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WIELKANOC
Świętujemy tak, jak chcemy: po swojemu.
Polacy obchodzą Wielkanoc w różny sposób od bardzo religijnego, przez
tradycjonalistyczny, po całkowicie świecki.
Jedni deklarują, że najważniejsza jest duchowa
strona, inni stawiają na tradycję, kolejni zaś
cieszą się po prostu z wolnego czasu
spędzonego z rodziną i przyjaciółmi.
Świętujemy tak, jak chcemy - i to jest
najważniejsze.

Dzieci chętnie malują jajka lub
kolorują zajączki, a także otrzymują
drobne prezenty.

Wielkanoc, podobnie zresztą jak
wiosna, kojarzy się z solidnymi
porządkami i obowiązkowym myciem
okien po zimie. Można też wolny czas
przeznaczyć na spotkania z przyjaciółmi
przy pierwszym wiosennym grillu lub
wyjechać na urlop. Są też tacy, którzy
tęsknią za tradycją. Sięgają po stare
przepisy czy regionalne zwyczaje. Jest
też oczywiście grupa ludzi, dla której
najważniejszy jest duchowy wymiar
Wielkanocy.

Amanda Went

Dzień Ziem
22 kwietnia
Celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych w
społeczeństwie. Organizatorzy dnia Ziemi chcą uświadomić
politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety.
Międzynarodowy Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem
ekologicznym, obchodzonym od 1969 roku. Jako pierwszy z ideą
Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO,
dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku.
W Polsce obchodzony jest on od 1990.
To największe ekologiczne święto jest obchodzone obecnie w 192
krajach. W Polsce tradycją jest piknik
na Polu Mokotowskim w Warszawie.
Obchody Dnia Ziemi organizowane są najczęściej w szkołach.
Podczas specjalnie zorganizowanych zajęć uczniowie wychodzą na
zewnątrz i razem z opiekunami oczyszczają wybrany teren z
odpadków i śmieci .
W wielu miastach w Polsce z okazji Dnia Ziemi organizowane jest
także wspólne sadzenie drzew .
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Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się
Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on
niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie

Majówka
Majówka to wiosenny czas, kiedy robi się ciepło i jedziemy nad morze, na działkę
lub po prostu zastajemy w domu i wychodzimy ze znajomymi na miasto. W czasie
majówki organizujemy grilla na, którym nie może zabraknąć kiełbasek, szaszłyków
czy warzyw! Majówka zaczyna się tradycyjnie 1 maja, kiedy to przypada Święto
Pracy, który jest dniem wolnym. Z kolei 3 maja przypada Święto Konstytucji 3 Maja,
który także jest dniem wolnym. Wielu dorosłych uwielbia majówkę, bo może ją
sobie ‘’przedłużyć’’ i może ich nie być nawet tydzień w pracy!

Maja Pietkiewicz

Dzień Matki
Dzień Matki to święto obchodzone 26 maja, w tym roku
wypadło ono w środę. Ten wspaniały czas obchodzono
już w starożytności, czyli w Grecji i Rzymie, jednak wtedy
to nie było święto, a bardziej oddawany hołd wszystkim
matkom. Święto to ma na celu udowodnienie, że
kochamy nasze mamy pomimo drobnych kar, czy
ciągłego zwracania uwagi (jest to w zupełności
normalne!). Warto pamiętać, że każda mama chce jak
najlepiej dla swojego dziecka, chce je chronić przed złem.

Jako dowód tej miłości, 26 maja dzieci wręczają
mamom drobne upominki. Wszystkim mamom na
pewno wystarczyłby jedynie wielki uścisk i buziak,
ale z pewnością jest im bardzo miło, kiedy
otrzymują kwiaty lub czekoladki, a najbardziej,
zwłaszcza od młodszych dzieci, własnoręcznie
namalowane laurki. Jest to bardzo miły i
wzruszający gest. Oczywiście nie tylko Polska
obchodzi ten dzień. Pierwsze obchody Dnia Matki
w Polsce rozpoczęły się w Krakowie 1914 roku.
Większość z nas obchodzi ten dzień z wielką
radością i miłością.
Mamy nadzieję, że pamiętaliście o święcie swoich
mam, wycałowaliście je i złożyliście życzenia!

Maja Szelbracikowska

Dzień Dziecka

1 czerwca - Dzień Dziecka. W tym roku uczniowie
poszczególnych klas naszej szkoły spędzili ten dzień ze
swoimi wychowawcami. Część poszła na plażę, gdzie
mogli sprawdzić swoją szybkość i zręczność w różnych
zabawach i grach zespołowych, inni byli w kinie na filmie
pt. "Cruella" - podobno świetny! Nie zabrakło lodów i
dobrego humoru!

Anna Chmielewska

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez
powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich
sił — tego, czego pragnie. Paulo Coelho

NASZE PASJE
CZYLI CZYM INTERESUJEMY SIĘ NA
CO DZIEŃ

ZWIERZĘTA

Kocham kontakt ze
zwierzętami, ponieważ
uspakajają mnie, dają
szczęście. Pamiętajmy, że
zwierzęta to nasi najlepsi
przyjaciele - nigdy nas nie
zdradzą!

RYSOWANIE

Rysowanie bardzo mnie
relaksuje.
Weronika, VI B
HISTORIA

Każde państwo ma swoją historię
dlatego nią się interesuje.

Dominika, VI B

Natan, VI B

JĘZYKI OBCE

Lubię uczyć się
języków ponieważ
relaksuję mnie to i to
lubię.
Liliana, VI B

GOTOWANIE

Dzięki gotowaniu uczymy się na błędach.
Raz wychodzi, a raz nie. Nie zależnie od tego
warto się nie poddawać.
Maja P., VI B

MALOWANIE

Malowanie i szkicowanie bardzo mnie
uspokaja i relaksuje.

Marta, VI B

MUZYKA

Muzyka jest moim
drugim światem. Tym
spokojniejszym i
lepszym!
Maja Sz., VI B

MAJSTERKOWANIE

SPORT

Lutowanie mnie rozluźnia i bardzo
rozwija moją wyobraźnię.
Kacper, VI B

Lubimy sport, ponieważ
lubimy rywalizację.
Nikodem i Wiktor, VI B

ŚPIEW
TANIEC

Taniec mnie relaksuje i
wprawia w dobry nastrój.
Ania, VI B

Lubię śpiewać, ponieważ to mnie
uspokaja i mogę się przez to np.
wyżyć, kiedy jestem zła.
Amanda, VI B

Kacper Dzbeński

Dzień
Ojca
23 czerwca

Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. Święto
to zostało zapoczątkowane w Stanach
Zjednoczonych na początku XX wieku,
natomiast w Polsce obchodzimy je od
1965 roku.

W tym szczególnym dniu, młodsze dzieci
wyrażają wdzięczność i miłość swoim
tatom przy pomocy laurek, zaś te nieco
starsze zapraszają tatę na pizzę, czy
planują inne spędzenie tego dnia.

Wszystkim ojcom składamy
najserdeczniejsze życzenia! Dużo zdrowia,
radości, pociechy z dzieci i sukcesów w
życiu zawodowym!

@DESIGNTOZYCIE

Dominika Żebrowska

Nasze zwierzaki
Te nie zawsze czteronożne stworzenia spotykamy na co dzień. Bardzo je
kochamy i lubimy się z nimi bawić. Najmniejszym ssakiem świata jest ryjówka
etruska. Jej rozmiar waha się od 35 mm do 48 mm (samo ciało) oraz od 24 mm
do 29 mm (ogon). W obrębie gadów najmniejszym jest kameleon brookesia
micra. Największym ssakiem na świecie jest płetwal błękitny, który zalicza się do
gatunków zagrożonych wyginięciem. Zajmijmy się teraz zwierzętami, które
mamy w domach! Pisałam już wcześniej co nieco o kotach i dotyczących ich
ciekawostkach, tym razem będą to ciekawostki o innych zwierzętach.

Czy wiedziałeś, że... ?
- Istnieje ponad 350 różnych ras psów na całym świecie?
Psy były pierwszym udomowionym zwierzęciem, a zatem najprawdopodobniej
pierwszym zwierzęciem naszych ludzkich? Historycy uważają, że pierwsze
udomowione psy stały się zwierzętami domowymi w epoce paleolitu.
- Ludzie posiadający psy chorują o wiele rzadziej niż osoby, które ich nie
posiadają?
- Dalmatyńczyki rodzą się bez plam? Pierwsze plamy pojawiają się po
pierwszym tygodniu życia.
- 94% właścicieli zwierząt domowych twierdzi, że ich zwierzak sprawia, że
uśmiechają się częściej niż raz dziennie?
- Zwierzęta domowe są głównym źródłem wsparcia i zwiększają zdolność do
radzenia sobie z problemami, co przyczynia się do utrzymania niskiego
ciśnienia krwi?
- Amerykanie posiadają ponad 60 milionów ptaków domowych?
- Większe papugi, takie jak ary czy kakadu żyją dłużej niż 75 lat?
- Ubezpieczenie zwierząt domowych rozpoczęło się w Szwecji? Połowa zwierząt
domowych w tym kraju jest teraz ubezpieczona.
- Ryby są najbardziej popularnym zwierzęciem domowym w Ameryce, z czego
ponad 142 miliony pływają w amerykańskich gospodarstwach domowych?

Maja Pietkiewicz

Bezpieczne wakacje
Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z
nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni
udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy
zorganizowane takie jak kolonie czy kursy językowe. Ważne
jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i
zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

1.

Kąp się w miejscach dozwolonych pod
opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże
ratownik, stosuj się do jego poleceń.

2.

Pij dużo wody. Odstaw gazowane napoje i
soki, po nich jeszcze bardziej chce się pić.

3.

Nie zapomnij o okularach
przeciwsłonecznych i nakryciu głowy. Stosuj
kremy z wysokim filtrem.

4.
5.

Jeśli wybierasz się w góry, pamiętaj, że
pogoda zmienia się tam w bardzo szybkim
tempie. Przed każdą górską wycieczką,
sprawdź, jakie są przewidywane warunki
atmosferyczne.

Idąc do lasu, nie dokarmiaj dzikich zwierząt i
nie hałasuj. Pamiętaj, aby stosować preparaty
przeciw kleszczom i komarom.
Nikodem Kłos

