
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Belzacka 104/108
97-300, Piotrków
Trybunalski

Numer 3 11/21

11 LISTOPADA 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzimy w Polsce
Narodowe Święto Niepodległości.
Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918 roku, po 123 latach
niewoli (1795–1918). Święto zostało
ustanowione w kwietniu 1937 r. Dzień 11
listopada jest datą symboliczną,
odnoszącą się do terminu zakończenia I
wojny światowej poprzez zawarcie układu
rozejmowego. Związane jest to również z
powrotem do Warszawy marszałka Józefa
Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w
niewoli w Magdeburgu.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości
ogłoszono przez Radę Regencyjną już 7
października 1918 roku. W kolejnych
dniach rozpoczęto rozbrajanie garnizonów
oraz żołnierzy zaborców, przez oddziały
Polskiej Organizacji Wojskowej. W nocy z
6 na 7 listopada w Lublinie powstaje
natomiast rząd Ignacego Daszyńskiego.
10 listopada na Dworzec Główny w
Warszawie, w specjalnym pociągu z
Berlina, przybywa Józef Piłsudski, który
powraca z pruskiej niewoli w Magdeburgu.
Dzień później zostaje przekazana mu
władza zwierzchnia nad państwem przez
Radę Regencyjną. Tego samego dnia
następuje zawarcie układu rozejmowego
w Compiègne, pomiędzy Ententą i
Cesarstwem Niemieckim, co oznacza
ostateczne zakończenie I wojny światowej.
Te wydarzenia stały się podstawą do
ogłoszenia 11 listopada 1918 roku dniem
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Święto to ustanowiono dniem wolnym
ustawą z 23.04.1937 r.

autor: Kacper Chwałowski

Narodowe Święto Niepodległości zostało
ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia
1937 roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca
1945 roku, na mocy ustawy Krajowej Rady
Narodowej. W 1989 roku przywrócono
pierwotne ustalenia z 1937 roku, czyniąc
jednocześnie 11 listopada dniem wolnym
od pracy. W 2018 roku Polska obchodziła
stulecie odzyskania niepodległości. 
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AKTUALNE WIADOMOŚCI

APEL Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 17 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości. W tym roku to już 103
rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Apel miał miejsce na dużej sali gimnastycznej. W
przedstawieniu brało udział wielu uczniów z klas 6-tych oraz niektórzy uczniowie z klasy 7e, ale godzinę
wcześniej apel też przygotowała klasa Ie i IIIb na którym nie zabrakło wierszy i piosenek patriotycznych.
Przedstawiona inscenizacja dla klas starszych pokazała krok po kroku, w jaki sposób Polska odzyskała
niepodległość.

KONKURS MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Ogłaszamy FANTASTYCZNY KONKURS FUTURYSTYCZNY dla miłośników literatury science fiction. Jest to
konkurs plastyczny skierowany do uczniów w wieku 13-18 lat ze szkół podstawowych oraz średnich w
Piotrkowie Trybunalskim.
Jak wziąć w nim udział?
1. Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem. 
2. Wykonaj pracę plastyczną nawiązującą do literatury science-fiction.
3. Dostarcz pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Czekają na Was atrakcyjne nagrody. Czas trwania konkursu do 30.11.2021.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

SP 12 Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM
Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się 14 900 wydarzeń, co  dało
nam 3. miejsce na europejskim podium. Nasza dwunastka, jak każdego roku, aktywnie się włączyła w te 
obchody.
Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub
kontynuować przygodę z programowaniem.
W tym roku CodeWeek trwał od 9 do 24 października. W tym czasie nasi uczniowie programowali z
Minecraftem, Star Wars, czy Elzą. Nie zabrakło też programowania bez udziału komputera. O działaniach
pisaliśmy we wcześniejszych artykułach. 
Cieszymy się z uzyskanego certyfikatu :)

autor: Kacper Chwałowski
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O HISTORII FILMU I CUDA ŚWIATA

Jak powstał film "Harry Potter i Kamień
filozoficzny"

Część pierwsza światowej sławy produkcji
opowiadającej o historii chłopca który
stracił rodziców i został wielkim czarodziejem została
napisana przez J. K. Rowling ( Joanne
Kathleen Rowling) i wydana w 1997 w formie
książkowej. Adaptacja filmowa miała swoją
premierę 4 listopada 2001 roku. Pierwszy film nie
zawiera zbyt wiele efektów specjalny
ponieważ w tamtych czasach nie było jeszcze
technologii pozwalającej stworzyć takie efekty
jak w dzisiejszych filmach science fiction lub fantasy.
W Harrym Potterze wiele aktorów miało swój debiut
filmowy np.: Daniel Radcliffe który
wcielił się w role głównego bohatera i Rupert Grint
który zagrał najlepszego przyjaciela
Harrego – Rona Weasleya. Obaj aktorzy mieli wtedy
po 12 lat! Kostiumy – nieodłączna część każdej
produkcji filmowej. Tutaj zajęła się tym Judianna
Makovsky. Stworzyła ona charakterystyczne ubrania
graczy quiditcha.
Muzykę skomponował genialny kompozytor John
Williams . Jego utwory są znane na całym
świecie z takich produkcji jak Gwiezdne Wojny czy
Kevin sam w domu.
Jednymi z najsławniejszych rekwizytów w filmie były
różdżki czarodziejów. 

autor: Bartosz Górnisiewicz

CUDA ŚWIATA
Pałac w Wilanowie - (dzielnica Warszawy) Jana III
Sobieskiego najpierw reprezentował architekturę
polskiego dworu w alkierzami, a po rozbudowie w
latach 1677 – 1696 zyskał formę barokowej rezydencji
o złożeniu entre cour et jardin w stylu Ludwika XIV. W
następnych wiekach rody magnackie (Czartoryscy,
Lubomirscy, Potoccy) dokonywały zmian zgodnie z
modą epoki. Posągi na attyce (Jowisz, Apollo i Mars)
oraz płaskorzeźby na elewacji 9 medaliony, motywy
łuków triumfalnych) sławią dokonania  zwycięzcy pod
Wiednia. Wnętrza pałacu ozdobili malowidłami i
sztukaterią nadworni artyści króla, m.in. Józef Szymon
Bellotti, Michelangelo Palloni i Claude Callot.
Rezydencje magnackie budowano w Warszawie (np.
pałace Krasińskich i Czapskich, Zamek Ujazdowski,
czy nieistniejący dziś pałac Adama Kazanowskiego),
na prowincji pałace w Łańcucie, Wiśniczu,
Podhorcach, Kielcach i Książu czy Krzyżtopór w
Ujeździe.

autor: Kacper Chwałowski
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KALENDARZYK CIEKAWYCH ŚWIĄT

DZIEŃ BURAKA 
21 listopada

Burak kojarzy nam się często z osobami za którymi
nie przepadamy, dlatego warto docenić to warzywo
chociażby w dzień buraka ponieważ mają one bardzo
dobry wpływ na nasz organizm, m. in. na układ
pokarmowy, krwionośny, nerwowy odpornościowy czy
hormonalny.

DZIEŃ CIASTA 
26 listopada

Miłośnicy ciast zapewne czekają na Dzień Ciasta.
Z tej okazji można sobie pozwolić na zjedzenie
chociaż kawałka ciasta. Kalorie z babki, mazurka,
sernika w tym dniu się nie liczą.

DZIEŃ PAMIĘCI WSZYSTKICH OFIAR WOJEN
CHEMICZNYCH 

30 listopada
Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych
ma na celu pielęgnować pamięć o ofiarach które
poniosły śmierć w skutek działań wojennych z
użyciem broni chemicznej. Los tych ludzi powinien
przypominać nam, że wszystkie konflikty są złe.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UPAMIĘTNIAJĄCY
ZNIESIENIE NIEWOLNICTWA

 2 grudnia
To wydarzenie upamiętnia rocznicę uchwalenie
Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludzi  
2 grudnia 1949 roku. Konwencję podpisano 21 marca
w 1950 roku. Polska przystąpiła do niej 2 lata później.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia

Celem święta ustawionego przez ONZ w 1992 roku
jest przybliżenie społeczeństwo problemów osób z
niepełnosprawnościami. Chodzi tu zarówno o bariery
architektoniczne jak i o pomoc we włączenie tej grupy
w społeczeństwo.
                                            autor: Patryk Kuśmierski
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ECHO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

POLECANA KSIĄŻKA
                                                                                 Przeczuwałem, że kiedyś nakręcą o mnie film.

                                                             Choć żałuję, że akcja musi toczyć się w szkole.
                                                                                    Greg Heffley

W rankingu najchętniej wypożyczanych książek w naszej bibliotece
zdecydowanie pierwsze miejsce zajmuje seria Dziennik cwaniaczka.
Autor to Jeff Kinney, którego jedną z największych pasji było rysowanie. Zaczął
tworzyć własne historyjki obrazkowe - komiksy. Jednak nie udało mu się zaistnieć na
tym rynku wydawniczym. Postanowił zająć się pisarstwem. Połączył swoje dwie pasje:
rysowanie i pisanie. W myśl słów, które często powtarza: skoro rysuję jak dziecko, to
może stworzyć „dziecko”, które pisze i rysuje jak „dziecko” – stworzył Grega Heffey’a –
bohatera Dziennika cwaniaczka. Praca nad Dziennikiem trwała osiem lat. Książka
odniosła ogromny sukces. Jest dostępna w 76 wydaniach, przetłumaczono ją na 64
języki.
Ta historia może być wspaniałym przykładem dla wszystkich, że wiara w marzenia
oraz praca to najlepsza droga do sukcesu.
Książka inspirowana osobistymi przeżyciami autora, zilustrowana przez niego;
opowiada o życiu nastoletniego Grega, który w prowadzonym przez siebie dzienniku
opisuje swoje szkolne przygody. Bohater jest wyjątkowo prawdziwy, więc każdy
dzieciak, który czuje się wyobcowany w szkole, może utożsamić się z nim.
To książka przepełniona humorem, rozśmieszająca do łez, poruszająca ważne
kwestie związane z dorastaniem. Możemy przeczytać o relacjach z rodzeństwem,
rówieśnikami i o tym, co się w nich tak naprawdę liczy, co ważne.
Podsumowując, jeśli szukacie czegoś lekkiego, co Was rozbawi i sprawi, że
miło spędzicie czas, to sięgnijcie po tę książkę. Z pewnością się nie rozczarujecie!
Uśmiech nie będzie schodził Wam z twarzy i pobiegniecie do biblioteki po kolejną
część Cwaniaczka. Czekają w naszej szkolnej Książkolandii! Zapraszamy.

autor: Biblioteka Szkolna
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CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O HEJCIE

Hejt wśród uczniów za to co lubią
Skąd bierze się hejt wśród uczniów?
W XXI wieku każdy ma dostęp do internetu. Jest duża grupa popularnych w Internecie osób zwanych też
influenserami.  Są oni idolami wielu młodych, ale i też dorosłych ludzi. Fani chcąc wyrazić to że bardzo lubią
danego influensera zakładając o nim profil fanowski, w skrócie – fp (skrót od angielskiego słowa fanpage [czyt.
fanpejdż] – po polsku strona fanowska). Istnieje też druga grupa ludzi którzy nie przepadają za tymi, których
mogą lubić inni. Widząc to że ktoś lubi jakąś osobę przykładowy hejter zacznie obrażać kogoś za to co lubi.
Rzadziej od obrażania powstaje  HP – przeciwieństwo fp (HP  skrót od angielskiego słowa hatepage [czyt.
Hejtpejdż] co po polsku znaczy strona hejterska).
Jak zapobiegać hejtowi?
Na wszystkich portalach społecznościowych jest opcja blokowania i wyciszania innych użytkowników na swoim
profilu. Aby zapobiegać hejtowi nie należy umieszczać w mediach materiałów obrażających idoli innych osób
oraz materiałów kontrowersyjnych. Nie wolno zachowywać się jak hejter oraz obrażać innych.
Skutki Hejtu
Wielu osobom może się tylko zrobić przykro, lecz istnieje szansa na bardziej poważne konsekwencje zwykłego
komentarza na Instagramie lub na tik toku. Niektóre osoby mogą nabawić się depresji od głupiego komentarza
na Instagramie czy na tik toku. Najgorszą rzeczą w tym jest to że poszkodowany cierpi a anonimowy hejter nie
ponosi żadnych konsekwencji.
Krytyka a hejt. To nie to samo!
  Niektóre osoby nie potrafią rozróżnić hejtu i krytyki. Osoby z zamiarami skrytykowania konkretnej treści nie
wiedzą że osoba krytykowana odbierze to jako hejt.
  Twój film jest do bani, w ogóle nie pracujesz nad swoimi materiałami - przykład hejtu
  Moim zdaniem twój film nie jest odpowiedni ponieważ …  - przykład krytyki
Nie hejtuj bo to nic dobrego !

autor: Bartosz Górnisiewicz
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RÓŻNE CIEKAWOSTKI

PENDOLINO (ED250)
producent: Alstom
Prędkość maksymalna: 250km/h
Masa służbowa: 414 000 kg
System zasilania: 3kV DC, 15 i 25 kV AC
Liczba miejsc siedzących: 57 (klasa I) i 345 (klasa II)
Liczba: 20
Na mocy umowy z maja 2011 r. PKP Intercity zakupiło 20 składów
zespolonych, wraz z serwisem od Alstom Konstal na terenie bazy w
Warszawie. Siedmioczłonowy skład jest odmianą konstrukcji ETR 610
kolei włoskich i szwajcarskich, ale bez mechanizmu wychylania pudła od
czego pochodzi określenie Pendolino (wahadełko). Układ wnętrza składu
jest bez przedziałowy, tylko w wagonie B są 3 czteromiejscowe
przedziały business class. Zato w wagonie C są miejsca i dodatkowe
drzwi z platformą dla osób niepełnosprawnych oraz część restauracyjna
z miejscami stojącymi przy stolikach. Prezentacja polskiego Pendolino
nastąpiła w sierpniu 2013 r., a od grudnia 2014 r. ED250 kursują jako
nowa kategoria pociągów InterCity Premium. Pociągi EIP mogą rozwijać
prędkość 200 km/h jedynie na niewielkim odcinku, jednak 24.11.2013 r.
skład ED250-001 w ramach prób osiągnął na CMK 293 km/h ,
ustanawiając nowy rekord prędkości na polskiej koleji.

autor: Patryk Kuśmierski

LOSOWE CIEKAWOSTKI
Phone, książki o Harrym Potterze i kostka rubika to 3 najlepiej
sprzedające się produkty w historii ludzkości.
Ostatnie słowa, które wypowiedział Albert Einstein, są nieznane,
ponieważ wypowiedział je po niemiecku do pielęgniarki, która nie
znała tego języka.
Wszystkie koty były uważane za święte w starożytnym Egipcie. Jeśli
zabiłeś kota, mogłeś być skazany na śmierć.
Nazwiska Van, Lee i Zhang są najbardziej popularne na świecie. Ma
je 21% całej populacji Chin.
Najostrzejsza papryczka chili na świecie jest tak ostra, że może cię
zabić. Najostrzejsza papryczka chili na świecie jest tak ostra, że
może cię zabić.
Wyspy Kanaryjskie noszą nazwy od psów, a nie ptaków.
Najcichszy pokój na świecie znajduje się w siedzibie Microsoftu w 
stanie Waszyngton.
Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane z krowich i owczych jelit.
Ostatnie słowa malarza Vincenta Van Gogha: ,,Smutek będzie trwał
wiecznie"

autor: Patryk Kuśmierski
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI

 WYWIAD Z PANIĄ ANNĄ PIĄTEK - NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO 
1.  Dlaczego Pani została nauczycielem?
Właściwie nauczycielką chciałam być o dziecka, a dokładniej od momentu kiedy po raz pierwszy przekroczyłam
progi szkoły.
2.  Dlaczego Pani uczy języka polskiego, czy wiąże się ten przedmiot z Pani zainteresowaniami?
Jak najbardziej – tą dziedziną żyję. Mam możliwość wpływania na uczniów, ich wybory i decyzje. Moje zdanie
może być dla nich ważnym wyznacznikiem.
3.  Ile lat Pani jest nauczycielem?
Pracuję w szkole dopiero 7 rok.
4.  Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Właściwie to nie ma rzeczy, którą chciałabym zmienić. Nieustanne poszukiwanie nowych metod, pomysłów, by
zadziwić, zaskoczyć jest wyzwaniem. Jeśli potrafisz rozbudzać ciekawość uczniów i nie brak ci pomysłów na
niestandardowe prowadzenie zajęć – to już jest sukces.
5.  Co Pani najbardziej podoba się w tej pracy?
Każdy dzień jest inny i niepowtarzalny, bo każdy dzień to inna historia, nowe wyzwania, problem do
rozwiązania czy też powód do dumy. Codziennie przebywam w miejscu piętrzących się osobowości,
charakterów, humorów, nastrojów i upodobań. To niezwykłe połączenia hałasu, bałaganu, skupienia,
podekscytowania, śmiechu i innych emocji – czy nie czyni naszego dnia ciekawszym?
6.  Woli Pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Zarówno lekcje prowadzone zdalnie i stacjonarnie są wyzwaniem. Taka nowoczesna edukacja to możliwość
indywidualnego trybu nauki. Każdy uczestnik może dopasować tempo nauki do swoich możliwości. Można
powiedzieć, iż dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji zanikają granice w dostępie do
wiedzy. Bezpośredni kontakt pedagoga z uczniem jest czymś wspaniałym i niezastąpionym , jesteśmy w stanie
doświadczyć tego tylko spotykając się w szkole.

WYWIAD Z PANEM DARIUSZEM GŁOWACKIM - NAUCZYCIELEM MUZYKI
1.  Dlaczego Pan został nauczycielem?
Na początku było zainteresowanie muzyką, już od przedszkola. A nauczycielstwo przeszło „z pokolenia na
pokolenie”. Moi rodzicie, wujkowie i ciocie byli nauczycielami w większości. Jeszcze w czasie studiów byłem
wychowawcą na koloniach i bardzo mi się to spodobało.
2.  Dlaczego Pan uczy muzyki, czy wiąże się ten przedmiot z Pana zainteresowaniami?
Muzyka jest ciągle moją pasją, którą zajmuję się oczywiście też poza pracą w szkole.
3.  Ile lat Pan jest nauczycielem?
Jestem nauczycielem jest już 28 lat.
4.  Co chciałby Pan zmienić w swoje pracy?
Nic.
5.  Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Największą satysfakcję sprawiają mi sukcesy uczniów na konkursach międzyszkolnych. Jednak wiele radości
dają też „zwykłe” lekcje, kiedy widzę zaangażowanie uczniów.
6.  Woli Pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Lekcje stacjonarne są jedynym „normalnym” sposobem na edukację. Spotkania zdalne były koniecznością.
Mam nadzieję, że już do tego nie dojdzie.

autor: Kacper Chwałowski,
Patryk Kuśmierski
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KĄCIK KULINARNY

LEŚNY MECH
Zielone i proste do wykonania ciasto z dodatkiem szpinaku. Prawdopodobnie wywodzi się z Turcji. Smakuje
bardzo dobrze.
SKŁADNIKI:

450 gr mrożonego szpinaku (rozdrobnionego)
11/3 szklanki cukru
3 jajka
11/3 szklanki oleju  (300 ml.)
2 szklanki mąki krupczatki (350 gr.)
3 łyżeczki proszku do pieczenia ( 20 gr.)
300 ml. śmietany 30 %
2 śmietany – fixy
cukier waniliowy
owoc granatu

Rozmrozić szpinak i odsączyć z wody. Miksujemy jajka z cukrem , wlewamy powoli olej, dalej mieszając
wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia. Po połączeniu całej masy dodajemy szpinak  i mieszamy łyżką.
Wlewamy do formy, pieczemy ok. 1 godziny do „suchego potyczka”  – temp. 180°C.  Po wystudzeniu obcinamy
wierzch ciasta i rozdrabniamy je na talerzyku.  
Ubijamy śmietanę dodając pod koniec śmietan – fixy  z cukrem waniliowym i odrobiną cukru pudru na blachę 24
x 25 cm trzeba podwoić składniki i piec 1,5 godziny.  

SMACZNEGO!!!

autor: Kacper Chwałowski
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KONKURS 
Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do konkursu „Dzieje Stanu Wojennego 1981-1983”.
Napisz artykuł o dziejach stanu wojennego: wydarzenia, wygląd życia obywateli, ciekawostki; użyj również
zdjęć i obrazów, możesz również napisać więcej.
Możesz korzystać z źródeł lecz NIE KOPIUJ!
Artykuły należy przesłać do 11.12.2021 r. pod adres: g.szkolna12@gmail.com                        

CIEKAWE SŁOWA W JĘZYKU POLSKIM
KTÓRYCH JUŻ NIE UŻYWAMY

indycja – dowody, poszlaki
darmostój - ługa od parady, zawalidroga, próżniak
buchacz - złodziej
dosłoneczny -zwrócony do słońca
hyl –miejsce wzniesione, odkrytę dla wiatrów lub nie
osłonięte dobrze widoczne

autor: Patryk Kuśmierski

ŁAMIGŁÓWKI, KONKURS i CIEKAWE SŁOWA

P.K
P.K

Pixabay



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 3 11/2021 | Strona 11 
www.juniormedia.pl WIEŚCI z ostatniej

ławki

AKCJA CHARYTATYWNA NR 1

"PODRĘCZNIKI ZA GROSIKI"
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Podręczniki za grosiki – solidarność

szkolna nie ma granic”. Organizatorem akcji jest Fundacji Dzieci Afryki.
   Najpowszechniej stosowaną metodą uczenia w afrykańskiej szkole jest głośne powtarzanie
słów czy zdań wypowiadanych lub zapisywanych na tablicy przez nauczyciela, a następnie

ich zapamiętywanie przez uczniów. I nie będzie inaczej dopóki uczniowie z biednych wiosek
nie zostaną wyposażeni w podręczniki. Państwo nie zapewnia uczniom podręczników, a

rodziców nie stać na ich kupno.
Jak nasza szkoła może pomóc?
Wystarczy, że każda chętna klasa ufunduje choć jeden podręcznik,
otwierając szansę na korzystanie z niego jednemu uczniowi w
Afryce!
Średni koszt zakupu jednego podręcznika wynosi 25zł.
Jak wpłacić zebrane pieniądze?
1)  Wystarczy skorzystać z linku: https://marketdzieciafryki.com/pl/p/Podrecznik-dla-
ucznia/348 i zakupić tam podręcznik w wybranej ilości. BARDZO WAŻNE! W uwagach
trzeba wpisać nazwę naszej szkoły. Wtedy z automatu zliczana jest ilość zakupionych
podręczników przez naszą szkołę.
2)  Dwa  razy w ciągu roku  (listopad i marzec) pieniądze będą zbierane przez SU i wpłacane
na rachunek fundacji.
Pierwsza edycja akcji dedykowana jest dwóm szkołom podstawowym: szkole im. Ryszarda
Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) oraz szkole św. Elżbiety w Kiruddu (Uganda).
Liczymy na WASZE WIELKIE SERCA!!!
Samorząd Uczniowski

https://marketdzieciafryki.com/pl/p/Podrecznik-dla-ucznia/348
https://dzieciafryki.com/ghana---szkola-w-bundoli
https://dzieciafryki.com/uganda---szkola-w-kiruddu
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AKCJA CHARYTATYWNA NR 2

"TUSZ DO PAKI"
W tym roku szkolnym pierwszy raz przystępujemy do ogólnopolskiej akcji
ekologiczno-pomocowej:

„Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki”!
Polega ona na zbiórce pustych, oryginalnych tuszów z drukarek atramentowych –
tzw. kartridży. Trafią one do recyclingu, a z pozyskanych dzięki temu środków
organizatorzy akcji zakupią karmę dla zwierzaków ze schroniska.
Kartony na zużyte tusze znajdują się w salach 2a i 17a (dla uczniów klas I-III) oraz w
salach 8a i 24b (dla uczniów klas IV-VIII).
Zapraszamy do udziału w akcji.
Samorząd Uczniowski
Więcej szczegółów odnośnie akcji znajduje oraz stronie: www.tuszdopaki.pl

To już koniec tego numeru. 
Niedługo już następny numer, a będzie w nim głównie tematyka świąteczna. 
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, nazwa: Gazetka Szkolna. (zdjęcie z Koziołkiem Matołkiem)
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