
,,Czas na przerwę"

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Zespół Szkoła Podstawowa i
Przedszkole Samorządowe z
Oddziałem Integracyjnym im. M.
Rożka w Kaszczorze
Kaszczor
64-150, Kaszczor

Numer 9 05/21

Pomóż Marysi w walce z chorobą
   Mała mieszkanka sąsiedniej gminy Wijewo ma dopiero kilka miesięcy i choruje na ciężką chorobę SMA typ 1. Nasza społeczność szkolna wspiera

Marysię w walce z ciężką chorobą. Potrzeba aż 9 milionów, więc liczy się każda złotówka. Zostań siewcą dobra i pomóż.
 Szczegóły na stronie

siepomaga.pl Marysia Drożdżyńska

               
                       Pomaganie jest piękne

Chciałam odwołać się do pomocy. 

W moich okolicach dużo jej potrzeba od Wielkanocy.

Dlaczego, zapytać możecie.

I mam nadzieję, że się tym zainteresujecie.

Niedawno urodziła się cudowna dziewczynka,

mała jak koniczynka. Marysia się nazywa 

I pewnego dnia lekarz u niej chorobę SMA odkrywa. 

Od wtedy wszystkie zbiórki ruszyły.

Mała Marysia potrzebuje aż 9 milionów.

Pomagają osoby z Polski wszystkich regionów.

Niestety jest więcej potrzebujących ludzi 

A chorobom się nigdy atak na ludzi nie znudzi.

Pamiętajmy, że pomoc wraca 

wtedy, gdy życie nam się przewraca.

Olga kl. VII
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Dobro jest jak ziarno

rys. Ola

wyk. Ania

Dzieło patrona naszej szkoły pt. ,,Siewca"
inspiracją do wykonania prac ,,Siewca

dobra", czyli pamiętamy o rocznicy
śmierci Marcina Rożka

   
  19 maja będzie przypadać kolejna rocznica
śmierci patrona naszej szkoły - Marcina Rożka
(zmarł w 1944 roku w Auschwitz - Birkenau). 

  Ten wybitny wielkopolski rzeźbiarz i powstaniec
wielkopolski jest dla nas wzorem i inspiracją.
Jedną z rzeźb Rożka jest pomnik ,,Siewca".
Wykorzystaliśmy dzieło naszego patrona i
poprosiliśmy naszych uczniów o wykonanie prac
pod tytułem ,,Siewca dobra". W ten sposób
włączamy się do akcji pomocy małej Marysi. Oto
efekty.
zdjęcie M. Rożka po prawej: źródło Wikipedia
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wyk. Noemi

 
Pomoc dla Marysi

Nie każdy z nas ma tyle szczęścia

I ma trochę więcej do przejścia. 

Takim osobom powinniśmy pomagać 

Z ciężkimi problemami się zmagać.

Wpłacić symboliczną złotóweczkę 

A nie tylko patrzeć w teczkę.

Każdego z nas może dopaść choroba 

A naszych bliskich dopadnie żałoba.

Nie wiemy czy nas to nie spotka 

Może to będzie nasza bliska ciotka.

Marysia z chorobą się zmaga 

I każdy kto może na różne sposoby Jej pomaga.

Wiec jeśli tego nie zrobiłeś 

I samego siebie wielbiłeś 

Możesz uratować życie komuś 

Karma wraca, pamiętaj ziomuś! 

Noemi kl. VIII

Pomnik ,,Siewca" Marcina Rożka

  Rzeźba ,,Siewca" autorstwa Marcina Rożka znajduje się w parku w
Luboniu i została wykonana w 1923 roku. Przedstawia ona słowiańskiego
rolnika, który wykonuje, zgodnie z kulturą ludową, czynność świętą - sieje
zboże. Dynamiczny farmer musiał przystępować do siewu bez gniewu i żalu
w sercu, godnie i z radością, co (według wierzeń) miało zapewnić obfity
plon. 
    Pomnik został zamówiony przez Koncern Chemiczny dr Romana Maya w
Luboniu i miał pełnić funkcję reklamy. Chodziło o rozpowszechnianie w
tamtych czasach w Polsce nawozów chemicznych produkowanych przez
lubońską fabrykę. Dzieło znajduje się na cokole o wysokości 290 cm, które
zostało wykonane z piaskowca i uchodzi za nieoficjalny symbol miasta
Luboń.
                                                                       źródło: echo.lubonia.pl
                                                                zdjęcie powyżej: Google grafikakl.
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Maciej
rys. Maria

Dominik

Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba.
Edward Stachura

Tolerancja? Tak! Rasizm? Nie!

OlgaWojtek
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