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WYDANIE JESIENNE
Przyszła jesień
do fryzjera:
- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.
No, bo niech pan
spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam...
Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.
Szczotka,
grzebień,
farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!

Danuta Gellnerowa „Jesień u fryzjera"
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To już 22. „Sprzątanie Świata”!
„Wyprawa - poprawa” - to hasło tegorocznej akcji
Sprzątania świata. W tym roku zwracamy uwagę na rolę, jaką
każdy z nas może odegrać w sprawie gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie.

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!
ZOSTAŃ EKOZWIADOWCĄ!
Wsiądź na rower, wyrusz pieszo, zaproś krewnych i znajomych i wyrusz na Wyprawę - poprawę!
Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:
 czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zapamiętaj miejsce, rodzaj odpadów i ich ilość
 czy na poboczu drogi nie zalegają śmieci, jeśli tak – gdzie i jakiego rodzaju
 czy nie brakuje koszy na śmieci
 czy nie brakuje pojemników do segregacji odpadów (na szkło, papier, plastik i metal)
Powiedz rodzicom i wspólnie zawiadomcie Ekopatrol lub urząd gminy.

***

Światowy Dzień Zwierząt
Światowy Dzień Zwierząt obchodzimy 4 października w dzień wspominania
w kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt i ekologów.
Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz
wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń.
Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku. W Polsce obchody
zorganizowano po raz pierwszy w 1993 r. Mają na celu zmianę zachowań ludzi w stosunku
do zwierząt i uświadomienie, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.
Organizatorzy zwracają uwagę na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad
zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych
czworonogów oraz nielegalne hodowle psów. Zachęcają także do adoptowania
zwierząt.

Październik to miesiąc dobroci dla zwierząt!
Warto się zastanowić zatem, czy nie możemy pomóc jakiemuś
pokrzywdzonemu przez los lub złych ludzi zwierzakowi, który mieszka
w schronisku. Rozejrzyjmy się także w okolicy – może ktoś maltretuje swojego
psa lub kota? Może warto interweniować?
Pamiętajmy, że zwierzęta także czują, a swojego wybawiciela potrafią
obdarzyć bezgraniczną miłością i oddaniem. Nie bądźmy obojętni! Pomóżmy!
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Szkolne aktualności...
Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w spotkaniach z młodzieżą z różnych stron świata w ramach AIESEC
- największej, międzynarodowej organizacji studenckiej, zrzeszającej
ponad 60 tysięcy młodych ludzi z całego świata. W tym roku studenci
realizują projekt The Heart of Art, którego celem jest przeprowadzenie
wakacyjnych warsztatów artystycznych dla dzieci.
Przez 2 tygodnie lipca wolontariuszki z Egiptu, Malezji, Grecji
i Azerbejdżanu tworzyły z małymi pacjentami wspaniałe prace plastyczne. Opowiadały też o swoich
krajach. Dzięki zajęciom dzieci miały okazję oderwać się od rzeczywistości i wyzwolić pozytywne emocje.
Ważnym elementem spotkań była okazja do wypróbowania swoich umiejętności w zakresie czynnego
posługiwania się językiem angielskim, zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli.
Opracowała Ewa Szarowska

***

W naszej szkole czwartki to dni przeznaczone na spotkania
z kulturą. Już 3 września nasi uczniowie mogli podziwiać
wystawę Lato
w malarstwie
poświęconą twórczości impresjonistów
i postimpresjonistów. Wykorzystując różne
materiały, aromatyczne przyprawy mali
pacjenci wykonali kolaże inspirowane oglądanymi dziełami. Powstała wspaniała
wystawa prac uczniów.
Natomiast 10 września rozmawialiśmy o życzliwości w środkach komunikacji
miejskiej. Zaprezentowano plakaty związane z akcją
„Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monsterem”.
Następnie dzieci mogły przygotować plakat promujący
kulturalne zachowania lub wykonać kartkę dla uczestników Powstania
Warszawskiego w ramach akcji Mali i wielcy bohaterowie. Odwaga jest
w każdym z nas.
Opracowała Iwona Kowalczyk
***

Zagadka pani Izy
Na stole leżą cztery owoce: jabłko, gruszka, banan i pomarańcza. Zgadnij, jakie owoce wybrali Zosia,
Piotr, Joasia i Sylwek. Pamiętaj, że:





Zosia zje jabłko lub gruszkę
Piotr nie lubi pomarańczy, ale waha się między bananem a gruszką
Joasia weźmie pomarańczę lub gruszkę
Sylwek jada wyłącznie gruszki

Odpowiedź znajdziesz w numerze.
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Mamo, pobaw się ze mną!
Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience!
Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj!
Do broni dziewczyno kochana! Do broni chłopaku mój!
Wnet wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój!
Bożena Kraczowska

Moje dzieci bardzo lubią śpiewać piosenki powstańcze. Jedną z nich jest piosenka
śpiewana przez Kasię Sawczuk Dziewczyna z granatem w ręce.
Nasza szpitalna szkoła wzięła udział w warsztatach Mali i wielcy bohaterowie.
Odwaga jest w każdym z nas zaproponowanych przez Fundację ROSA. Mali pacjenci
wykonywali kartki dla uczestników Powstania Warszawskiego, ozdabiali je i pisali bardzo
osobiste życzenia.
Michalinka i Mikołaj bardzo zainteresowali się tym pomysłem. Historię Powstania Warszawskiego
znają, bo tata czytał im książkę Joanny Papuzińskiej Mój tato szczęściarz.
Zaproponowałam dzieciom, żeby również zrobiły kartki dla
powstańców. I tak w niedzielne popołudnie w pocie czoła przygotowały
życzenia dla ostatnich żyjących uczestników walk Sierpnia’44.
Michalinka napisała: Dziękujemy, że uratowaliście nasz świat,
a Mikołaj: Bohaterom Warszawy.
Mam nadzieję, że dla moich dzieci będzie to niezapomniana lekcja
historii.
Monika Culepa
***

Biblioteka poleca…
Lubicie podróżować? Odpowiedź z pewnością jest oczywista, tym bardziej, że
pewnie jeszcze wspominacie swoje wakacyjne podróże i związane z nimi przygody.
Skoro zatem lubicie się przemieszczać, zapraszam was w trochę szaloną podróż wraz
z bohaterami powieści Łukasza Wierzbickiego Machiną przez Chiny. Cofamy się w
czasie o ponad 80 lat. Będziemy towarzyszyć Halinie i Stachowi w ich podróży
poślubnej z Druskiennik (dzisiejsza Litwa) do Szanghaju. Jest 19 sierpnia 1934 roku.
Halinie zawsze marzyła się podróż na koniec świata. Nie wiedziała tylko, że odbędzie
ją… motocyklem. „Niemożliwe? Nie znam takiego słowa.” – stwierdził Stach
i pojechali. Pamiętajcie, że nie były to czasy rozwiniętej telefonii i internetowych
aplikacji. Świeżo poślubieni małżonkowie potrzebowali na tę podróż półtora roku
i przeżyli wiele niewiarygodnych przygód. Przedzierali się przez góry, pustynie,
dżungle. Doświadczyli powodzi, musieli stawić czoła tygrysom, zapadali na tropikalne choroby. Motocykl
się psuł, tygodniami czekali na części zamienne. Prawie wszędzie jednak spotykali się z życzliwym
przyjęciem i ogromnym zainteresowaniem. W końcu w tamtych czasach spotkanie podróżników z Polski,
np. w Kalkucie, było nie lada wydarzeniem. „Takiego wyczynu, by przemierzyć całą Azję motorem, nie
dokonał jeszcze nikt przed nimi”. Do Szanghaju dotarli 15 marca 1936 roku. Wybuchła wtedy wojna
chińsko-japońska. Halina uciekła, wróciła do domu. Stach został, by pisać dla polskich gazet o tym, co
dzieje się w Azji. Sądzili, że rozstają się na krótko… Dane im było spotkać się dopiero po kilku latach…
Łukasz Wierzbicki opisuje tylko prawdziwe historie. Prawie każdą z nich przedstawia w książce dla
dorosłych i dla dzieci. Tak było i tym razem. Warto przeczytać o tej wyprawie, która wydaje się
nierealna, niczym sen. Jest to jednak sen, który wydarzył się naprawdę.
Opracowała Joanna Brandys
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