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Dzień Kobiet w naszej szkole

 

Każdy  wie,  że  8  marca  to  Dzień  Kobiet,  nasza  szkoła  nigdy  nie
zapomina o tych świętach. Wszyscy razem obchodziliśmy ten dzień jako
święto dziewczyny i chłopaka. Klasa VIII w tym dniu rozdawała cukierki  
i  przypinki  z  papierowych  kwiatków.  Dzięki  nim  na  twarzy  każdego  
z uczniów pojawił się uśmiech.

 Klasa VII na Dniu Kobiet 
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 W  Dniu  Kobiet  i  mężczyzn  zostało  zorganizowane  ognisko.  
W czasie jego trwania mieliśmy poczęstunek dla uczniów i  nauczycieli
szkoły. To był wesoło spędzony czas.

 Mała opowieść: Poszliśmy na stację kupić potrzebne rzeczy do ogniska,
ale pewna uczennica poszła po chleb, a wróciła z piankami , czekoladą  
i chipsami. Trzeba będzie przestawić się na zdrowsze jedzenie. 
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Pomoc dla Ukrainy 
Nasza szkoła również włącza się do pomagania. W obecnej sytuacji

potrzebna  jest  pomoc  dla  naszych  sąsiadów,  dlatego  organizujemy
zbiórkę, dzięki której mamy nadzieję to zrobić.

 

Akcje charytatywne 
Każdy może pomóc dzięki skarbonkom postnym, zbiórce korków

i  karmy. Teraz działa też zbiórka rzeczy potrzebnych dla Ukrainy, których
staramy  się  przynieść  bardzo  dużo.  Zachęcamy  także  do  aktywnego
udziału  w  zbiórkach.  Za  każdą  przyniesioną  rzecz  uczniowie  dostają
dodatkowe punkty z zachowania.
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   Dzień Wagarowicza   
21  marca  w  pierwszy  Dzień  Wiosny  obchodzimy  Dzień

Wagarowicza. Spokojnie nasi uczniowie są rozsądni i  tylko paru z nich
zdecydowało się na wagary. Na szczęście konsekwencje ich nie ominęły.
Czy żałowali swojej ucieczki? Miejmy nadzieję, że tak.
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Walentynki
W  tym  roku  walentynki  szkolne  spędziliśmy  w  domu,  ponieważ

wypadły akurat w pierwszy dzień ferii. Na pewno każdy uczeń podarował
chociaż jedną walentynkę wyjątkowej osobie. Przeprowadziliśmy wywiady
z uczniami naszej szkoły. Pytaliśmy jak spędzili walentynki?

Wywiad z  uczniami naszej  szkoły  jak  spędzili  walentynki  i  tłusty
czwartek:

-Julka  -  uczennica  klasy  drugiej,   opowiedziała  nam,  że  spędziła
walentynki  z  rodziną  rozkoszując  się  smakiem  cukierków.  Z  naszego
wywiadu dowiedziałyśmy się, że Julia w tłusty czwartek zjadła trzy pączki.

-Uczniowie klasy IV odpowiedzieli, że wesoło spędzili ten czas z  rodziną . 

-Uczennice klasy V odpowiedziały, że miło spędziły ten czas i zjadły  dwa
lub trzy pączki.
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Wycieczka do krainy lodowej
Dnia  08.03.2022r.  przedszkolaki  pojechały  na  wycieczkę  do  sali

zabaw  „Kraina  Lodowa”.  W  sali  mogły  się  powspinać  na  ściance
wspinaczkowej,  pograć  na  instrumentach,  wykąpać  się  w  basenie  
z kulkami, ale przede wszystkim spędziły miło czas.
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Kółko biologiczno-chemiczne 
Kółko zajęć biologiczno-chemicznych zaczęło funkcjonować w tym

roku. Zajęcia prowadzone są przez Panią Violettę Kacprzyk-Puszcz w sali
nr 12.  Nauczycielka angażuje każdego ucznia.  Uczymy się cierpliwości  
i  niepodawania  się.  Wymyślanie  różnych  doświadczeń  i  wspólne  ich
wykonywanie sprawia radość każdemu. Dzięki tym zajęciom uczymy się
przez  zabawę.  Prowadzone  są  różne  doświadczenia  -  szybkie  
i  wymagające  czasu  tak  jak  sprawy  życiowe.  Uczniowie  klasy  VII  pod
nadzorem Pani Violetty Kacprzyk-Puszcz przygotowali gazetkę związaną 
z  czerniakiem,  którą  można  obejrzeć  w  świetlicy  szkolnej.  Każdy  
z  uczniów  dostał  kartkę  z  kolorowego  bloku,  aby  ją  ozdobił
wiadomościami związanymi z czerniakiem. Pomysłów było dużo, a kartki
były ślicznie wykonane. Wszystkie prace, które powstały podczas zajęć są
wywieszane na świetlicy.
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Zawody sportowe
3  marca  odbyły  się  Mistrzostwa  dziewczyn  Powiatu

Skierniewickiego  w  piłce  nożnej  halowej  dziewczyn  do  lat  15  
w  miejscowości  Godzianów,  nasza  drużyna  zajęła  2.  miejsce. 

Kolejne  zawody  miały  miejsce  11  marca  w Łękowie,  był  to  finał
wojewódzki  w  piłce  nożnej  halowej,  gdzie  zajęliśmy  miejsce  4.

Następne zawody odbyły się w Godzianowie dnia 18 marca. Były to
Mistrzostwa dziewcząt Powiatu Skierniewickiego w koszykówce. Zajęliśmy
tam 3. miejsce.
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Przewodnicząca naszej szkoły
Patrycja Krajewska – uczennica Klasy VIII

Patrycja jest dziewczyną, która ma wiele talentów sportowych.  Jest
obecnie  mistrzynią  powiatu  skierniewickiego  ziemskiego  
w indywidualnych biegach przełajowych i  liderką szkolnych drużyn we
wszystkich  dyscyplinach  sportowych.  Jest  otwarta  na  nowe  wyzwania.
Może i doznaje czasem kontuzji, ale mimo to zawsze pokazuje, na co ją
stać.
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Tłusty czwartek

  

24 lutego w czwartek uczniowie spędzili ten dzień w domu.  W tym
roku nie było poczęstunku w szkole, więc każdy mógł spędzić ten czas po
swojemu.  Na  pewno  wszyscy  pamiętali  o  tym,  żeby  zjeść  mnóstwo
pączków!

Historia Ogniska
Nasze  szkolne  źródła  opowiedziały  nam,  skąd  się  wzięło  nasze

ognisko.  Parę  tygodni  temu  zerwał  się  tak  silny  wiatr,  że  przewrócił
drzewo, które spadło obok ulubionego miejsca uczniów,  czyli  kamieni.
Miejsce to znajduje się naprzeciwko wejścia do przedszkola. Uczniowie
naszej  szkoły  lubią  to  miejsce,  ponieważ  spędzają  tam dużo czasu na
świeżym powietrzu. Pocięte drzewo stało się pretekstem do utworzenia
miejsca na ognisko. Pan woźny dla bezpieczeństwa przywiózł kamienie
otaczające  ognisko.  Teraz  możemy  być  pewni,  że  zostanie  ona
zapamiętane.
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Dzień bez plecaka
25 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się zorganizowany przez

Samorząd  szkolny  ,,Dzień  bez  plecaka’’.  Tego  dnia  należało  zamiast
tradycyjnego plecaka czy torby przynieść inne nosidło np.: kosz, chlebak,
wózek,  pudełko,  transporter  itp.  Oczywiście  przyjście  do  szkoły  bez
plecaka  nie  zwalniało  z  zabrania  wszystkich  potrzebnych  tego  dnia
rzeczy.  Pomysłów  było  sporo,  a  niektórym  trochę  ciężko  było  się
poruszać po szkole, co widać na zdjęciach. Wśród uczniów naszej szkoły
zostały rozdane nagrody za najlepszy pomysł na ,,plecak’’.  Nagrodę tą
zdobyła Veronika, uczennica klasy V. Wszyscy świetnie się bawili.
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Rekolekcje
Nasza  szkoła  zorganizowała  wyjazd  rekolekcyjny  do  parafii  św.

Apostołów, Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie w dniach 21 i 22
marca o godzinie 9.30 dla klas IV-VIII, a o 12:00 dla klas młodszych. Brały
w nich także udział szkoły w Trzciannie i Nowym Dworze. Przewodnikiem
duchowym  w  tym  szczególnym  czasie  był  ksiądz  Rafał  Banasiak  -
proboszcz parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Kiernozi.
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Światowy Dzień Wody
Dnia 22 marca co roku odbywa się Światowy Dzień Wody. Bez wody

nie przetrwałby żaden człowiek, żadna roślina, zwierzę. Woda potrzebna
jest nam również do codziennego użytku np. prania, mycia się itp. Wody
nie można zastąpić niczym. Powodem ustanowienia tego dnia jest to, że
ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku wody pitnej. Wodę
wykorzystujemy  także  w  produkcji  ubrań,  do  produkcji  1.  koszulki
potrzebna  jest  aż  2700  litrów  wody,  w  związku  z  tym  starajmy  się
oszczędzać wodę.
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Bal wiosny
Przedszkole  w  tym  roku  pożegnało  zimę  balem.  Rodzice

zorganizowali piękne przebrania wiosenne, a Panie przedszkolanki różne
zabawy. Dzieci bawiły się i tańczyły do różnych piosenek. Prezentowały
swoje  stroje  na  wiosennym  wybiegu  mody.  Oto  jak  przebiegał  bal
wiosenny.
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DIY, czyli zrób to sam
Zrób  to  sam  –  określenie  idei  związanej  z  samodzielnym,

niekomercyjnym  wykonywaniem,  zwykle  na  własne  potrzeby  różnych
prac bez pomocy profesjonalistów.

W robieniu rzeczy DIY ogranicza nas tylko wyobraźnia.  :)  Brakuje
dopełnienia wyglądu pokoju? Pomaluj farbami stare, niepotrzebne płyty.
Chciał(a)byś  mieć  kreatywną  i  niepowtarzalną  biżuterię?  Uformuj
pierścionki z modeliny, wykonaj bransoletkę z muliny lub koralików. Nie
wiesz  jaki  podarować  prezent  twojemu  przyjacielowi/przyjaciółce?
Znajdziesz w Internecie mnóstwo inspiracji! Z takim hobby nie ma nudy ;)
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Rolnik radzi!
Dzisiaj chciałbym podać kilka rad, jak zrobić własną małą lub dużą

uprawę ziemniaków.  Hodowle  ziemniaków rozpoczęli  Inkowie  setki  lat
temu  w  Europie.  Pojawiły  się  one  w  XVI  w.  Hodowlę  ziemniaków
rozpoczyna się od rozsypania ich do skrzynek i zostawienia, dopóki nie
wypuszczą kiełków, można także tego nie robić, ale wtedy wzrost trwa
troszkę  dłużej.  Ziemniaki  do  kiełkowania  zostawia  się  w  skrzynkach
najczęściej  w lutym, żeby zdążyły  wypuścić  kiełki,  aby następnie  móc  
je zasadzić. Temperatura pogody podczas tego okresu nie może być ani
za zimna, ani za ciepła. Kiedy proces kiełkowania się zakończy można  
je już zasadzić. Kartofle sadzi się około połowy kwietnia, więc jeśli chcecie
zrobić  wspaniałą  uprawę  pyr,  to  musicie  pamiętać  o  wielu  małych
szczegółach.

Ciekawostka
Tak wyglądają ziemniaki, które są pod ziemią.
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Wojna?
W  czwartek  24  lutego  2022  r.  o  godz.  3.45  rosyjska  telewizja

wyemitowała  wystąpienie  prezydenta  Rosji  Władimira  Putina.  Putin
poinformował w niej, że Rosja rozpoczyna „specjalną akcję militarną” w
obronie samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, które Rosja kilka
dni  wcześniej  uznała  za  niepodległe  państwa.  Donbasu,  czyli  tzw.
republik,  które  ogłosiły  niepodległość,  a  według  prawa
międzynarodowego są częścią Ukrainy.

Z Ukrainy do Polski uciekło już ponad 2.5 mln uchodźców. Tymczasem
Wołodymyr  Zełenski  przestrzegał  w  Hadze,  że  II  wojna  światowa  też
rozpoczęła się od napaści na jeden kraj, a następnie doszło do strasznych
zniszczeń  i  wojna  ogarnęła  cały  kontynent.  (...)  Cień  już  zawisł  nad
wieloma  miastami.  Ukraina  jest  dopiero  początkiem,  jeśli  Rosja  nie
zostanie powstrzymana, pójdzie dalej". Z kolei Amerykanie informują, że
Rosjanie  wycofują  część  swoich  wojsk  z  okolic  Kijowa  i  Czernihowa,
prawdopodobnie by uzupełnić stan jednostek. 
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