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Wszyscy- uczniowie,  rodzice, nauczyciele- włączyli się w akcję pomocy narodowi ukraińskiemu.   Wolontariat Szkolny zorganizował zbiórkę
wszystkiego tego, co niezbędne. Piątek (4 marca) ogłoszony został Dniem Solidarności z Ukrainą. Jesteśmy z Was dumni- 

                                                  w chwili próby     zdaliście egzamin z solidarności i człowieczeństwa.                                                                                   
                                                                                               

DZIĘKUJEMY!!!                 
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SŁOWNICZEK DOBRYCH SŁÓW UKRAIŃSKICH

           
                 

witam – bitaю (witaju)
cześć –  привіт (prywît)

jak masz na imię – яk teбe зbatи (jak tebe zwaty)
serce – серце (sertse)

miłość – кохання (kochannia)
niebo – небо (nebo)

słoneczko – cонечко (soneczko)
proszę – будь ласка (bud’ laska)
uśmiech – посмішка (pôsmiszka)

rodzina –  сім’я (simjâ)
huśtawka –  гойдалка (hôjdalka)

niespodzianka – несподіванка (nespodîwanka)
do zobaczenia – до побачення (do pobâczennia)

lub до зустрічі (do zûstriczi)
dziękuję – дякую (diâkuju)
przyjaciele – друзі (drûzi)

przyjaźń – приязнь (pryjazń)
nadzieja – надiя (nadija)
marzenia – мрiя (mrija)
razem – разом (râzom)
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Emilia Waśniowska „Odpowiedz im dorosły polityku”

Na pierwszej stronie w gazecie taty
czołgi, ruiny i chłopca twarz.

Ściśnięte usta, oczy rozwarte,
taki samotny, zlękniony ptak

Spłoszony z gniazda, zgłodniały biedny,
kuli się, kurczy pod gradem kul.

Wojna dorosłych o stos pieniędzy
dom mu zabrała, a dała ból.

Odpowiedz mu dorosły polityku
dlaczego żyć nie może w swojej wsi,

dlaczego świat tak szorstki jest w dotyku,
dlaczego on mniej liczy się niż ty?

W pokoju moim, na mym ekranie
wojna i drobna dziewczynki twarz.

Obdarta mała, łzami zalana
z tłumem ucieka. Szalony marsz.

Marsz okradzionych ze swej podłogi,
z dachu nad głową, z adresów, z drzwi,

w uchodźców tłumie, w strasznej kolumnie
noce okrutne, okrutne dni.

Odpowiedz jej dorosły polityku
dlaczego żyć nie może w swojej wsi,

dlaczego świat tak szorstki jest w dotyku,
dlaczego jej na imię tak jak mi?.
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Nie wszyscy wiedzą, że w naszej szkole uczą się dzieci pochodzenia ukraińskiego. 
To Wasi koledzy z klasy 3a. Nikita do Polski przyjechał w 2019 roku. Uczy się u nas 

od pierwszej klasy. Arina w naszym kraju jest nieco dłużej dłużej. Są bardzo lubiani przez
kolegów. To dla nich czas  szczególnie trudny. Oni są bezpieczni, ale z bólem serca

dowiadują się o tym,co się dzieje w ich ojczyźnie. Okażmy im swoją solidarność i wsparcie!

.
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W ten symboliczny sposób uczniowie klasy 3a
wraz z wychowawczynią- p. Anną Bernat-wsparła swoich kolegów,

ale i wszystkich tych, którzy walczą o wolną Ukrainę. 

.
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