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21-110, Ostrów Lubelski

Numer 98 02/22

 TEN LUTY PRZEJDZIE DO HISTORII...
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Ferie zimowe

Od dnia 14.02 do 18.02 odbyły się ferie w centrum kultury w Ostrowie
Lubelskim. Pierwszego dnia pojechaliśmy do parku trampolin w Lublinie.
Drugiego dnia byliśmy w centrum i odbywały się różne zawody, osoby które
zajęły 1 miejsca otrzymały w nagrodę masę cukierków. Trzeciego dnia
pojechaliśmy do Lubartowa na film ''Nasze magiczne Encanto'' a potem
zawieziono nas do nowej straży w Lubartowie. Czwartego dnia przyjechali
do nas animatorzy i graliśmy w różne zabawy. Ostatniego dnia odbyła się
bitwa na papierowe kulki.
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                             Putin zepsuł Polakom tłusty czwartek!!!

  24.02.2022 Polacy świętowali tłusty czwartek, gdy nagle o wczesnym
poranku Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę!  Wątpię, aby ktoś się
wtedy tego spodziewał. Spokojny dzień dla każdego obywatela stał się
koszmarem, który długo zapamięta. To już wiadome, że przyszłe pokolenia
będą musiały uczyć się tej daty na pamięć. Dla osób, które teraz żyją, to
łatwa data do zapamiętania, ale przyznajmy, czy w przyszłości zmieni się
podejście młodzieży do nauki? Raczej wątpię. To tak jak my teraz musimy
uczyć się np. daty bitwy pod Grunwaldem czy bitwy pod Mokrą. 
   Od tamtego dnia zrobił się chaos, w całej Polsce braki paliwa, braki w
podstawowych produktach spożywczych, itp. A co z pandemią? Czemu
nagle nikt o niej nie mówi? Przecież jeszcze niedawno wszędzie było
głośno o szczepionkach, maseczkach i dystansie 2 metrów, ale teraz to już
nieważne, ponieważ jest wojna i telewizja zajęła się tylko tym tematem...   

.

 Już po kilku dniach wojennego chaosu do Ostrowa zaczęli przybywać 
uchodźcy, którzy zamieszkali w internacie. Możemy im pomóc, dzieląc się 
potrzebnymi rzeczami. Są to np.:
-  ubrania,
- żywność długoterminowa,
- zabawki.
  Nasza szkoła także organizowała  zbiórkę. Zbieraliśmy środki lecznicze,
odzież, artykuły higieniczne i artykuły dla dzieci. Zebrane dary będą
bezpośrednio przekazane do ukraińskich szpitali, jednostek wojskowych i
punktów recepcyjnych przez Ukraińską Organizację Skautową "Płast"
działającą w Polsce. Organizacją zbiórki zajęło się Szkolne Koło Caritas.
  Obrazy wojny sa przerażające, wszyscy martwią się, jak dalej rozwinie się
ta agresja, czy nie przyjdzie też do nas. Dlatego ani tłusty czwartek, ani
walentynki, ani żadne inne święto nie cieszy tak, jak byłoby to w czasie
pokoju. 

 Dagmara
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  KRÓTKO I NA TEMAT

 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych,
którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej
siłą władzy komunistycznej.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ
23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.
Dzieci też chorują na DEPRESJĘ.
I choć dziecko i depresja, to słowa, które do siebie nie pasują, bo przecież
dzieciństwo to czas radości i beztroski, to depresja dotyka około 1% dzieci
w wieku przedszkolnym i około 2% dzieci w wieku szkolnym.
Jest trudna do rozpoznania, często bywa niezauważona.
Bo dziecku trudno jest nazwać, co się z nim dzieje.
Wymaga ogromnej uważności ze strony dorosłych i ogromnej uważności
diagnostycznej.
To ważne, by o niej mówić.
Kiedy zaobserwujemy objawy depresji, nie zwlekajmy z udaniem się po
pomoc.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto
zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, by przypomnieć
wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i
dbałość o jego przetrwanie.
Pamiętajmy, że troska o język ojczysty to również dbałość o historię,
tożsamość narodową, to nieustanne tworzenie i interpretowanie słów, za
pomocą których opisujemy świat.

WALENTYNKI
14 lutego obchodzilismy sympatyczne święto - walentynki. Z tej okazji
najmłodsze klasy ubrały się w barwy czerwieni. Były serduszka, życzenia i
radość z miłych wzajemnych pozdrowień.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, BAŚNI, LEGEND  w kl. IV
To był świetny pretekst, aby powrócić wspomnieniami do ulubionych bajek,
baśni czy legend z naszego dzieciństwa i przypomnieć sobie ich treść. To
także idealna okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród
uczniów naszej szkoły. 
W poniedziałek w naszej szkole było kolorowo i niesamowicie jak w bajce.
Po korytarzach co jakiś czas wędrowali królowie u boku dostojnej królowej
Jadwigi. Biedny Kopciuszek musiał przebierać mak. Przemknęła Ania z
Zielonego Wzgórza w towarzystwie Hermiony. Bazyliszek spotkał dziarsko
maszerującego Harrego Pottera, w oddali przemykała Pocahontas z
pawimi piórami. Janek Kos z "Czterech pancernych" zastanawiał się, gdzie
zgubił swojego psa Szarika, a w portrecie "Dziewczynki z chryzantemami"
przykuwały uwagę przede wszystkim jej ciemne oczy. Maluje się w nich
pewne onieśmielenie, niepewność, a może strach? Niesamowity Jack
Sparrow z koleżanką po fachu - Piratką bacznie obserwował biżuterię
naszych bohaterów. Uczniowie z klasy IV świetnie się bawili w tym dniu.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 98 07/2022 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Nie dla
Kujonów


	Ferie zimowe
	KRÓTKO I NA TEMAT

