kogoś,kogo
dopiero poznali
np. na
facebooku.

Życie
uczuciowe
przenosi się do
sieci.
Zanim użyjesz
słów: "kocham
cię", bądź
pewny tego, co
czujesz!

p

 Z okazji
Nowego Roku
życzmy sobie,
aby każdy dzień
był dla nas
okazją do
dzielenia się
dobrocią,
zarażania
miłością i
radością! niech
nasze plany i
marzenia się
spełniają, a
wyzwania stają
się przyczyną

do ciężkiej,
pięknej pracy
nad
doskonaleniem
samych siebie.
Do siego roku!

p


