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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w
Sernikach
21-107, Serniki

Numer 23 01/23

Przed wami kolejny numer naszej gazetki szkolnej.
zapraszamy do czytania, oglądania i zabawy

Przedstawienie pt. "Śpiąca
Królewna" w wykonaniu klas 0-III
w czasie choinki szkolnej.

Brawa dla artystów i 
ich opiekunów. :)

Warto wiedzieć:

29  stycznia
Międzynarodowy
Dzień Puzzli

30 stycznia
 Dzień Rogalika;

02 lutego Dzień
Ciasta
Marchewkowego;

14 lutego
Walentynki

.

Za nami pierwszy
okres nauki
szkolnej. Czas na
zasłużone ferie. A
tuż po
dwutygodniowej
przerwie powrót do
wytężonej pracy.
Dla uczniów klasy
ósmej to czas

przygotowania do
egzaminów
kończących szkołę
podstawową.
Czeka ich 
sprawdzian  z
języka polskiego,
matematyki i języka
angielskiego. Dla
trzecioklasistów

czas przygotowań
komunijnych, a dla
pozostałych
uczniów
"zwyczajne"
zdobywanie
kolejnych 
wiadomości i
umiejętności.

.
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Przedstawiamy  prace plastyczne, konkursowe i inne
twory wyobraźni i kreatywności kolegów i koleżanek z
różnych klas.  
 Oto próbka prac origami wykonanych w szkolnym
konkursie- prawda, że trzeba do tej sztuki masę
cierpliwości :)
 A na kolejnych zdjęciach przykłady graficznego
obrazowania lektury- tu makiety do "Opowieści z
Narnii" w wykonaniu klasy piątej.

         
                  W poszukiwaniu talentów :)))

 Jest ogromna prośba, aby każdy kto ma czym się
pochwalić na łamach naszej gazety udostępniał swoje
poczynania, osiągnięcia. Może macie dyplomy,
puchary sportowe, o których nikt nie wie. A może
piszecie "do szuflady" wiersze, opowiadania. Ktoś robi
piękne zdjęcia i tu może się tym hobby podzielić z
innymi. Warto pokazywać "co nas kręci". Ludzie z
pasją są interesujący dla otoczenia- koleżanko,
kolego nie ukrywaj się. Pochwal się i daj się poznać ..
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.
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  Za oknem zima.  
Co tu robić w czasie wolnym?
Jeśli lubisz zgadywanki, szarady, rebusy, krzyżówki to
świetnie. A może wolisz planszówki? Są to  tzw.
zabawy logiczne. Rozwijają pamięć i wyobraźnię,
uczą logicznego myślenia. To sposób na nudę, a
właściwie propozycja spędzania czasu wolnego.
Unikaj ślęczenia przed ekranem komputera,
smartfona- nie siedź w "wirtualnym świecie".
   
Jeśli lubisz zabawy na dworze to też masz wybór
różnych zajęć. Nawet jak nie ma śniegu i nie da się
jeździć na sankach czy łyżwach możesz spacerować.

W lesie są tropy zwierząt- czy umiesz je rozpoznać?
Można obserwować zimujące u nas ptaki.  może
warto zrobić dla nich karmnik i regularnie go
uzupełniać odpowiednimi ziarnami.

Szukaj sposobów na nudę. Wkrótce dni będą coraz
dłuższe i cieplejsze, a propozycji zabaw będzie
więcej. POWODZENIA

.
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             GDZIE SZUKAĆ POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ?
  
Zgłaszając się po pomoc do różnych osób i instytucji - do lekarza, psychologa, Pomocy Społecznej, prawnika,
urzędu, policji - sami pilnujemy, by nasze działania doprowadziły do rozwiązania całego problemu, wszystkiego,
co powoduje życiowe trudności. Są jednak sytuacje, gdy stres, cierpienie, strach, traumatyczne
wspomnienia, choroba, bieda, bezdomność, brak wiedzy i doświadczenia odbierają nam siły do
samodzielnych i skutecznych działań.     Może wtedy ogarnąć nas lęk przed podejmowaniem prostych
czynności, przed przyszłością, depresja, możemy popaść w nałogi i uzależnienia, być ofiarami lub
sprawcami przemocy. 
Gdy masz poczucie niemocy lub bezradności, możesz zwrócić się do nas, by uzyskać wsparcie w
"popilotowaniu" przez nas wszystkich niezbędnych działań, które pozwolą wyjść z życiowego kryzysu
dowolnego rodzaju.

Co możemy Ci zaoferować?
- to, że nie będziesz sam z problemami, które Cię chwilowo lub cały czas przerastają,
- wsparcie życzliwych ludzi i pomoc specjalistyczną,
- możliwość wspólnych wizyt z naszymi wolontariuszami lub specjalistami w urzędach, u lekarzy, 
  w placówkach służby zdrowia, Pomocy Spolecznej, ZUS-ie, bankach, u komornika i innych miejscach,
- pomoc w pisaniu i redagowaniu pism urzędowych, wniosków, CV,
- pomoc w wyjściu z bezdomności, w uzyskaniu pomocy socjalnej, wychowawczej, terapii rodzinnej,
- zwykłą przyjacielską rozmowę.
                                                 
 116 111          Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się samotny, potrzebujesz
wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń lub napisz wiadomość.  Czynny codziennie w godz. 
12:00 - 02:00

  800 12 12 12  Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna
linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży.
Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom.
Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania
względem nich.Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto
zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

22 668-70-00    Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole,
pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację, gdzie szukać pomocy, jak
rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą -psychologiem lub prawnikiem. Poradnia działa w dni
powszednie w godzinach 12.00 - 18.00w soboty, niedziele i świeta:  w godzinach 12:00 - 22:00
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                                        Sylwetki patronów roku 2023

W tym roku obchodzić będziemy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry –najwybitniejszego polskiego
komediopisarza, a także pamiętnikarza, poety oraz żołnierza kampanii napoleońskich. Był uczestnikiem
wyprawy na Moskwę w 1812 r., a za męstwo został odznaczony orderami Virtuti Militari oraz Legii Honorowej.
Fredro to twórca oryginalnej polskiej komedii, autor kilkudziesięciu utworów scenicznych wystawianych w
teatrach Warszawy, Krakowa i Lwowa, takich jak: „Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca”, „Zemsta”, „Pan
Jowialski”. 

               ***************************************************************

W 2023 r. przypada 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Był wybitnym badaczem,
podróżnikiem, odkrywcą i filantropem. Jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. Badał tereny
Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Dokonał tam wielu odkryć, a
najwyższy szczyt kontynentu australijskiego nazwał Górą Kościuszki (Mount Kosciuszko), na cześć przywódcy
insurekcji z 1794 r. Odkrył i nazwał także najżyźniejszy rejon rolniczy Australii – Gippsland. Po powrocie do
Europy zamieszkał w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został członkiem prestiżowych towarzystw naukowych.
Angażował się także w działania dobroczynne, m.in. działając na rzecz dożywiania dzieci w okresie Wielkiego
Głodu w Irlandii.

                 ****************************************************************

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – wybitnego polityka, myśliciela
społecznego i publicysty na stałe związanego z chrześcijańską demokracją. W czasach II Rzeczypospolitej był
członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem
III Powstania Śląskiego. W drugiej połowie 1923 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa,
zaś w okresie sanacji był w opozycji, co przyczyniło się do przymusowej emigracji i pobytu w więzieniu. 

                     *******************************************************************

29 listopada 2022 roku Senat RP ogłosił ustawę, w której wskazywał, że rok 2023 będzie rokiem    
Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, a patronami roku będą: 
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer,  Mikołaj Kopernik, Jan Matejko i Wisława Szymborska. 

Wisława Szymborska – poetka, polonistka i laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1996 roku
otrzymała Nagrodę Nobla. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także
zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania”.

Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego
Rok 2023 to 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Senat ustanawiając rok 2023 rokiem Pamięci
Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oddaje hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i „do końca swoich
dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu”.
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                                         Świąteczne drzewko  

  Mieszkam na plantacji szlachetnych drzewek iglastych, wśród świerków, jodeł i  cisów. Jestem srebrnym
świerkiem-jednym z nich. Tu mnie zasiano z ziarenka, pielęgnowano, aż wyrosłem na smukłe i gęste drzewko.
Latem w moich gałązkach miał swoje gniazdko maleńki kopciuszek i wychował troje piskląt. A nocami tuż koło
pnia, pod moją zieloną tuniką nocował płochliwy zając.
  Pewnego grudniowego wieczoru, gdy święta Bożego Narodzenia zbliżały się wielkimi krokami ja jeszcze
ogrzewałem swoje korzenie w ziemi. Większość moich koleżanek i kolegów została już sprzedana , a ja dalej
czekałem na tych, którym się spodobam.
  Był poranek przed Wigilią. Przebudziłem się i zobaczyłem jak jakiś samochód z dużą przyczepką wjeżdża na
plantację. Straciłem już nadzieję, że ktoś zechce mnie wybrać. Zamknąłem oczy i poszedłem dalej spać. Nagle
poczułem, że ktoś dotyka mnie za jedną z moich kujący gałązek. Szybko zerwałem się ze snu i zobaczyłem
czteroosobową rodzinę, która stała przede mną i się zachwycała. Stanąłem prosto, aby wyglądać jak
najbardziej okazale. Rodzina podjęła decyzję. Leśniczy ostrożnie wykopał mnie z korzeniami z ziemi, abym
mógł rosnąć w donicy. Rodzina zapakowała mnie na przyczepkę i wyruszyliśmy w drogę.
  Byłem bardzo podekscytowany. Droga przebiegła spokojnie. Nie mogłem się już doczekać, żeby zobaczyć jak
wygląda dom, w którym mieszkają. Ludzie w samochodzie śpiewali świąteczne piosenki. Z ich rozmów
wywnioskowałem, że tata ma na imię Jacek, mama Ola, a dziewczynki, które były bliźniaczkami Marysia i
Zosia. Miałem przeczucie, że to kochająca rodzina. Odniosłem więc wrażenie, że nie mam się czego bać, bo na
pewno będą mnie dobrze traktować.
  Wnieśli mnie do domu, ustawili w pięknym salonie i dali mi wody. Pewnie myśleli, że jestem zmęczony po
podróży. Dziewczynki zniosły ze strychu ozdoby i światełka. Mama włączyła piosenkę świąteczną i razem z tatą
zaczęli zakładać mi światełka. Zawiesili mi kilka kolorowych cukierków,  potem  kolorowe bombki, a na koniec
opasali ozdobnymi łańcuchami. Na sam czubek założyli złotą gwiazdę. Wyglądałem cudownie. Wszystko do
siebie pasowało. Dziewczynki tańczyły wkoło mnie. Gospodarz poszedł wieszać świąteczne ozdoby na dworze,
a gospodyni zaczęła przygotowywać potrawy na Wigilię. Pachniało smażoną rybą, grzybami i makiem. To były
intensywne i przyjemne zapachy.
  W domu panowała świetna atmosfera, był już wieczór i każdy miał zamiar iść za chwilę spać. Ku mojemu
zdziwieniu pani domu zaczęła płakać. Na początku pomyślałem, że to przez film, choć moim zdaniem był on
bardzo wesoły. Za chwilę wszystko się wyjaśniło- okazało się, że mama nie utrzymuje kontaktu ze swoją
rodziną. Byli pokłóceni. Widziałem rozczarowanie i smutek w jej oczach. Było mi jej żal.
  Następnego dnia, z samego rana obudził mnie głośny dźwięk to dziewczynki używały odkurzacza, do
sprzątania. Do Wigilii zostało już tylko kilka godzin i wszyscy coś robili. Po południu wszystko już było
posprzątane i rodzina zaczęła nakrywanie stołu do kolacji wigilijnej. wszyscy odświętnie ubrani, dom oświetlony,
w tle słychać było kolędy, a na niebie zaświeciła pierwsza gwiazda. Byłem przekonany, że oni na kogoś czekają
- zwlekali z zasiadaniem do stołu, na którym stało więcej niż 12 potraw. Rodzina zaczęła dzielić się opłatkiem,
Ola już nakładała karpia na talerze, gdy nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Wszyscy byli bardzo zdziwieni,
Gospodarz otworzył drzwi, a w nich ukazali się rodzice pani Oli. Myślałem, że wybuchnie awantura, lecz tak się
nie stało.  Po dłuższej chwili ciszy kobieta ze łzami w oczach rzuciła się w ramiona rodziców. Widziałam
wzruszenie w oczach wszystkich. Nie ukrywam, ja też się wzruszyłem i uroniłem kilka kropel żywicy z gałązek.
ludzie cieszyli się ze spotkania i zgody w rodzinie. Wszyscy usiedli do stołu i zaczęli zajadać się
przygotowanymi pysznościami.
  Święta minęły w mgnieniu oka. Po nowym roku gospodarz posadził mnie do ogródka obok domu. Cieszyłem
się, że poznałem dobrych ludzi, z którymi będę mógł cieszyć się nie tylko świętami, ale też innymi magicznymi
momentami. Rosnąc dam im cień, aromat i wspomnienie minionych świąt.

(Praca uczennicy klasy VIII- Natalii Mitrus przygotowana na konkurs literacki  "Opowieści wigilijne' do PMDK w
Lubartowie w grudniu 2022 roku )
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