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Na słotę
Najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na niebie trzepoczący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampy.
I pies jest dobry podczas słoty,
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy.
Stanisław Grochowiak „Na słotę”
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Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza
To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się
wolontariatem na całym świecie.
Od 1986 r., z inicjatywy ONZ, 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
To okazja do tego, by pokazać, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na
rzecz innych. To doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi
inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Praca, którą
wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna.
Dawniej słowo wolontariusz oznaczało ochotnika w wojsku. Dziś tak
mówimy o kimś, kto pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia.
Obecnie wolontariusze działają m.in. w domach i ośrodkach kultury,
w ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, muzeach, schroniskach
dla zwierząt, organizacjach pozarządowych. Pomagają przy organizacji
ważnych wydarzeń (Światowe Dni Młodzieży, Mistrzostwa Europy w piłce
nożnej, itp.) i w czasie klęsk żywiołowych. Na całym świecie miliony ludzi dobrej woli czynnie
uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez
Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.
W Polsce w latach 90. zaczęły powstawać liczne organizacje
pozarządowe, które zapraszały wolontariuszy do współpracy.
Ogromny wpływ na rozwój świadomości społecznej wywarła Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Szacuje się, że ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.
***

Szkolne aktualności…
Z okazji Roku św. brata Alberta – Adama
Chmielowskiego, w naszej szkole odbył się cykl zajęć
poświęconych życiu i działalności tego niezwykłego
człowieka. Uczestnicy spotkania poznali życiorys świętego.
Jako 17-latek Adam Chmielowski walczył w Powstaniu
Styczniowym, został ranny i trzeba mu było amputować
nogę. Pomimo kalectwa realizował swoje marzenia.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, zdobył
Daria lat 13
uznanie jako młody utalentowany malarz. Porzucił jednak
karierę i zajął się opieką nad ubogimi i bezdomnymi. Jego motto życiowe
brzmiało: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który leży na
stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.
Nasi uczniowie zainspirowani przykładem życia św. Brata Alberta wzięli
udział w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Być dobrym jak chleb”.
Na konkurs wpłynęły 44 prace. Poniżej i obok prezentujemy niektóre z nich.
Opracowała Iwona Kowalczyk

Natalia lat 13

Ewelina lat 10

Zuzia lat 5
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Agatka lat 14

Wojtek lat 8

Franek lat 6

Nikola lat 9

Karol lat 12

Mamo, pobaw się ze mną!
„...Że świat jest kolorowy – i czarny, i różowy!...”
M. Strzałkowska

Szary, bury listopad nie rozpieszcza nas kolorami. Postanowiłam z dziećmi dodać barw do naszej
codzienności i wspólnie zrobiliśmy z Michaliną i Mikołajem prasowanki-koralikowe szaleństwo.
Potrzebne nam będą:
koraliki do prasowania,
formy do koralików,
papier do pieczenia,
żelazko.
Najpierw układamy wzór z koralików na formie. Nakładamy na ułożony obrazek kawałek papieru
do pieczenia i prasujemy tak, aby zlepiły się koraliki. Odwracamy na drugą stronę obrazek, znów
przykładamy papier do pieczenia i prasujemy. Koraliki powinny pod wpływem ciepła roztopić się
i połączyć ze sobą. Do prasowania koralików poproście dorosłych opiekunów. Bawmy się bezpiecznie
i cieszmy kolorowymi pracami!
Monika Culepa
***

Portale społecznościowe – Facebook
Dwudziesty pierwszy wiek to stulecie Internetu i portali
społecznościowych. Najbardziej znanym portalem społecznościowym
jest Facebook, który powstał w 2004 roku. Twórcą Facebooka jest Mark Zuckerberg,
który w trakcie studiów – wraz z grupą studentów – założył serwis społecznościowy on-line The
Facebook. W ramach serwisu zarejestrowani użytkownicy mogli odszukiwać i kontynuować szkolne
znajomości oraz dzielić się informacjami i zdjęciami. Tworząc Facebooka twórca nie spodziewał się
takiego sukcesu. Dzisiaj portal ma prawie 2 miliardy użytkowników.
Trzeba się zastanowić, czy portale społecznościowe są pozytywnym zjawiskiem. Na pewno plusem
jest szybka możliwość odnalezienia znajomych i rozmowy z nimi przez Internet, czy też publikacja
informacji. Niestety, Facebook i inne portale to także bezlitosne pożeracze czasu, który na pewno
moglibyśmy inaczej wykorzystać. Wielu użytkowników spędza na portalach nawet i kilkanaście godzin
dziennie. To rodzaj groźnego w skutkach uzależnienia. Kolejne mankamenty to nierealna liczba
znajomych (liczona w tysiącach) i niszczenie ludzkich relacji – nic nie zastąpi spotkania z drugim
człowiekiem i rozmowy. Celem tego artykułu nie jest walka z Facebookiem
i innymi portalami społecznościowymi, lecz uzmysłowienie czytelnikowi potrzeby
racjonalnego korzystania z nich.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i czas składania życzeń. Z pewnością
jest to dobra okazja do spotkań poza siecią. Wykorzystajmy świąteczny czas na
budowanie codziennych, realnych relacji.
Opracował Ireneusz Romańczuk

***

Zagadka pani Izy
Basia, Kasia, Ola i Zosia mają zwierzątka: kota, papużkę, kanarka i węża boa. Każda dziewczynka
ma własne zwierzątko. Zgadnij jakie, wiedząc, że: Kasia nie lubi ptaków, Ola nie hoduje kanarka, Basia
ma zwierzątko o największej liczbie nóg.
A) Basia ma kota, Kasia – węża boa, Ola – papużkę, Zosia – kanarka
B) Basia ma papużkę, Kasia – węża boa, Ola – kanarka, Zosia – kota
C) Basia ma kota, Kasia – kanarka, Ola – papużkę, Zosia – węża boa
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Biblioteka poleca…
Nie od dziś wiadomo, że „dzieci lubią misie, a misie lubią dzieci”. Do
grona tych od lat znanych, kochanych i podziwianych, że wspomnę tylko
Puchatka, Uszatka, Paddingtona, Colargola, Fantazego czy misia Yogi,
dołącza MIŚ MIODAL.
Miś Miodal to podróżnik i miłośnik turystyki, zwłaszcza po Europie.
Kiedy go poznajemy, właśnie znajduje w warszawskich Łazienkach
zaczarowany zegarek. Zegarek ten zabierze go w różne miejsca. Przy okazji
każdej z tych podróży czytelnik sporo dowie się o kraju, w którym właśnie
znalazł się miś. Razem z Miodalem błyskawicznie będziemy przemieszczać
się między Wenecją, Paryżem, Londynem i wieloma innymi miejscami, żeby
w końcu wrócić do Polski. A zakończenie rozczuli i będzie odpowiednikiem
znanego polskiego przysłowia.
Polecam „ Dwanaście podróży misia Miodala”, bo to kolejny miś, którego z pewnością polubicie.
Przy okazji wspomnę tylko, że książka Stefana Potockiego to typowa lektura familijna łącząca
pokolenia.
Opracowała Joanna Brandys
***

Z ostatniej chwili…
W piątek 24 listopada – z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia –
odwiedziły nas panie bibliotekarki
z Biblioteki Pedagogicznej przy ul.
Gocławskiej i w imieniu Warszawskiego
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich przywiozły coś do przytulania
i coś do poczytania. DZIĘKUJEMY!
Opracowała Joanna Brandys

***

„Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” (WIE) to program wspierania
nowatorskich działań edukacyjnych w szkołach, realizowany przez Biuro
Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Program daje
możliwość dofinansowania ciekawych, innowacyjnych projektów
przygotowanych przez placówki edukacyjne stolicy. W 2017 r. w ramach
tego programu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu
edukacyjnego
Ze
skrzynką
Kamishibai
poznajemy kraje świata – aktywizujące
spotkania uczniów SP nr 282 w oddziałach
szpitalnych.
Szczegółowe
sprawozdanie
przedstawimy w następnym numerze gazetki.
Dziś prezentujemy kilka zdjęć.
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