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                                Uwaga, nadciągają WAKACJE!

        

Rok szkolny 2021/2022 dobiega końca. Wszyscy myślami jesteśmy już … gdzieś daleko od
szkolnych murów. Jednak warto jeszcze chwilę pozostać przy szkolnych tematach!
W tym numerze znajdziecie garść tegorocznych wspomnień.
No i oczywiście, nasz wakacyjny niezbędnik – Jak bezpiecznie zaplanować wakacje?
                                             Przyjemnego czytania!
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  DZIEJE SIĘ ...

             

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej realizowany jest
projekt „ Rozwijanie kompetencji społecznych – wspieranie rozwoju
osobistego i nowoczesnej edukacji wśród społeczności szkolnej”. 

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego Erasmus +.
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W ramach projektu na rzecz mobilności kadry w edukacji szkolnej troje nauczycieli z naszej szkoły: p. Aneta Górska,
p.Ida Czaja, p.Mirosława Flisikowska wraz z Panią dyrektor, Renatą Kostuch wzięło w marcu udział w 5-dniowym
seminarium szkoleniowym w mieście Graz w Austrii.

Tematem szkolenia było rozwijanie kompetencji społecznych, a brało w nim udział 14 nauczycieli z Niemiec, Estonii,
Łotwy i nasze panie reprezentujące Polskę. Szkolenie w bardzo interesujący sposób prowadziła austriacka trenerka
Tanja Kaufmann. Uczestnicy kursu nabyli umiejętności teoretyczne i praktyczne, poznali wiele ciekawych metod
nauczania interakcji społecznych, które pozwolą ulepszyć warsztat pracy metodycznej i dydaktycznej nauczyciela
oraz stworzą pozytywną atmosferę w codziennej pracy z uczniami. Udział w szkoleniu był również okazją do
komunikowania się w językach obcych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych szkół europejskich. 

Nasze panie wróciły ze szkolenia bardzo zadowolone Przywiozły ze sobą różnorodne materiały dydaktyczne oraz
ciekawe pomysły na gry i zabawy, które polepszą integrację w naszych klasach. Oprócz kilku dni intensywnej nauki
znalazły również czas na spacery po urokliwym mieście Graz, poznawanie kultury i obyczajów austriackich. W drodze
do Graz zwiedziły też przepiękny i bogaty w zabytki Wiedeń. 
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   Zanim wyruszysz w podróż ...

Przed nami wakacyjne podróże – małe i
duże. Zanim wyruszymy w świat, warto
przygotować się do drogi – liczy się dobre
nastawienie. Oto lista „skrzydlatych słów”,
które mogą być źródłem inspiracji! 

 

1. „Mówić w danym języku to stawić czoło światu i kulturze.” –
Frantz Fanon
2. „Nic tak nie rozwija inteligencji jak podróżowanie” – Emile Zola
3. „**Należy podróżować, by się czegoś nauczyć” – Mark Twain
4. „Zwiedzaj świat. To lepsze niż najpiękniejszy sen” – Ray
Bradbury
5. „Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie” – Matthew Karsten
6. „Życie albo jest śmiałą przygodą, albo niczym.” – Helen Keller
7. „Podróż lepiej mierzyć w nowych przyjaźniach niż w pokonanych
milach.” – Tim Cahill
8. „Podróżowanie sprawi, że zaniemówisz z wrażenia, a potem
zamienisz się w gawędziarza.”– Ibn Battuta
9. „Uwielbiam poczucie bycia anonimowym w mieście, w którym
nigdy wcześniej nie byłem.” – Bill Bryson
10. „Nigdy nie wahaj się pojechać daleko, za morza, granice,
przemierzaj kraje, obalaj przesądy.” – Amin Maalouf
11. „Jest jakiegoś rodzaju magiczny magnetyzm w dalekim
podróżowaniu i powracaniu kompletnie odmienionym.” – Kate
Douglas Wiggin
12. „Podróżować to rozwijać się.“ – Pierre Bernardo
13. „Kiedy załapiesz bakcyla podróżowania, nie ma na to żadnego
lekarstwa, już wiem, że będę szczęśliwie chory do końca życia.” –
Michael Palin
14. „Ach, miejsce, do którego zmierzasz!” – Dr Seuss
15. „Dobry podróżnik nie ma ustalonych planów i niekoniecznie
zależy mu na dotarciu do konkretnego celu.” – Lao Tzu
16. „Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej
liście” – Susan Sontag
17.„Turysta widzi to, co przyjechał zobaczyć. Podróżujący widzi to,
co ma przed oczami” – G.K. Chesterton
18. „Cel podróży to nie Miejsce, do którego zmierzasz, a nowa
perspektywa, z jaką patrzysz na świat.“ – Henry Miller
19. „Przestań się martwić wyboistymi drogami, a zacznij cieszyć się
podróżą.” – Fitzhugh Mullan
20. „Zbieraj wspomnienia, pozostawiaj jedynie ślady.“ – Chief
Seattle
21. „Raz w roku pojedź w miejsce, w którym nigdy nie byłeś.” –
Dalajlama
22. „Podróżowanie nie jest czymś, w czym jesteś dobry. To jest
coś, co robisz.” – Gayle Forman
23. „Podróżować to żyć.” – Hans Christian Andersen
24. „Podróżować to odkrywać, że każdy ma mylne pojęcie o innych
krajach.” – Aldous Huxley
25. „Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie
pierwszą stronę.” – św. Augustyn
26. „Jeśli chciałbyś podróżować szybko i daleko, podróżuj bez
niepotrzebnego bagażu. Porzuć zazdrość, zawiść, egoizm i
strach.”– Cesare Pavese
27. „Poznałem mnóstwo ludzi w Europie, odnalazłem siebie.” –
James Baldwin
28. „Nie wszyscy ci, którzy wędrują, są pogubieni.” – JRR Tolkien
29. „Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, jak niewiele miejsca
zajmujesz w świecie.” – Gustave Flaubert
30. „Tylko dzięki przygodom ludzie osiągają sukces w poznaniu
samych siebie, odnajdując sami siebie.” – Andre Gide
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                                 Wspomnienia z wycieczki
                       
        W tym roku gościliśmy w Małopolsce … Kraków, Wieliczka - nie
mają już przed nami tajemnic. 
Wyjątkowo wspominamy pobyt w Parku rozrywki  Energylandia w
Zatorze!
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    Bezpieczne wakacje
  Chroń głowę przed  słońcem. 
  
Używaj kremów ochronnych z 
filtrem.
  
Pływaj  w  miejscach  dozwolonych 
tylko pod opieką osoby  dorosłej. 
  
Gdy jedziesz autem, zawsze zapinaj
pasy  bezpieczeństwa.
 
 W upalny dzień pij dużo wody.
  
W górach zawsze spaceruj po
wyznaczonych trasach.
 
 Nie  rozpalaj ogniska w lesie.
   
Podczas wycieczek rowerowych 
załóż kask na głowę.

                                                  

   Dbajmy o nasze zwierzęta

,,Psy wiedzą wiele , a nie
mówią nic.
Odwrotnie niż ludzie,,  

- Nie zostawiajmy zwierząt
w nagrzanych
samochodach. 
- Nie stawiajmy klatek i
kojców  w pełnym słońcu .
- Wystawiajmy miseczki z
czystą wodą.
- Na spacer zabierajmy psa
wczesnym rankiem lub
późnym wieczorem.
- Po spacerze obejrzyjmy,
czy pies nie ma kleszczy.
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Wszyscy wiemy o tym, że zbliżają
się wakacje. Osoby stykające się
z naturą powinny pamiętać o
zabezpieczeniu
przeciwkleszczowym, ponieważ
kleszcze roznoszą choroby, takie
jak np. borelioza.
Skutecznym sposobem na
kleszcze są spreje lub
odstraszacze w płynie. Każda
osoba spędzająca wakacje w
lesie lub na łące powinna
zabezpieczyć się przed
kleszczami.
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Internet

      

Przypominamy numery
alarmowe:
 

           w razie zagrożenia 
            – wezwij pomoc! 
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                  Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych 
                    i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

                  Odpoczywajcie w gronie rodziny i przyjaciół!
                                 Do zobaczenia we wrześniu!
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