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21 lutego obchodzimy na całym świecie
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 
w 1999r. Pierwszy raz obchodzono je w 2000r.
Przesłaniem tego dnia jest promowanie
różnorodności językowej i podkreślanie wartości
języka dla rozwoju dziedzictwa kulturowego
ludzkości. Święto to ma przypominać o
konieczności ochrony języków ojczystych oraz
podkreślać wartość edukacji językowej.

W naszym kraju w tym dniu organizuje się konferencje językowe,
konkursy czy różne kampanie promujące znajomość języka
polskiego. Jedną z nich jest kampania "Ojczysty - dodaj do
ulubionych" zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i
Radę Języka Polskiego. Jej celem jest upowszechnianie
świadomości językowej oraz zwiększenie poczucia
odpowiedzialności za polszczyznę. Inną kampanią społeczną jest
"Język polski ą-ę", która ma przeciwdziałać zapomnieniu
charakterystycznych polskich liter.

instytutksiazki.pl

dobrewiadomosci.net.pl
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Odwiedziny wolontariuszy 
w schronisku

Zakończeniem ''Super Challange'u", który
polegał na wykonaniu przez wszystkie
klasy w szkole prostych ćwiczeń, była
wizyta członków Klubu Wolontariusza w
schronisku dla zwierząt REKS w
Kołobrzegu. Wolontariusze za zebrane
środki kupili mnóstwo karmy dla
czworonogów. 
Pracownicy schroniska pokazali
wolontariuszom, gdzie leczone i badane
są zwierzęta, gdzie są karmione oraz
gdzie śpią. Umożliwili im również
wyprowadzenie psów na spacer.
Czworonogi szalały z radości. 
Dzięki życzliwości i uczynności uczniów
naszej szkoły, zwierzaki mogły zaznać
szczęścia i radości.                        

Gwiazdka z wolontariuszami

Przez trzy dni w grudniu członkowie
Klubu Wolontariusza zbierali pieniądze 
i produkty żywnościowe, dzięki którym
udało się pomóc:
 
- mieszkankom Domu Samotnej Matki w Koszalinie,

 - rodzinie z Robów, której dom stanął w płomieniach,

 - mieszkańcom Noclegowni dla Bezdomnych w
Trzebiatowie,

 Wolontariusze przygotowali również osiem paczek
dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, serdecznie
dziękujemy i liczymy na Wasze wsparcie w przyszłym
roku.

Marysia

Gwiazdka z
wolontariuszami

Wizyta w schronisku
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Cześć, jak co roku chciałabym przedstawić Wam zasady
bezpiecznych ferii. Pamiętajcie o tych zasadach, są one
bardzo ważne.
- Nie wchodźcie na zamarznięte jeziora  i bagna.
- Nie zjeżdżajcie na sankach blisko dróg lub autostrad.
- Miejcie przy sobie odblask, jest to bardzo ważne o tej
porze roku, ponieważ szybko robi się ciemno.
- Nie strącajcie sopli lodu z dachu, drzew.
- Kuligi róbcie tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy
nie doczepiajcie sanek do  auta.
- Jeśli jedziecie w góry, pilnujcie się opiekuna, chodźcie
tylko po wyznaczonych szlakach i zjeżdżajcie tylko po
wyznaczonych trasach.

GDYBY JEDAK COŚ SIĘ WYDARZYŁO, PAMIĘTAJCIE O
NUMERACH ALARMOWYCH:
·  112-numer alarmowy
·  985-numer jeśli zgubimy się w górach

 Maja

Ferie zimowe

.

4 lutego 2022 r. w Pekinie rozpoczęły się XXIV
Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Będą trwały do 20
lutego. 
W tych igrzyskach bierze udział  91 państw
(zadebiutują reprezentanci 2 państw: Arabii
Saudyjskiej oraz Haiti). 
Uczestnicy zimowych igrzysk  rywalizować będą
w 109 konkurencjach w 15 dyscyplinach
sportowych: biathlon, biegi narciarskie, bobsleje,
curling, hokej na lodzie, kombinacja norweska,
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie,
narciarstwo alpejskie, narciarstwo dowolne,
saneczkarstwo, short track, skeleton, skoki
narciarskie oraz snowboarding. 
Po raz pierwszy w historii na igrzyskach zostaną
rozegrane następujące konkurencje: kobiecy
monobob, Big Air w narciarstwie dowolnym oraz
zawody mieszane w: skokach akrobatycznych,
skokach narciarskich, Snowcrossie oraz short
tracku.
Życzymy wielu emocji w czasie śledzenia
sportowych zmagań.

Łucja

Maja

.
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 Nowe kontrolery Roberta
Lewandowskiego na PlayStation

5 oraz Xbox Series X/S

Na początku tego miesiąca popularny piłkarz
Robert Lewandowski wraz z firmą Aimcontrollers,
wypuścił do sprzedaży własne kontrolery do gier.
Wersja "Higher" kontrolera do Xboxa kosztuje 219
euro, a do Playstation 249 euro. Została jeszcze
wypuszczona wersja "Higher Pro" kosztująca 279
euro w wydaniu na Xboxa oraz 319 euro na
konsolę Playstation.
Na pewno wielu graczy chętnie sprawdzi nowy
sprzęt.

Michał

.

Microsoft zakupił
firmę Activision 

18 stycznia 2022 firma Microsoft
zakupiła producenta gier wideo
znanego na skalę światową
jakim jest Activision, które jest
znane z produkcji takich jak
seria gier Call Of Duty. Zakup
został sfinalizowany za prawie
70 miliardów dollarów.
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