Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku 11
listopada, przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz
osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba
pielęgnować.
W tym roku szkolnym dla upamiętnienia 102. rocznicy
odzyskania przez naród polski niepodległości, uczniowie klas
młodszych przygotowani przez swoje panie wychowawczynie,
odśpiewali wybrane piosenki patriotyczne i wojskowe.
Za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz szkolnego
FB mieliśmy możliwość obejrzenia każdego z tych występów. Pomimo
nauki zdalnej nasz koncert uświetniły pieśń patriotyczne wykonane
przez uczennice Emilię Bielecką z klasy
VI b oraz Wiktorię Krawczyk z klasy VIII a.
K.Zielnik

16 LISTOPADA
Brak tolerancji, ksenofobia, rasizm, przemoc
motywowana nienawiścią nie są wyłącznie polską
domeną, są to problemy globalne, dlatego w 1995 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło, że 16 listopada
będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest świętem szacunku,
akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. W
ramach celebracji dnia na całym świecie organizowane są
koncerty, wykłady, akcje uliczne, flash moby, wystawy itp.
Aby móc zrozumieć zjawisko tolerancji, a właściwie
jej braku we współczesnym świecie, warto zapoznać się z
pojęciami z nią związanymi: równouprawnienie, stereotyp,
uprzedzenie, dyskryminacja, mowa nienawiści…

W zdrowym ciele zdrowy duch! Zdrowi ludzie są
weseli, chętni do zabawy, mają apetyt i dobrze się czują.
Niestety, czasem do naszego ciała wnikają zarazki
powodujące choroby, którym towarzyszą nieprzyjemne
objawy takie jak gorączka i ból. Wielu chorobom można
jednak zapobiec.

Jak zachować odporność?
Dużo się ruszaj,
uprawiaj sport!

Śpij co najmniej
9 godzin dziennie

Ubieraj się
odpowiednio
do pogody
Jedz zdrowo.
Pamiętaj
o owocach
i warzywach

Często przebywaj
na świeżym
powietrzu
Dużo się ruszaj,
uprawiaj sport!

Nasza Szkoła
Listopad/Grudzień 2020

Drodzy nauczyciele, pracownicy naszej
szkoły, uczniowie i wasze rodziny.
W ostatnim numerze roku kalendarzowego
naszej gazetki i trudnym dla nas czasie,
łączymy się z wami duchowo, zachęcamy
do lektury i składamy wszystkim życzenia:

Redakcja gazetki

Gang Fajniaków w świetlicy
Podczas zajęć świetlicowych dzieci rozpoczęły swoją przygodę
z Gangiem Fajniaków. Uczniowie przypomnieli sobie jak dbać o naszą
planetę, jak segregować śmieci, a także co zrobić, aby być Eko. Oczywiście
nie zabrakło opowiadań Marcina Przewoźnika ,, Gang Fajniaków i miasto
marzeń”. Największym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty
z wodą, powietrzem, ziemią i ogniem. Na zakończenie zajęć uczniowie przy
repertuarze Gangu Fajniaków tworzyli prace plastyczne dotyczące czterech
żywiołów.

,,Być jak Ignacy”
Dla uczniów ze szkolnego koła naukowego
,,Zielona torpeda” prowadzone są zajęcia naukowe
przygotowane przez nauczycieli na podstawie scenariusza
zajęć zamieszczonego na platformie ,,Być jak Ignacy”.
Program podzielony jest na
4 etapy, a każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu:
energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny.
Uczniowie rozwiązują zadania znajdujące się na platformie,
dotyczące poszczególnych dziedzin. Wysłuchują ciekawostek,
wykonują ciekawe doświadczenia. W ramach projektu
wykonali także ciekawą makietę dotyczącą wykorzystania
energii wiatru w kinie jak i w rekreacji.

E. Janczarek

Wizyta Świętego Mikołaja
,,Idzie, idzie święty z długą siwą
brodą, a dwaj Aniołkowie za ręce
go wiodą. (…)
Każdemu nad głową złota gwiazdka
świeci, idą i szukają samych
grzecznych dzieci.”

Zgodnie z tradycją, do naszej świetlicy przybył Święty
Mikołaj z workiem pełnym cukierków. Dzieci już od samego
rana nasłuchiwały dzwonków sań i słynnego ho, ho, ho.
Aż wreszcie zjawił się On, Święty Mikołaj. Radości było co
niemiara. Dzieci wraz z paniami śpiewały piosenki,
recytowały wiersze. Był też czas na pamiątkowe zdjęcie
z Mikołajem.
Ta magiczna chwila na pewno na długo pozostanie
w sercach i pamięci naszych świetliczków.
Szkoda tylko, że Mikołaj przychodzi raz w roku…
A wiecie
Ponad czterysta lat temu Niemcy wymyślili, aby na święta
Bożego Narodzenia wybrane drzewo iglaste, najczęściej świerk lub jodłę,
wstawić do domu i ozdabiać. Pomysł tak się spodobał, że choinka stała
się symbolem świąt w wielu krajach. Do Polski trafiła ponad sto lat temu
i na początku zdobiła tylko domy ludzi zamożnych.
Dawniej choinkę ubierano w rajskie jabłuszka i suszone owoce
leśne. Dodatkowo do ozdoby wykorzystywano głóg, dziką różę, dereń,
jarzębinę, berberys i żołędzie. Na choince zawieszano domowe ciastka,
a łańcuchy choinkowe wykonywano ze słomy i kolorowej bibuły.

Świąteczne warsztaty piernikowe
w świetlicy
Dekorowanie pierników jest piękną
tradycją towarzyszącą Świętom Bożego
Narodzenia.
Piękne dekoracje można zawiesić na
choince, podarować komuś lub po prostu
zjeść….
9 grudnia w szkolnej świetlicy odbyły się warsztaty piernikowe.
Świetliki miały okazję udekorować ciasteczka. Podczas pracy
rozmawialiśmy na temat przygotowań do świąt oraz innych tradycji
bożonarodzeniowych. Cudne i smaczne pierniczki były malowane
polewą lukrową i ozdabiane kolorową posypką. Efekty swojej pracy
uczniowie mogli zabrać do domu i zawiesić na choince. Niestety,
zdecydowana większość pierniczków nie doczekała się zaszczytu
ozdobienia świątecznych drzewek, gdyż zniknęła w buziach swoich
twórców.

