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 Dzień Dziecka - święto obchodzone na całym
świecie :)

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym
świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym
samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają
przede wszystkim z tradycji narodowych i religijnych
danego obszaru kulturowego. W Polsce i w krajach
byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci
obchodzone 1 czerwca.
Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 roku, a
jego inicjatorem była organizacja „The International
Union for Protection of Childhood” działająca na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym
świecie. Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już
w kalendarzach niektórych krajów, między innymi w
Chinach od 1926 roku, a w Polsce od 1 czerwca 1950
roku.
W 1953 roku do obchodów tego święta przyłączyła się
Organizacja Narodów Zjednoczonych i wielu krajach
święto dzieci przypada na dzień 20 listopada
(obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka), w dniu
upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka
w 1959 roku.
Większości z nas, święto to kojarzy się zwykle z
luźniejszym dniem w szkole i całą masą prezentów.
To czas radosnej zabawy, kojarzonej wszędzie i bez
wyjątku z przywilejem młodego wieku. Jednak są
kraje, w których dzień ten obchodzi się w sposób
szczególny, nie tylko bawiąc się, ale też (a może
przede wszystkim) nawiązując do i hołdując
wielowiekowej tradycji.
Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech, to
jednocześnie dzień rodziny, obchodzony 6 stycznia w
nawiązaniu do Święta Trzech Króli, którzy przybyli do
stajenki i złożyli podarunki maleńkiemu Jezusowi. Dla
uczczenia tego dnia, 6 styczeń to również dzień, w
którym rodzice obdarowują prezentami swoje dzieci.
Piecze się wtedy specjalne ciasto zawierające
„wróżbę”, którym częstowane są dzieci. Dziecko
oprócz ciasta otrzymuje koronę „króla” lub „królowej”.
W Paragwaju święto dzieci obchodzone jest 16
sierpnia, w dniu smutnej rocznicy bitwy o
Acosta Nu (1869 r/, wojna paragwajska), podczas
której zginęło wiele dzieci (w czasie całego konfliktu
życie straciło kilkadziesiąt tysięcy dzieci).
Z kolei w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23
kwietnia. Jest to jednocześnie Święto Niepodległości
– rocznica utworzenia w 1920 roku niezależnej
Republiki Tureckiej. 

Jej twórca, Mustafa Kemal Atatürk, postanowił właśnie
ten dzień zadedykować dzieciom, podkreślając tym
samym, że są one przyszłością narodu. Tego dnia
dzieci, podobnie jak w Polsce, zasiadają w
parlamencie
W niezwykły sposób wygląda święto dziewcząt i
chłopców w Japonii. Obchodzone oficjalne od 1948
roku (zwane odtąd Kodomo-no hi), jednak istniejące w
Japonii już od wieków. Wywodzi się ze święta
chłopców, zwanego Tango-no Sekku, świętowanego
5 dnia piątego miesiąca, czyli 5 maja.
W tym dniu rodzice przygotowują z papieru, bądź
tkaniny latawce w kształcie karpia
(zwanego Koinobori) i wywieszają je na długich
masztach przed domem. Ilość karpi na maszcie
wynika z ilości dzieci w danej rodzinie. Ryba ta,
zgodnie z japońskimi tradycjami i religią, to symbol
siły, odwagi i niezwykłej determinacji, gdyż może
płynąć pod prąd nawet szybkich strumieni i
wodospadów.
Według japońskich legend, celem karpia jest
przemiana w smoka, którego z kolei cechuje
niezwykła dobroć. Stawiając maszty z karpiami,
rodzice składają zatem swoiste życzenia pomyślności
swoim dzieciom, by tak jak te ryby, były równie
odważne i dzielnie szły przez życie. Wewnątrz domu
ustawiane są natomiast figurki i lalki przedstawiające
słynnych bohaterów. Na terenie całej Japonii
organizowane są imprezy, które mają na celu
uczczenie dziecięcego święta.
W Japonii istnieje także tradycyjne święto
dziewczynek obchodzone trzeciego dnia trzeciego
miesiąca, czyli 3 marca. 3 marzec – to Festiwal Lalek
lub Festiwal Dziewcząt. Jest to dzień modlitwy za
zdrowie i szczęście dziewczynek. Rodzice dziewcząt
układają w ten dzień papierowe lalki, ubrane w
tradycyjne stroje japońskie.

Wszystkim dzieciom na całym świecie życzymy
samych radosnych i słonecznych dni!!!

 Tekst jest przedrukiem ze strony internetowej 
https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/06/01/dzien-
dziecka/

 Wyszukała  Daria Lis kl. 4a

https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/06/01/dzien-dziecka/
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 JESTEŚMY DZIEĆMI I MAMY SWOJE PRAWA

Każde dziecko na świecie ma swoje prawa. Wszyscy
dorośli są zobowiązani do tego, aby ich
przestrzegano. Do tego także powołane są
określone instytucje. Najważniejsze z nich to: 

KONWENCJA PRAW DZIECKA - (międzynarodowa
umowa) Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 1989 roku, dotyczy wyłącznie osób, które nie
ukończyły 18. roku życia powstała w trosce o
najmłodszych obywateli – ich zdrowie,
bezpieczeństwo, wszechstronny i szczęśliwy rozwój.

RZECZNIK PRAW  DZIECKA czuwa nad tym, aby
przestrzegano postanowień zawartych w Konwencji
Praw Dziecka. Podejmuje działania mające na celu
zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
W Polsce urząd ten sprawuje od 14 grudnia 2018 r.
Mikołaj Pawlak. 

UNICEF został założony w 1946 roku, aby nieść
pomoc dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny
Światowej i w swoich działaniach kieruje się
postanowieniami Konwencji o prawach dziecka.
Organizacja działa do dziś. Ma swoje oddziały w
bardzo wielu krajach i pomaga dzieciom na całym
świecie.

Jeśli jesteś dzieckiem, pamiętaj, że masz: 

PRAWO do prywatności- możesz dysponować
własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy
korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo
ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste
i rodzinne.

PRAWO do wychowania w rodzinie - nikomu nie
wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo
ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice
będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem
rodziców.

PRAWO do życia i rozwoju- nikogo nie wolno
bezprawnie pozbawiać życia.

PRAWO do informacji- powinieneś poznać swoje
prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł
wiedzy.
PRAWO  do tożsamości- musisz mieć nazwisko,
obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie: mając 13
lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał być
adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione
nazwisko
PRAWO do życia bez przemocy i poniżania –  bicie,
znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są
niedopuszczalne i karalne.
PRAWO do nauki- możesz uczyć się tak długo, jak
pozwalają na to twoje zdolności; jeśli masz 6 lat
możesz zacząć naukę w kl. 0; pracować możesz, gdy
skończysz 15 lat.
PRAWO do stowarzyszania - możesz należeć do
organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat sam
decydujesz o swojej przynależności
PRAWO do swobody myśli, sumienia i wyboru
religii – możesz decydować o swoim sposobie
myślenia o świecie, gdy jesteś już wystarczająco
dojrzały, wcześniej kierują Tobą rodzice.
PRAWO do wypowiedzi - w różnych sprawach
dotyczących ciebie, możesz wygłosić swoje zdanie,
opinię, oświadczyć własną wolę.
PRAWO do wypoczynku –masz prawo odpocząć,
kiedy masz na to ochotę.

                        Wiadomości zebrała Daria Lis
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Geocaching - idealny na wakacje!!

W pojemniku musi znajdować się tzw. logbook, czyli
papierowy dzienniczek, do którego wpisują się
uczestnicy gry, aby udokumentować znalezisko.

Idealna aktywność dla każdego poszukiwacza
skarbów?
Oczywiście geocaching! Idealny sposób na spędzanie
wolnego czasu. Ale co to właściwie jest? Jest to
zabawa terenowa polegająca na znajdowaniu skrytek,
które wcześniej ukryli inni uczestnicy gry, używając
odbiornika GPS.
Skrytka (czyli w języku angielskim „cache” - czyt.
kesz), to mniejszy lub większy pojemnik umieszczony
w terenie. Aby znaleźć kesza, należy udać się do
punktu, który wskazują współrzędne geograficzne.
Zazwyczaj jest to ciekawe pod względem
turystycznym miejsce np.: zamek, pomnik przyrody,
interesujące skamieliny, stary, zapomniany cmentarz
lub miejsce widokowe. Pojemnik powinien być
sprytnie ukryty np. pod kamieniem, na gałęzi wśród
liści lub w dziupli drzewa. Czasami trzeba się nieźle
natrudzić, żeby wypatrzeć  dobrze zamaskowany
„skarb”, a czasem rozwiązać zagadkę.

Pojemnik ukryty w budce dla ptaków

Dodatkowo można tam umieścić fanty na wymianę
oraz przedmioty podróżne, które kolejni znalazcy
przenoszą ze skrytki do skrytki.

Najładniejszy logbook, do jakiego się wpisałem

Fanty znalezione w jednej ze skrytek

P. Kopernok

P. Kopernok

P. Kopernok
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 Kameleon - niezwykle
 barwne zwierzę.

W całej zabawie ważne jest również, aby podczas
poszukiwań zachować dyskrecję i nie zwracać na
siebie uwagi osób niewtajemniczonych. Dlatego w
miejscach szczególnie zatłoczonych polecam
rozpocząć poszukiwania wieczorem lub podczas
deszczowej pogody (parasol to świetna ochrona przed
wzrokiem ciekawskich).

Poszukiwania wśród górskich skał

Na koniec trochę historii. Geocaching powstał 3 maja
2000r., kiedy Amerykanin Dave Ulmer umieścił wiadro
w lesie i podał jego współrzędne na grupie
dyskusyjnej użytkowników GPS, zachęcając do
poszukiwań.  Ludzie znajdowali pojemnik i sami
ukrywali kolejne. We wrześniu 2000r. powstał
pierwszy serwis geocaching.com, który udostępnia
dane skrytek. Jest to najpopularniejszy serwis, który
rejestruje skrytki z całego świata. Zachęcam
wszystkich do zarejestrowania się w tym serwisie.
Dzięki temu na pewno poznacie wiele ciekawych
miejsc i historii. Możecie też sami założyć swojego
kesza. Życzę udanej zabawy.
                                             Paweł Kopernok kl. 4a

Przedmiot podróżny

Kameleon to wspaniałe zwierzę. Niektórzy myślą, że
jest ono  bajkowe. Owszem, jest częstym bohaterem
animowanych produkcji dla dzieci, ale nie tylko.
 Dlaczego kameleon kojarzy się z bajką? Zwierzę to
jest niesamowite, ponieważ zmienia kolor swojej
skóry. Jest to ich sposób na okazanie strachu lub
kamuflaż. Kameleony mają pod skórą specjalny
tłuszcz i to między innymi dzięki niemu i światłu ich
barwa ulega zmianie. Zwierzęta te można uznać za
rekordzistów także w innej dziedzinie. Mają one
bardzo długi język. Potrafi on wystrzelić z otworu
gębowego na około 457 m i osiąga niebagatelną
prędkość 19 km/h. Długość języka kameleona jest
dwukrotnie większa niż jego ciało, a jego lepkość
sprawia, że zdobycz, którą zwierzę złapie (np.
karaczan) nie ma najmniejszych szans na ucieczkę.
Chwyta go bowiem momentalnie specjalna
przyssawka umieszczona na końcu języka. Do grona
bardzo nietypowych zwierząt kwalifikuje kameleona
jeszcze jedna cecha, która związana jest z jego
oczyma. Działają one, można powiedzieć, niezależnie
od siebie. Jedno np. pozostaje nieruchome, a drugie
w tym samym czasie obraca się, obserwując ofiarę.
Na świecie żyje wiele gatunków kameleonów.
Możemy spotkać kameleony jemeńskie, lamparcie,
tygrysie czy Carsona Jacksona. To tylko
najpopularniejsze, jest ich oczywiście dużo więcej.
Mam nadzieję, że gdy przeczytacie ten artykuł,
 kameleony już nie będą wam się kojarzyły  z 
ohydnymi, strasznymi gadami, tylko spojrzycie na nie
jak na sympatyczne, milutkie zwierzątka. Każdy z
Was może jednego z nich mieć w swoim domu.
  
                                           Julia Skowrońska kl. 4a.

kameleon

P. Kopernok

P. Kopernok

wikipedia.pl
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Psia wioska “Ada”-raj dla zwierząt

W Przemyślu
powstała
“radosna psia
wioska”. Jest
tam lecznica
dla zwierząt
chronionych i
miejsce dla
bezdomnych
chorych psów i
kotów.
Postawiono
tam kolorowe
domki, w
których
mieszkają psy

do adopcji.
Mają własne
legowisko i
opiekuna.
Czują się jak u
siebie w domu.
Rezydenci to
nie tylko młode
zwierzaki
czekające na
nowy dom, ale
również
seniorzy
borykający się
z problemami
zdrowotnymi.

Pan Radosław
jest
właścicielem
lecznicy i
weterynarzem
z ogromnym
sercem dla
zwierząt.
Prowadzi
fundację i dba
o zdrowie
zwierząt. W tej
lecznicy
rehabilituje się
różne gatunki
zwierząt

chronionych
takich jak:
wilki, jeże,
wiewiórki,
bociany,
łabędzie i
wiele innych.
Zdrowe
powracają do
lasów, a chore
pozostają w
lecznicy
Te dzikie
zwierzęta są
czasami
niebezpieczne

ale mają
bardzo dobrą
opiekę. Całe
szczęście, że
wszystkie psy
w wiosce są
adoptowane
przez dobrych
ludzi. Bardzo
często
oglądam i
śledzę, jak
zwierzęta są
tam
szczęśliwe i
jak dbają o nie.

Jest to piękna
fundacja .
Kiedyś bardzo
chciałbym
pomagać im
jako
wolontariusz. 

Maks Moens
kl. 4a

.

.

.
.

Darek Lichota - Ada Atelier

M.
Moens

M.
Moens

M.
Moens
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W każdy  piątek w Miejskim Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Katowicach można spotkać
się z przepięknymi kotkami i pieskami. Schronisko
znajduje się przy ulicy Milowickiej 1B. Działa ono już
od końca lat 80.
Schronisko ściśle współpracuje z Fundacją
Przystanek Schronisko i ich liczną grupą
wolontariuszy, którzy dzielnie działają na rzecz
naszych zwierząt. Wolontariusze zajmują się
szkoleniem i szukaniem domów naszym
podopiecznym. Biorą również udział w organizacji
akcji mających na celu rozszerzanie wiedzy na temat
schroniska, a także umożliwiających jak najlepszy
kontakt naszych zwierząt ze światem zewnętrznym.
Najpopularniejszą akcją jest ,,Daj pieskom pobiegać i
kotkom pomruczeć’’ podczas której każda
zainteresowana osoba może zabrać psiaka na spacer
poza teren schroniska lub pobawić się z kotami.
W 2018 do tego schroniska trafiło688 psów i 435
kotów. Natomiast w 2020 trafiło 398 psów oraz 349
cudownych kotów. Jest to dobra informacja, ponieważ
właściciele zwierząt coraz bardziej się o nie troszczą i
nie pozwalają się im zgubić.
Gdy byłem tam ostatni raz, na adopcję czekały
między innymi takie kociaki:
-czarna przestraszona roczna Golja
-biało czarny2 letni Bob
-ruda, 3 letnia Erica
-biała w czarne paski, 7 letnia Astra
-10 letnia staruszka o imieniu Punia
-cichutka, nieagresywna, 9 letnia Egesia
Oczywiście są tu także pieski. Niektóre z nich to:
-czarno brązowy, z dłuższym futerkiem 9 letni Żurek
-biało czarny sięgający do kolan również 9 letni
Puszek
-czarny, z uszkami do góry 7 letni Maks
-6 letni, o trudnym charakterze, karmelowy Filip
-czarny, niziutki Kuba-duży owczarek niemiecki o
imieniu Ramzes.
Pewnego dnia w 2020 roku pojechaliśmy do
schroniska, aby spotkać się z mieszkającymi tam
kotkami.  Było świetnie! Zabraliśmy zwierzaczkom
jakieś smakołyki i podawaliśmy im je. Chwilę później
dali nam na ręce białego zwariowanego i ruchliwego
kotka, którego imienia nie pamiętam. Kiedy bawiliśmy
się z nim piórkiem, biegał jak szalony i nie dało się
zrobić mu zdjęcia. Potrzeba było dużo starań, żeby
dał się sfotografować, ale w końcu się udało!
                                                

Kotek

Może mnie przygarniesz?

SPOTKANIA ZE ZWIERZĘTAMI!
                                                                                                                                               Bartosz Wolny

B. Wolny

B. Wolny
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Cudze chwalicie- swego nie znacie, czyli kilka cudownych miejsc 
 na wakacyjny wypoczynek w Polsce.

Wakacje już za chwilę. Czas odpoczynku, relaksu i
oczywiście wyjazdów. Wszystkim, którzy j jeszcze
nie zdecydowała się,, gdzie  pojechać, polecam
kilka pięknych miejsc w naszym kraju. Uwierzcie,
tutaj  naprawdę jest pięknie i ciekawie. 

1.Bory tucholskie 
   Miejsce to znajduje się w środkowej Polsce, w         
   województwie kujawsko-pomorskim. Są to tereny     
 płaskie, porośnięte lasami. Znajduje się tam dużo     
 rzek. Tereny te idealne są dla wszystkich, którzy       
 lubią  zbierać grzyby. Nudzić się tutaj nie będą           
 wszyscy miłośnicy spływów kajakowych.

Bory Tucholskie

Słajszewo

 2.Słajszewo.
   Jest to stara szlachecka wieś położona  w
województwie pomorskim. Od morza dzieli ją
odległość 4 kilometrów. Można tam jeździć na
rowerach, pojeździć   na koniach lub pójść na
przepiękną, piaszczystą plażę.
Niedaleko znajduje się stara latarnia Stilo którą         
 można i warto zwiedzić. Otaczają ją piękne tereny     
 idealne dla wędkarzy, spacerowiczów i miłośników   
 runa leśnego. Jest to doskonałe miejsce dla               
 wszystkich zmęczonych miejskim gwarem.
   

 3. Błędne Skały
Znajdują się w Sudetach na Dolnym Śląsku. Są to
niezwykłe formacje skalne tworzące labirynt. 
Wiele skał zostało tu nazwanych np. "Skalne Siodło",
"Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel" czy "Wielka Sala".
Odnajdziemy tu również punkt
widokowy z platformą o nazwie "Skalne Czasze".
Podziwiać stąd możesz najwyższy szczy Gór
Stołowych - Szczeliniec Wielki oraz Mały, a także
widok na czeską stronę.
Są tak ciekawe, że kręcono w nich różne filmy takie
jak na przykład Opowieści z Narni. 
                             Józef Czubała kl. 4a

Błędne Skały

wikipedia.pl

grafika.google

wikipedia.pl

https://www.polskieszlaki.pl/szczeliniec-wielki.htm
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Mama i tata - dwa najważniejsze
słowa świata

""Ona mi pierw sza po ka za ła księ życ
i pierw szy śnieg na świer kach,
i pierw szy deszcz.
Byłem wtedy mały, jak muszelka..."

Kiedy byłam małym dzieckiem i budziłam się
przestraszona w nocy, wiedziałam, że zawsze mogę
liczyć na moją mamę. Wystarczyło, że zawołałam, a
mama stawała w moich drzwiach i znikały wszelkie
koszmary. Popołudniami bawiłyśmy się razem, a kiedy
płakałam, idąc do przedszkola, mama zaczynała
opowiadać mi bajki, a ja zaraz zapominałam o
smutku. Było to dla mnie oczywiste, że takie są
mamy. Wspierające, pomagające i niezastąpione. I że
nie mają wad.
Kiedy podrosłam zrozumiałam, że moja mama też
czasami się myli i może nie mieć racji. Nagle okazało
się, że często mamy różny gust dotyczący ubrań i
fryzur. Zauważyłam, że zdanie mojej mamy, chociaż
nadal ważne, nie jest już dla mnie wyrocznią. I
chociaż nie kłóciłyśmy się, nasza relacja zaczęła się
zmieniać.
  Na szczęście obecnie relacja dziecko-rodzic często
jest partnerska. Myślę, że wbrew pozorom, nie
zmniejsza to autorytetu rodziców, ale sprawia, że brak
niepotrzebnego dystansu ułatwia komunikację. Wiem,
że chociaż moi rodzice nie są zachwyceni różowymi
włosami, nie staną się one przyczyną konfliktu. W
czasach, kiedy moi rodzice byli dziećmi, zafarbowane
włosy na pewno w większości domów zakończyłyby
się wielką awanturą.
W dzisiejszych czasach Internet częściowo odciążył
opiekunów, pozwalając nam  na samodzielne
zdobywanie wiedzy. Ta rola, do niedawna przypisana
tylko osobom starszym, mądrzejszym i z większym
doświadczeniem życiowym, obecnie coraz częściej
staje się domeną ludzi młodych, influenserów
niekoniecznie posiadających wystarczającą wiedzę,
żeby pouczać innych. I tu zadanie rodziców stają się
trudniejsze niż przed erą Internetu. Nie wystarczy
przekazanie wiedzy, trzeba jeszcze przekonać, że
niekoniecznie prawdą jest to, o czym dziecko
dowiedziało się w Internecie.  Jednak zawsze,
niezależnie od zmieniającego się świata, rodzice
pozostają niezastąpioną ostoją moralności i wsparcia.
Są po prostu najważniejsi i  żaden rozwój cywilizacji
tego na szczęście nie zmieni.
                                                 Hanna Bobrzyk kl. 8a
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