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Witajcie wakacje!

.

.

          Już niedługo upragnione
wakacje. Ten rok był dla nas
wyjątkowo ciężki, dlatego szczególnie
się na nie cieszymy. Wiemy, że nas i
naszych nauczycieli czeka zasłużony
odpoczynek. 
   Dlatego wszystkim życzymy
słonecznych, radosnych, beztroskich
 i przede wszystkim bezpiecznych
wakacji. Niech ten wakacyjny czas
będzie pełen niezapomnianych chwil 
i wrażeń.
Do zobaczenia we wrześniu!

Zespół redakcyjny

     Przed nami wyczekiwane przez
wszystkich wakacje. Ten szczególny
okres kojarzy się wszystkim z zabawą,
beztroską i odpoczynkiem. Jednakże
by dobrze wypoczywać, należy przede
wszystkim robić to mądrze i zdrowo.
      Ze względu na panującą epidemię
SARS - CoV-2 musimy pamiętać 
o przestrzeganiu odpowiednich zasad
sanitarnych. Pamiętajmy również, że 
w czasie pandemii inne potencjalne
niebezpieczeństwa nie zniknęły. 
     Dbajmy więc o ochronę przed
słońcem. Pijmy dużo wody i zawsze
nośmy nakrycie głowy. Szczególną
ostrożność zachowujmy odpoczywając
nad wodą. Kąpmy się tylko w
miejscach do tego
przeznaczonych pod opieką osoby
dorosłej. Zawsze informujmy dorosłych
gdzie i z kim przebywamy.
    Bądźmy zdrowi i bezpieczni.

Weronika

.
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Dzień Pracownika Służby Zdrowia

     7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO, obchodzimy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby
Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy
zdrowotne społeczeństw na świecie.
     Biorąc pod uwagę fakt, że uczymy się w szpitalu i że oprócz nauki uczestniczymy w procesie leczenia, 
w naszej szkole ten jest jest zawsze szczególny. Jest on okazją do wyrażenia naszej wdzięczności dla
całego personelu medycznego.
      W tym roku przygotowaliśmy kwiaty oraz specjalne medale, którymi uhonorowaliśmy lekarzy 
i pielęgniarki. Podziękowaliśmy im za profesjonalizm w działaniu, czas, który nam poświęcają, życzliwą
opiekę oraz to, że każdego dnia okazują nam  wiele szacunku i cierpliwości.
Wszystkim Pracownikom złożyliśmy najszczersze życzenia. Życzyliśmy im,  aby nie zabrakło im sił,
cierpliwości i uśmiechu w codziennych zajęciach oraz by czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wiktoria
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"Bo w życiu chodzi o to, by znaleźć własną bajkę..."

.

         23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to jest organizowane
corocznie od 1995 roku. Obchodzone jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności
intelektualnej za pomocą praw autorskich. 
        W naszej szkole również uczciliśmy ten dzień. Odbyło się szereg zajęć popularyzujących czytelnictwo,
między innymi te, które poprowadziła pani Małgorzata Malik z sędziszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej. Odbyły się one w formie zdalnej. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że dobór literatury, czyli
nasze preferencje czytelnicze zależą od usposobienia. Ktoś z osobowością leniwca potrzebuje czegoś
zupełnie innego niż ten, kto ma naturę wojownika. Ponadto pani Małgosia przedstawiła nam obszerną listę
niezwykłych książek, spośród których na pewno każdy z nas znalazł coś dla siebie, o czym świadczyły
notatki, które robili uczestnicy zajęć.
           Książki, które nam zaproponowała pani bibliotekarka wydają się mądre, ciekawe i z pewnością
różnorodne. Jedne po prostu bawią, inne prowokują do działania, inne wzruszają albo dodają otuchy. 
„Bo w życiu chodzi o to, aby znaleźć swoją bajkę…”. 

Wiktoria

.
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Dbajmy o naszą Matkę Ziemię!

. .

           Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie aż
w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r. Celem tych obchodów jest zbudowanie
wśród ludzi świadomości, jak kruchy jest ekosystem oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.
Korzenie Światowego Dnia Ziemi wywodzą się z obserwacji przesilenia letniego. Stąd też jest on często
obchodzony w dniu równonocy wiosennej - 20 / 21 marca. Bardziej rozpowszechnioną w wielu krajach, 
w tym i Polsce, datą jest jednak 22 kwietnia.
        W naszej szkole w tym dniu odbyło się szereg zajęć, w czasie których dowiedzieliśmy się, jak należy
dbać o nasze środowisko naturalne. Dzięki nim uświadomiliśmy sobie, że my również możemy pozytywnie
oddziaływać na środowisko. Wystarczy, że będziemy przestrzegać kilku zasad.
        O tym, że należy odpowiednio segregować odpady, chyba nie musimy już nikomu przypominać. Jest to
istotny krok, który pozwoli na wytworzenie nowych rzeczy codziennego użytku przy jednoczesnym
oszczędzaniu surowców. Pamiętajmy o tym, ze należy oszczędzać wodę. Często nawet nie zdajemy sobie
sprawy, jakie jej ilości zużywamy. Wybierając się na zakupy, zabierajmy ze sobą torby wielorazowego
użytku. Bawełniane torby są nie tylko bardziej ekologiczne i pojemniejsze od siatek foliowych, ale także
wygodniejsze w użyciu. Kupujmy rzeczy z recyklingu. Pamiętajmy również o oszczędzaniu prądu - gaśmy
światło w pomieszczeniach, w których nie przebywamy.
      Dzięki tym mało uciążliwym, a jednocześnie dobrym nawykom, sprawimy, że nasza planeta będzie
zdrowsza.

Zuzia

. .
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Dzień Matki

Życzenia dla naszych Mam

W ten piękny i radosny dzień
pragniemy złożyć wszystkim Mamom

najserdeczniejsze życzenia
długich lat w zdrowiu,

szczęścia i wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych pragnień,
samych cudownych chwil w życiu

i zawsze pociechy ze swoich dzieci.

Dzień Matki w Polsce i na świecie to jedno z
ważniejszych świąt w roku. W szczególny sposób
myślimy wtedy o naszych mamach, dziękujemy im
za trud wychowania. Często wręczamy im też z tej
okazji drobne podarunki – kwiaty, czekoladki czy
laurki. Mało kto wie, że matki czczono już w
starożytności - kultem otaczano wtedy matki-
boginie, symbole płodności i urodzaju.  Do
obchodów dnia matki powrócono dopiero w XVII w.
Wówczas to w Anglii święto obchodzono tzw.
"niedzielę u matki". Zwyczaj ten kultywowano aż
do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po
zakończeniu II wojny światowej. Obecnie święto
mam obchodzone jest niemalże na całym
świecie. My również pamiętaliśmy o naszych
najdroższych Mamach – na zajęciach
pozalekcyjnych przygotowaliśmy dla nich bukiety
i drobne upominki, które wręczyliśmy im jako
wyraz naszej wdzięczności i miłości
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Dzień Dziecka - święto wszystkich dzieci

. .

         Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony 
w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów
Zjednoczonych. Powstał w 1954 roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na
świecie. W Polsce oraz innych państwach bloku wschodniego Międzynarodowy Dzień Dziecka był
obchodzony już od lat pięćdziesiątych, zawsze 1 czerwca.
         Niewątpliwie jest to dzień wyczekiwany przez dzieci i młodzież na całym świecie. Wiemy, że w tym dniu
oczekują na nas same przyjemności i tak było w tym roku. Przez cały dzień uczestniczyliśmy w grach i
zabawach przygotowanych przez nasze nauczycielki i każdy z nas otrzymał owoce, słodycze i drobne
upominki. Na zakończenie tego dnia posililiśmy się otrzymaną w prezencie pizzą. Jak co roku, uśmiech nie
schodził nam z ust. I już czekamy na kolejny Dzień Dziecka.

Karolina

. .
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