
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkół Specjalnych w
Erminowie
Erminów 1
96-514, Rybno

Wydanie specjalne
04/20

Co Oko
widziało?

Weronika Jaskółka pozdrawia
serdecznie wszystkie Panie 
i Panów ze szkoły

Weronika - nasza absolwentka - przysłała
własnoręcznie wykonaną kartkę
świąteczną wraz z życzeniami:

Alleluja dziś śpiewajmy
Bogu cześć i chwałę dajmy.

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel. 

Zdrowia, radości i powodzenia, 
To są najszczersze życzenia. 

Radosnych świąt w gronie rodzinnym 
życzy Weronika Jaskółka

.
Kochani moi!
Czy widzicie ten błysk radości w moim
oku? Cieszę się, bo zawitał do
"Widziadełka" ktoś dawno niewidziany, 
a znany naszym Czytelnikom bardzo
dobrze. Dziękujemy Ci, Weroniko, za
życzenia i pozdrowienia! 
Z wielką przyjemnością gościmy naszych
niezapomnianych Absolwentów.
Szkoła jest trochę jak drugi dom. 
W naszej szkole jesteśmy jak w rodzinie. 
A przecież to, że ktoś się wyprowadził 
z domu nie znaczy, że już nie należy do
rodziny! Pamiętajcie o tym i piszcie. Oko

Kochani, 18. dzień  odizolowania.
Świat zwolnił, nawet zatrzymał się w swym pędzie. Na ulicach i w
parkach pusto. Jedynie ptaki zdają się nie widzieć różnicy.
Wesoło ćwierkają, biją się o gałęzie drzew. Zakładają gniazda,
ich życie znowu zatacza krąg - WIOSNA.
A my… Sami w swych domach, pełni nadziei, zajmujący czas
zabawą, nauką, rozmowami. Myślę, że ten czas będzie jednak
dobry dla nas. Zawsze brakowało go nam dla bliskich, a teraz
mamy go w nadmiarze.  Jesteśmy ze sobą dzień i noc.
Wielu rzeczy możemy się nauczyć. Rzeczy, które odkładaliśmy
na później. Możemy z mamą poeksperymentować w kuchni, z 
tatą  „podłubać” przy jakimś „rozgruchotanym” sprzęcie.
Wykorzystajmy ten czas, najlepiej jak umiemy. Wierzę, że będzie
to chwila, gdy uwolnimy ogromne pokłady kreatywności, o której
wielu z nas nie miało pojęcia.
I tego nam życzę. Kasia Choromańska

.

.
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Dziś wszystkie naprawdę odpowiedzialne osoby - i dorośli, i dzieci - przebywają cały czas w swoich
domach. Tylko dorośli muszą czasem wyjść po zakupy albo do pracy. Poproście ich wtedy, żeby kupili
prawdziwe jabłka, pyszne i zdrowe. Przysłowie mówi: "Zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie będzie
ci wcale potrzebny". Jedzcie jabłuszka dla podniesienia odporności i uśmiechajcie się wzajemnie do
siebie jak najczęściej, aby mitologiczne "jabłka niezgody" nie wyrastały w domach między Wami!
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Podpis pod rysunkiem głosi: "Pluszowy renifer jest w objęciach Piotrka, a Piotrek jest w objęciach Morfeusza". 

Czas kwarantanny to dla nas okazja, żeby się "wyspać za wszystkie czasy". Sen jest bardzo zdrowy dla
naszego organizmu (patrz: artykuł z numeru 3/03). Tylko żeby nie przespać całego dnia! Gdyby
Morfeusz aż tak mocno trzymał Was w swoich objęciach, to się z nich wyrwijcie koniecznie. Starajcie
się spędzać dzień aktywnie, chociaż w domu. Można poćwiczyć, może w coś zagrać z rodziną, może
poczytać? A może coś narysować lub napisać do "Widziadełka"?
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Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez uprzykrzenia. Ignacy Krasicki

Te książki
polecają:
Robert i
Piotrek.
Książka to
"domownik
bez
uprzykrzenia
Gdyby
prawdziwi
domownicy
uprzykrzyli
Ci się nieco,
chwilowa
ucieczka w
świat
książek jest
możliwa 
i wskazana! . .
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