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W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy 4as 

zrealizowali projekt "Bo najważniejsze mieć czyste ręce" na podstawie 

podręcznika Katarzyny Sadowskiej i Aleksandry Łojewskiej "Mycie rąk". 

Publikacja umożliwiła uczniom naukę aktywnego czytania, zastępując słowa 

symbolami obrazowymi. Pomimo trudności uczniów w porozumiewaniu się, mieli 

Oni możliwość zrozumienia potrzeby mycia rąk w konkretnych sytuacjach.  

Jak wiemy, teoria idzie w parze z praktyką, dlatego uczniowie doskonale poznali 

już etapy mycia rąk, co jest niezwykle istotne i potrzebne nam w obecnym 

czasie. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach doradztwa zawodowego klasa trzecia Branżowej Szkoły I Stopnia 

gościła na zajęciach klasę 8 Szkoły Podstawowej. Ósmoklasiści zapoznali się z 

zawodem kucharza, mieli też okazję spróbować wyrobów. Sporządzone przez 

starszych kolegów kanapki i tartinki smakowały, o czym świadczyły puste talerze 

i półmiski. 

 



 

Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka w całej szkole nie miały końca. Tak 

powstawały prezenty, laurki z życzeniami, zakwitały kwiaty… Wszędzie usłyszeć 

można było wiersze i piosenki dla naszych ukochanych Seniorów. Życzymy im 

wszystkiego najlepszego, bo Babcia i Dziadek to największe skarby. 

 

 



W pewne piątkowe przedpołudnie na II piętrze naszej szkoły rozległo się 

gromkie "Sto Lat" . A wszystko to za sprawą  11-tych urodzin Piotrusia z klasy 

2s, który świętował swój dzień . Życzeń, radości, prezentów i śmiechu nie było 

końca. Emocje, jakie pojawiły się na twarzy jubilata pokazały, jak bardzo ważne 

jest to, aby otaczać się przyjaciółmi dzięki, którym świat staje się piękniejszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

W naszej szkole powiało karnawałem. Pomimo obostrzeń, nie mogliśmy 

pominąć tak radosnego okresu zabaw. Tegoroczny karnawał odbywał się 

nieco inaczej, niż dotychczas. Tym razem obchodziliśmy go w swoich 

klasach. Uczniowie wykazali się, jak zwykle kreatywnością, wykonując 

różnorodne maski. Ogłoszony został nawet konkurs na "najładniejszą 

maskę", który wygrali wszyscy, ponieważ każda maska była wyjątkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W tym roku jak i w latach poprzednich uczniowie naszej szkoły wybrali się do 

Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób starszych aby razem z nimi 

świętować ten spóźniony, lecz wspaniały Dzień Babci i Dziadka. Co prawda nie 

było to w takiej formie jak by wszyscy chcieli ze względu na pandemię, ale 

uczniowie mieli okazję pokazać się przez okno. Babciom i Dziadkom wysyłali 

całusy i serduszka okazywane gestami. Odśpiewali piosenkę z pokazywaniem, 

zachęcając jednocześnie Seniorów do włączenia się w naśladowanie. Następnie 

przekazali im prace wykonane przez uczniów naszej szkoły: drobiazgi z ceramiki, 

laurki, listy z osobistymi życzeniami. Było bardzo przyjemnie widząc, jak w 

niejednym oku zakręciła się łza. Ale to nie koniec... 

Dzieci również otrzymały prezenty od Seniorów, które samodzielnie wykonali. 

Były to przepiękne, filcowe kwiaty dla każdego z uczniów oraz wazon z kwiatami 

dla nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i 

lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci 

wrócili do swych domów, a następnie do szkoły, należy pamiętać o 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas 

wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. 

Uczniowie naszego Ośrodka już o tym wiedzą, bo nic tak nie sprzyja 

przyswojeniu wiadomości, jak własnoręcznie wykonane gazetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Walentynki to bardzo popularne w Polsce święto dla zakochanych. 

Obchodzimy je 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w 

tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Walentynki 

są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Do 

Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego.  

Przypomnijmy sobie, jak obchodzi się Walentynki w innych krajach. 

W Ameryce, a właściwie w USA, kartki walentynkowe wysyła się do 

wszystkich osób:  przyjaciół, rodziny, szefów, pracowników, znajomych 

niezależnie od płci i wieku. Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są 

bombonierki, najlepiej w kształcie serca, a do tego czerwone róże. W Anglii 

istniał zwyczaj, że dzieci przebierały się za dorosłych. Później odwiedzano 

domy z radosnym śpiewem. Piosenki oczywiście miały charakter miłosny. Do 

najbardziej popularnych upominków należą kartonowe serca z postaciami 

Romea i Julii. W Walii ciekawym zwyczajem jest obdarowywanie ukochanej 

osoby prezentem - drewniana łyżeczką, zdobioną serduszkami, kluczami i 

kłódeczkami. Przesłanie jest oczywiście proste "Otwórz moje serce". W 

Niemczech prezentem są czerwone róże, świadczące o miłości i wiecznej 

świeżości uczucia oraz czekoladowe serca (koniecznie z marcepanu w polewie 

z mlecznej czekolady) lub piernikowe (w polewach lukrowych z miłosnymi 

wzorkami). Do tradycji należy również uroczysta kolacja par, najczęściej w 

lokalu pośród innych zakochanych. We Włoszech kupuje się odzież w kolorze 

czerwonym. We Francji zaprasza się w Walentynki ukochaną osobę na kolację 

lub do teatru oraz wysyła się bukiecik kwiatów z bilecikiem. W Japonii 

Walentynki to święto mężczyzn! Tego dnia kobiety starają się rozpieścić 

swoje sympatie i obdarowują je czekoladkami, jednocześnie mając nadzieję, 

że wkrótce ich ukochani odwdzięczą się tym samym.  Rzymianie 14 lutego 

udają się do Bazyliki Santa Maria in Cosmedin, gdzie znajduje się czaszka św. 

Walentego. Następnie modlą się przed relikwią i proszą lub dziękują za 

znalezioną miłość.  

 



 

 

 

 

W 1964 roku na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” wysunięto pomysł 

wyznaczenia dnia, kiedy szczególnie będzie się czcić wszystkie babcie. Ten 

pomysł nie spotkał się z natychmiastową odezwą, ale też nie popadł w zupełnie 

zapomnienie. Rok później bowiem, za sprawą „Tygodnika Poznańskiego” 

rozpoczęto w Poznaniu obchody Dnia Babci. Początkowo miało to jedynie 

charakter lokalny i dość skromny, ale z biegiem lat idea rozprzestrzeniała się 

na kolejne rejony Polski. W samym Poznaniu wszystko zaczęło się całkiem 

przypadkowo. 21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski, w sztuce „Drzewa 

umierają stojąc” występowała wybitna aktorka Mieczysława Ćwiklińska. 

W sztuce Ćwiklińska grała rolę Babci. Wtedy dziennikarz  Ryszard Danecki 

wpadł na pomysł, jak uczcić rocznicę jej urodzin i podziękować zarazem 

za świetny występ. Danecki wręczając Ćwiklińskiej tort i kwiaty powiedział, 

że to z okazji Dnia Babci, który obchodzony jest w Poznaniu właśnie 21 stycznia. 

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i dość szybko zrobił furorę. 

O poznańskim Dniu Babci pisał jeszcze tego samego dnia warszawski „Express 

Wieczorny”. 21 stycznia 1966 roku został ogłoszony Dniem Babci. 

Dzień Dziadka 

Dzień Dziadka „przybył” do Polski prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych 

i stał się, w pewnym sennie, „pochodną” Dnia Babci. Na początku lat 70. zaczęto 

się zastanawiać, w jaki dzień należałoby obchodzić święto wszystkich dziadków. 

Telewizja Polska ogłosiła nawet konkurs na najlepszą datę dla Dnia Dziadka. 

Dzień Dziadka zaczął być obchodzony bezpośrednio po Dniu Babci, to znaczy 22 

stycznia. 

Dzień Babci i Dziadka na świecie 

Dzień Babci 21 stycznia obchodzony jest jeszcze w Bułgarii i Brazylii. W innych 

krajach na świecie Dzień Babci i Dziadka lub Dzień Dziadka obchodzony jest 

w następujące dni: we Francji – w pierwszą niedzielę marca; w Niemczech – 11 

lutego; w Hiszpanii – 26 lipca; we Włoszech – 2 października (w święto Świętych 

Aniołów Stróżów); w Meksyku – 28 sierpnia; w Japonii – 15 września (pod nazwą 

Dzień Szacunku dla Wieku). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kubuś Puchatek to jedna z tych bajek, która przetrwała próbę czasu i do dziś 

bawi kolejne pokolenia. Bohater stworzony przez Alana Alexandra Milne’a ma 

nawet swoje święto – Dzień Kubusia Puchatka, czyli Winnie the Pooh Day 

obchodzony 18 stycznia, w rocznicę urodzin pisarza. 

Historia powstania Kubusia Puchatka związana jest z synem autora, 

Christopherem. Wszystko zaczęło się w zoo, gdzie Milne’owie zachwycili się 

niedźwiedzicą o imieniu Winniepeg, maskotką wojska z Korpusu 

Weterynaryjnego Kanady. Mały Krzyś dostał wkrótce zabawkową podobiznę 

zwierzęcia i nigdy się z nią nie rozstawał. Alan Alexander Milne, który miał 

już na koncie różne teksty i wiersze, postanowił stworzyć bajkę dla swojego 

syna. Jej bohaterem został zarówno Krzyś, jak i miś nazwany od imienia 

niedźwiedzicy Winnie. Drugi człon the Pooh (czyli Puchatek) pochodził od 

przezwiska łabędzia, którego Milne spotkał na wakacjach. 

Autor wykreował magiczny świat z takimi bohaterami jak pełni energii Królik i 

Tygrysek, spokojny i lękliwy Prosiaczek, mądra Sowa, opiekuńcza 

Kangurzyca czy pocieszny, choć wiecznie smutny osioł Kłapouchy. Niektórzy 

z nich także pochodzili od zabawek Christophera. Sympatyczni mieszkańcy 

Stumilowego Lasu podbili serca czytelników na całym świecie, dziś cała ta 

gromadka, z uwielbiającym miód Kubusiem na czele, są jednymi z 

najpopularniejszych bohaterów bajek. 

Dzień Kubusia Puchatka  to święto, które jest obchodzone od co najmniej od 

1986 roku, trudno jednak ustalić, kto był jego pomysłodawcą. Jako Dzień 

Kubusia Puchatka ustanowiono 18 stycznia, czyli dzień urodzin Alana Aleksandra 

Milne’a. Pisarz urodził się w 1982 roku w Londynie, w 1913 roku poślubił Dorothy 

De Selincourt, a w październiku 1920 urodził się im syn Christopher Robin. 

Sześć lat później Milne wydał swoje największe dzieło, czyli „Kubuś Puchatek”, 

które doczekało się kontynuacji dwa lata później pod tytułem „Chatka Puchatka”. 

Warto wspomnieć że autorem pięknych ilustracji był EH Shepard. Przygody o 

misiu kochającym miód i jego przyjaciołach doczekały się licznych 

ekranizacji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 

 

1 marca –Dzień Żołnierzy Wyklętych 

3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy,   

5 marca – Dzień Teściowej, Dzień Dentysty 

6 marca – Europejski Dzień Logopedy, Dzień Czystego Stołu 

8 marca – Dzień Kobiet 

10 marca – Dzień Mężczyzny 

11 marca – Dzień Sołtysa 

12 marca – Dzień Matematyki 

15 marca – Światowy Dzień Praw Konsumenta, Europejski Dzień Konsumenta,  

17 marca – Światowy Dzień Morza, Dzień Św. Patryka 

19 marca – Dzień Wędkarza 

21 marca – Dzień Wagarowicza, Światowy Dzień Zespołu Downa, 

Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Walki z 

Dyskryminacją Rasową 

24 marca – Narodowy Dzień Życia, 

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

 

 

 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-zolnierzy-wykletych/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/miedzynarodowy-dzien-pisarzy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-tesciowej/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-dentysty/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/europejski-dzien-logopedy/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-czystego-stolu/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-kobiet/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-mezczyzny/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-soltysa/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/dzien-matematyki/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/miesiac/swiatowy-dzien-praw-konsumenta/


 

 



 

 

 

 

                                                                                Dziś Mól Książkowy poleca... 

„Zaginione miasta. Tom 1: Strażniczka” 

Autor: Shannon Messenger 

                                                  Dopiero po kilkunastu stronach pierwszego tomu 

„Strażniczki” z cyklu Zaginione 

miasta autorstwa Shannon Messenger trzeba 

przyznać, jak bardzo prawdziwe są słowa: „nie 

oceniaj książki po okładce”. Okładka jest 

zwyczajna, zaryzykowałabym nawet 

stwierdzenie, że nie sięgnęłabym po tę pozycję, 

gdyby nie polecenie.  

Jednak to, co kryje się w środku książki plasuje ją niezaprzeczalnie na podium z 

historią o Harrym Potterze i Percy Jacksonie. Miłośnikom literatury z magią w 

tle przypadnie ona bezapelacyjnie do gustu. Jeśli jesteś mamą nastolatka będzie 

to idealny prezent dla Twojej pociechy i z pewnością sprawi, że laptop i 

smartfon choć na chwilę przestaną być centrum wszechświata. Jeśli chcesz 

choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości wystarczy, że chwycisz w 

dłoń kryształ światła i skoczysz razem z Sophie do Eternalii i pozwolisz się 

porwać historii, która Cię zachwyci. 

Sophie Fisher jest zwyczajną nastolatką, nie licząc faktu, że słyszy myśli 

otaczających ją ludzi. Jak się później okazuje – bycie telepatką to nie jej 

jedyny talent. Dziewczyna wiedzie zupełnie zwyczajne życie na przedmieściach 

San Diego, mieszka z siostrą i rodzicami, a jej sąsiadem jest przemiły właściciel 

ogrodu pełnego figurek krasnali. Pewnego dnia, w muzeum poznaje chłopaka – 

Fitza, i to spotkanie całkowicie zmienia jej życie. Odkrywa, że posiada tajemnicę 

zapieczętowaną w jej umyśle, która jest kluczem do uratowania świata ludzi 

przed pożarami, które codziennie trawią okoliczne miasta. Tych płomieni nie jest 

w stanie ugasić żaden zastęp straży pożarnej, bo nie zostały wywołane przez 

człowieka. Sophie jest w stanie odkryć sposób jak ugasić ten płomień i to staje 

się dla niej priorytetem podczas pierwszego roku nauki w prestiżowej szkole 

Foxfire. Dziewczyna z szarej myszki nagle staje się „tą Sophie”, którą wszyscy 

https://moznaprzeczytac.pl/tag/zaginione-miasta
https://moznaprzeczytac.pl/tag/zaginione-miasta
https://moznaprzeczytac.pl/tag/harry-potter/


znają, z którą każdy chce się przyjaźnić, nie licząc Stiny Heks – która 

wykorzystuje każdą okazję, aby wyśmiewać i dokuczać Sophie. Dex, Fitz, Biana, 

Keefe stają się jej bliscy niczym rodzina, spędza z nimi każdą wolną chwilę, 

wprowadzają ją w świat, do którego należała, ale którego kompletnie nie zna. 

Jednak, aby zostać w Foxfire musi wykazać się samozaparciem i osiągnąć 

zadowalające rezultaty z testów, pod czujnym okiem członka Rady – Brontego. 

Cała wiedza, którą do tej pory posiadła okazuje się zupełnie nieprzydatna w 

świecie elfów, zamiast matematyki, fizyki, języka polskiego chodzi na zajęcia z 

alchemii, telepatii, wiedzy o wszechświecie. Wszystko dla niej jest nowe i 

zaskakujące. Zamieszkuje z Grady’m i Edaline w Havenfield, ma do dyspozycji 

ogromny pokój, a dom otacza Rezerwat, w którym jej opiekunowie zajmują się 

magicznymi zwierzętami. Czy Grady i Edaline będą w stanie pokochać Sophie, 

mimo, iż skrywają w sercach ogromną tragedię związaną z ich własną córką? Czy 

Havenfield będzie jej domem? Czy pożary trawiące San Diego i okoliczne miasta 

mają związek z Czarnym Łabędziem? Dokąd udaje się ojciec Fitza i Biany, gdy 

znika na całe popołudnia i dlaczego pachnie dymem, gdy stamtąd wraca? Czy Fitz 

okaże się jej prawdziwym przyjacielem? Czy Biana została jej przyjaciółką tylko 

dlatego, że kazał jej ojciec? Czy z pozoru niewinne zadanie z wiedzy o 

wszechświecie sprawi, że Sophie stanie przed trybunałem i zostanie ukarana? 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, już teraz sięgnij po pierwszy tom 

historii o Sophie Fisher. Przygotuj się na wiele wrażeń i zaskakujących zwrotów 

akcji. Shannon Messenger na stronach „Strażniczki” powołała do życia tak 

niebanalne stworzenia, których nie powstydziłaby się sama J. K. Rowling. Pióro 

ma lekkie niczym mgiełka, malowniczo buduje świat elfów, pełny chochlików, 

muskogów, błyskunów. Nie wiesz o czym mówię? Nic nie szkodzi, na kartach 

powieści z łatwością odkryjesz te i inne gatunki magicznych zwierząt. Muszę Cię 

ostrzec, gdy już zaczniesz czytać, historia tak Cię wciągnie, że nie będziesz w 

stanie się oderwać, aż do ostatniej strony. Mam dla Ciebie dobre wieści, możesz 

od razu sięgnąć po drugi tom Zaginionych Miast, o enigmatycznym tytule: 

Wygnanie. Czy Sophie będzie musiała opuścić Eternalię? Skoro nie może wrócić 

do świata ludzi to co się z nią stanie? Nie zwlekaj, daj się zaprosić do świata 

Sophie Fisher, który sprawi, że na nowo spojrzysz na otaczający Cię świat. 

https://moznaprzeczytac.pl/tag/shannon-messenger
https://moznaprzeczytac.pl/tag/J-K-Rowling/
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