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25 czerwca w naszej szkole zabrzmiał ostatni
dzwonek i odbyły się uroczystości zakończenia
roku szkolnego 2020/2021. To był bardzo trudny
rok. Gratulujemy wszystkim fantastycznych
wyników i życzymy udanych i spokojnych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!
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Nadszedł czas rozstania. Uroczyście
pożegnaliśmy nasze koleżanki i naszych
kolegów ósmoklasistów, którzy
opuszczają mury tej szkoły i ruszą w
dalszą, nieznaną drogę. Skończyli Szkołę
Podstawową w Kadzidle, ale zawsze jej
bramy stoją przed nimi otwarte.

Pani Dyrektor H. Prusaczyk

U.N.

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych
Z.Herbert Przesłanie Pana Cogito

www.to.com.pl/
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Dbajmy o przyjaciół!

Podaj pomocną dłoń! Pixabay

Drodzy Czytelnicy, 9 czerwca obchodziliśmy Dzień Przyjaciela. Uważam,
że ten dzień jest bardzo ważny dla każdej przyjaźni, bo o przyjaciół
trzeba dbać. Pokażmy im jacy są dla nas ważni i spędźmy z nimi miło
czas. Właściwie to jaki powinien być dobry przyjaciel? Przyjacielem jest
osoba, z którą dobrze się czujemy
i lubimy z nią rozmawiać. Poza tym powinniśmy być przy nim bezpieczni i
wiedzieć, że możemy powiedzieć mu wszystko. Jeśli myślicie, że nie
macie takiej osoby w swoim życiu, to pamiętajcie, że nigdy nie jest za
późno na jej poznanie. Nie zapominajcie też o swoich pupilkach, które na
pewno umilają wam czas. Zatem jak spędzić ten piękny dzień? Umówcie
się na rowery i zróbcie sobie piknik. Kolejną opcją jest urządzenie kina
domowego z nocowaniem. Można też obdarować przyjaciela jakimś
drobiazgiem, lecz jaki prezent może mu się spodobać? Moim zdaniem
najlepszymi prezentami są te, które zrobimy własnoręcznie. Do tego
pomysłu zaliczają się: plecione bransoletki, obraz namalowany farbami,
ceramiczna miska, wypieki, naszyjnik przyjaźni z koralików, czy kartka ze
wspomnieniami. Oczywiście to jest tylko kilak wariantów, ale jeszcze
więcej zawsze można znaleźć. Przyjaciele są bardzo ważni w naszym
życiu, pocieszą w trudnych chwilach, pomilczą, kiedy płaczemy.
Pamiętajmy o nich nie tylko w Dzień Przyjaciela.
Natalia Cichoń

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o
powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca
radość.
św. Jan Bosko
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Lato, lato, lato czeka...
Cuda Wianki
Piknik na powitanie lata
Piękny, czerwcowy dzień to okazja nie byle jaka, bo powitanie lata i dobry czas do
spotkania się uczniów i nauczycieli po długim okresie zdalnej nauki. Pani dyrektor
Halina Prusaczyk we współpracy z wójtem gminy p.Dariuszem Łukaszewskim,
GOKSiR w Kadzidle i dyrektorem p.Grzegorzem Parzychem oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kadzidle zorganizowali piknik na powitanie lata "Cuda Wianki", podczas
którego uczniowie ZPO w Kadzidle, w tym SKO-wicze brali udział w konkursach i
zdobywali nagrody, rozmawiali na temat oszczędzania przy stoisku SKO, grillowali i
tańczyli w takt muzyki granej przez animatorów z kadzidlańskiego ANI-MIX. Poza tym
wszyscy mogli podziwiać parę tancerzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego ATRIA
Ostrołęka oraz brać udział grach i zawodach sportowych, podczas których wręczano
upominki ufundowane przez Oddział Banku PKO BP w Kadzidle oraz zakupione ze
środków własnych SKO. Podczas pikniku Szkolna Kasa Oszczędności działająca pod
patronatem Banku PKO BP dokonała podsumowania swojej działalności za okres
minionego roku. Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Kadzidle p. Alina Sadłowska
oraz opiekunka SKO Halina Lesińska powitały wszystkich uczniów, a szczególnie
uczniów rozpoczynających w br. przygodę z oszczędzaniem w SKO i wręczyły
drobne upominki. Nagrody otrzymali również najaktywniejsi w minionym roku
szkolnym SKO-wicze: Diana Malon, Jakub Podbielski, Kacper Kozłowski, Maciej
Prusiński i Fabian Lipski.

www.to.com.pl/
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Szkoła Podstawowa w Kadzidle to placówka z
bogatą historią, a początki edukacji finansowej sięgają
lat 70-tych poprzedniego stulecia. Jednak z biegiem
lat szkolne oszczędzanie zaczęło słabnąć i powoli
zanikać, co w rezultacie spowodowało wieloletnią
przerwę w tym obszarze funkcjonowania szkoły.
Aktywność SKO została ponownie wznowiona w 2017
roku i z dnia na dzień funkcjonuje coraz prężniej,
czego wynikiem jest powstanie w 2018r. Szkolnego
Bloga SKO na bieżąco informującego o wszelkich
działaniach podejmowanych w celu propagowania idei
oszczędzania. Uczniów oszczędzających z nami
wciąż przybywa i zapraszamy kolejnych. Nad
działalnością SKO czuwają p. H.Lesińska i
p.M.Kaliszewska.
Mikołaj

Laureaci konkursu piosenki

Młody fotograf

U.N.

Stoisko SKO

U.N.

U.N.
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Wspólne grilowanie
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U.N.

Klaudia i Michał

U.N.
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Relacje naszych reporterów

Każdy może ćwiczyć!

U.N.

1 czerwca uczniowie kl.5a wraz z wychowawczynią i
siostrą Wiesławą wybrali się do kluby fitness, gdzie
trenerem personalnym jest mama jednej z uczennicp.Urszula Mróz. Wszyscy mieli okazję poznać blaski i
cienie tego zawodu, który wcale nie jest taki łatwy.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie szkolenia i studia
trzeba skończyć, żeby pracować jako trener.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wsłuchały porad
na temat zdrowego żywienia oraz pogadanki na temat
zachowania właściwej sylwetki, co jest bardzo ważne
w wieku dojrzewania.
Następnie wszyscy mogli poćwiczyć pod czujnym
okiem pani trener. Każdy znalazł dla siebie
odpowiedni przyrząd i mógł spróbować własnych sił.
Bardzo się wszystkim podobało.
M.M.
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Pod koniec roku szkolnego wybraliśmy się na
dwudniową wycieczkę do Gdańska i odwiedziliśmy
wiele ciekawych miejsc. Było tam naprawdę ciekawie i
myślę, że każdemu się podobało.
Lilianna Bogdańska

www.to.com.pl/
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Krew ratuje życie

.

Pobieranie krwi

Pixabay

14.06 obchodzimy Dzień Krwiodawstwa.
Krwiodawstwo to oddawanie krwi przez osoby zdrowe
dla osób potrzebujących krwi lub jej składników.
Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty, które
dokonują skomplikowanych operacji, przeszczepów i
innych zabiegów, do przeprowadzenia, których krew
ta jest niezbędna. Krew pobierać można od osób
pełnoletnich oraz zdrowych. W Polsce Krwiodawstwo
jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego
oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz
oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł
Honorowego Dawcy Krwi. Krew pobierana jest od
dawców krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa i Oddziałach Terenowych. Centra te
z kolei dzięki wielu instytucjom organizują akcje
wyjazdowe pobierania krwi na terenie całej Polski. W
ten sposób możliwość oddania krwi jest także dla
osób, które z różnych przyczyn nie mogą przyjechać
do RCKiK.
Liliana Podbielska

Pixabay
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Powrót do szkoły
Zapiski z dziennika nastolatki
Kamila Szkodzińska
23.05.2021
Całe dnie w domu, przed komputerem,
ciągłe ikony ekranie zamiast przyjaciół na
żywo.... Ile może trwać taka sytuacja? Nie
wiem, ale każdy kolejny dzień to o jeden
dzień za dużo! Miałam już dość. Wiecznie
jestem zmęczona, często boli mnie głowa,
tęsknię za koleżankami, za paniami,
panami.... Przestałam nawet lubić swój
pokój. Lekcje on-line odbywałam w
kuchni, a siostry w pokoju. Gdy ogłosili,
że wracamy do szkoły, w pierwszej chwili
bardzo się ucieszyłam! Wreszcie zobaczę
koleżanki i kolegów! Ciekawe, czy się
zmienili? Jednak po chwili ogarnął mnie
stres.
Czy sobie poradzę? Jak to będzie? Czy
nauczyciele będą pytać? Czy będą
sprawdzać zeszyty? Tyle się o tym mówi
w tv i straszy. Dużo pytań pojawiło się w
mojej głowie...

www.to.com.pl/
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24.05.2021
Rano obudziłam się bardzo wcześnie,
żeby zdążyć na autobus o 6:55. Zjadłam
śniadanie, ubrałam się i umyłam zęby.
Przed wyjściem sprawdziłam plecak, czy
niczego nie zapomniałam. Tak dawno już
nie pakowałam plecaka, że zapomniałam
jak to się robi. Chyba wszystko mam.
Pa, mamo! - krzyknęłam wychodząc z
domu. Pa, córeczko!- odkrzyknęła mi
mama - Miłego dnia! Całą drogę w
autobusie przegadałam z koleżanką. Gdy
weszłyśmy do szkoły, radośnie witałyśmy
nauczycieli. Nadal się stresowałam, ale
już po pierwszej lekcji mi przeszło.
Cieszyłam się, że widzę moją klasę na
żywo, a nie tylko literki na laptopie.
Reszta lekcji minęła dobrze. Nauczyciele
dużo rozmawiali z nami o tym trudnym
czasie i wyjaśniali, jak teraz będziemy się
uczyć, jak nadrobić zaległe prace i tak
dalej. Gdy wróciłam do domu, bawiłam
się z moim psem, który bardzo za mną
tęsknił. Jutro znów normalnie (prawie)
25.06.2021
Nie taki diabeł straszny, jak go
malują! Dotrwałam do wakacji!

www.to.com.pl/
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BEZPIECZEŃSTWO
PODCZAS WAKACJI
Wakacje to przede wszystkim czas zabawy
i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i
sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają
się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy
zorganizowane takie jak kolonie lub kursy
językowe. Ważne jednak, by w każdym miejscu
pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu
odpowiedniej ostrożności.

Nad morzem
Morze to potężny żywioł, z którym trzeba się liczyć.
Pamiętajmy zatem o kilku istotnych regułach:
Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod
opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik –
zawsze stosujmy się do jego poleceń.
Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego
nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach,
budowlach wodnych, portach, zaporach, a także
w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i
prądy.
Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo
wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, żeby
porwał nas nurt.

Chcąc uchronić się przed udarem, między
godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu.
Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu –
poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do
wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku
termicznego.
Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym
przez boje.
Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale
przy odrobinie pecha mogą skończyć się trwałym
kalectwem.

Spacer do lasu lub na łąkę
Wchodząc do lasu, poruszajmy się po
wydeptanych ścieżkach. Każde miejsce wygląda
podobnie, więc łatwo się zgubić, chodząc na
przełaj. Jeśli dostrzeżemy dzikie zwierzę, nie
zbliżajmy się do niego. Jeśli to ono idzie w
naszym kierunku, zatrzymajmy się i poczekajmy
lub zróbmy powoli kilka kroków do tyłu. Nie
rzucajmy się do ucieczki (zwierzę może ruszyć w
pościg), nie patrzmy zwierzęciu w oczy ani nie
pokazujmy mu zębów (odczyta to jako przejaw
agresji).
Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu.
Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż
pożarną. Nie podchodźmy do ognia.
Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich
niezdrowe.
żródł: Librus Rodzina
Szymon Augustowski
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Wakacje od szkoły, ale nie od książek!
Nasze książkowe propozycje na pochmurny dzień
Wakacje to czas wypoczynku i relaksu,
dlatego jak już zaczniecie się nudzić,
sięgnijcie po ciekawą książkę.
Oto lista książek,
które WARTO PRZECZYTAĆ!

Otwórz swoją wyobraźnię!

Pixabay

- E.Nowak Yellow bahama w prążki
- J.Podsiadło Czerwona kartka dla
Sprężyny
- J.E. Welch Lody & gelato
- J.Olech Dynastia Miziołków
- E.Nowak Skorpion i Koń dziąsło
- M.Kozioł Skrzynia władcy piorunów
Michalina J.

Uśmiechnij się!
Z uśmiechem Ci do twarzy!
***
W szkole, w klasie.
- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest liczba mnoga od słowa
niedziela?
- Wakacje!!! - krzyczą dzieci.
***
- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej
nauczycielce?
- No wiesz, mamo! W wakacje!
***
Rozmawiają dwie pchły:
– Gdzie byłaś na wakacjach?
– Na krecie.
***
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca
się do turysty:
– Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta.
– To niech go Pan nastawi na dziesiątą!
***
Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina:
– Jak dojść do Kairu?
– Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.

Ruszaj w podróż!!

Pixabay
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