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Dzień Ziemi 2017
Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy
Dzień Ziemi - celem obchodów jest promowanie postaw ekologicznych wśród
społeczeństwa. Organizatorzy chcą uświadomić rządzącym oraz obywatelom, jak kruchy jest
ekosystem naszej planety i że wspólnie musimy zadbać o to, aby nie uległ on zniszczeniu. W
przeciwnym razie już niedługo nie będziemy mogli czerpać z jego naturalnych zasobów, ani
oddychać świeżym powietrzem.

Wydaje się, że dbanie o planetę wymaga od nas nadludzkiego wysiłku, mnóstwa czasu,
pieniędzy, tymczasem kilka prostych czynności, zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń
mogą zdziałać cuda.

Oto kilka rad jak zadbać o naszą planetę
1. Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa
przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci.
2.

Gaś światło, kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz
z nich korzystał. W ten sposób oszczędzasz energię!
3. Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj
krany. W ten sposób oszczędzasz wodę!

4. Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer. W
ten sposób dbasz o czystość swojego otoczenia!
5. Zacznij segregować odpady w domu. Zaproponuj swojemu nauczycielowi abyście mogli
wspólnie, całą klasą segregować odpady w szkole. W ten sposób ograniczasz ich ilość
Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.
6. Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans
chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia
powietrza!
7. Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu
torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz mniej śmieci.

I Edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki
„You can sing”
27 kwietnia 2017 r. zainaugurowaliśmy I Edycję Dzielnicowego Konkursu Piosenki „You can
sing”. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół nr 119 w Warszawie. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zechcieli podzielić się
z nami swoją pasją do muzyki i śpiewu. W przeglądzie wzięli udział reprezentanci ze siedmiu
bielańskich placówek oświatowych. Na scenie mogliśmy podziwiać występy solistów, duety a także
zespoły wokalno-instrumentalne. Wśród piosenek wybranych przez uczestników znalazły się nie tylko
znane polskie przeboje, ale również kompozycje w języku angielskim czy hiszpańskim. Wybierając
zwycięzców trzech pierwszych, zaszczytnych miejsc jury miało nie lada orzech do zgryzienia, biorąc
pod uwagę fakt, iż poziom, jaki reprezentowali uczestnicy był naprawdę wysoki. Pod uwagę brano nie
tylko walory głosowe, ale również dobór repertuaru i umiejętność przekazu tekstu oraz ogólne
wrażenia artystyczne. Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ ucznia naszej szkoły Aleksa Guta
z klasy 3gA, który zaprezentował publiczności utwór będący jego własną kompozycją.
Zwycięzcy konkursu otrzymali puchary, a wszyscy reprezentanci pamiątkowe statuetki
uczestnictwa oraz dyplomy. Poniżej prezentujemy nazwiska zdobywców trzech pierwszych miejsc,
którym jeszcze raz serdecznie gratulujemy:
I miejsce - Zespół „Górale” (Zespół Szkół nr 49 w Warszawie)
II miejsce – Aleksandra Ceregra,(Gimnazjum nr 95 w Warszawie)
III miejsce – Karolina Kordońska (Szkoła Podstawowa nr 289 w Warszawie)
Konkurs zakończył się ponownym występem zwycięzców, którzy na specjalne życzenie
publiczności i jury zagrali jeszcze jeden utwór, przy którym wspólnie mogliśmy śpiewać i tańczyć.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Co roku 2 kwietnia w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersen
ochodzimy światowy dzień książki. Dzień ten ma na celu promowanie książek dla dzieci, ale przede
wszystkim wspieranie czytania wśród najmłodszych.
Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych
Ludzi. Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była gospodarzem tego dnia
w roku 1980, motto „Książka moim oknem na świat” wymyślił Wojciech Żukrowski, a sam plakat
projektował Jerzy Czerniawski.
W Polsce od 2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”. Ma ona za
zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Ma na celu
zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.

Naprawdę warto czytać dzieciom
W dobie wszechobecnych komputerów, telewizorów oraz telefonów komórkowych, czytanie
książek wydaje się być zajęciem nie tyle niemodnym co przestarzałym, a sama praktyka czytania co raz
mniej popularna wśród dzieci i młodzieży. Dane nie pozostawiają złudzeń: co raz mniej Polaków czyta
książki. W zeszłym roku zaledwie co 10 Polak sięgnął po książkę. Tłumaczymy się różnie: od braku czasu,
po obowiązki zawodowe i rodzinne, ale po wyznanie znacznej części młodych osób, iż nie lubią one
czytać. To, że czytanie rozwija nas na różnych polach to fakt. Pobudza naszą wyobraźnię, uczy skupienia,
uspokaja, wzbogaca słownictwo, ale również kształtuje charaktery młodych ludzi. Dziecko rośnie, a my zamiast rozwijać w nim zamiłowanie do książek pokazujemy mu bajki w telewizorze. To wydaje się
łatwiejszym wyborem, ponieważ maluch zajmuje się wówczas sobą, a my często kłopot z głowy. Warto
jednak wybrać wymagającą naszego zaangażowania opcję. Wspólne czytanie oprócz wskazanych wyżej
zalet, umożliwia nam również spędzenie czasu z ukochaną osobą, dlatego odgrywa ważną rolę w
budowaniu więzi między dziećmi a rodzicami. A co robić, jeśli starsze dziecko nie lubi czytać? Przede
wszystkim: nie zmuszać, ale starać się podsuwać mu ciekawe książki. Nie bójmy się też sięgać po komiksy.
Warto zapytać młodego człowieka, jakie tematy wydają mu się interesujące i poszukać książek na ten temat
w naszej domowej biblioteczce.

A czy wy macie ulubioną książkę z dzieciństwa? Może chcecie podzielić się z nami swoimi
wrażeniami i wspomnieniami. Zachęcamy was do opisania swojej ulubionej książki, a my
zamieścimy jej opis w kolejnym numerze.

Łamańce językowe
Proponujemy Wam dzisiaj kilka ćwiczeń językowych na poprawną wymowę i dykcję.
Jednocześnie mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić.

Recenzja książki „Gwiazdy naszych wina”
Jedną, a może jedyną książką młodzieżową, która zrobiła na mnie wrażenie jest powieść
Johna Greena- ,,Gwiazd naszych wina”. Na początku nie byłam do niej pozytywnie
nastawiona, ponieważ nie przepadam za książkami typu ,,love story’’. Jednak to dzieło, które
w 2012r. zostało ogłoszone najlepszą książką młodzieżową przez prestiżowy ,,The New York
Times’’, zdecydowanie zasługuje na uwagę zarówno młodzieży jak i dorosłych.
Powieść jest wzruszająca, mądra, daje do myślenia, a przede wszystkim porusza dosyć
delikatny temat śmierci. Główna bohaterka Hazel Grace Lancaster jest chora na raka tarczycy
z przerzutami do płuc. Zawsze towarzyszy jej Philip- tak nazwała swoją butlę tlenową.
Pozbawiona przyjaciół, ogląda seriale i czyta codziennie tę samą powieść - ,,Cios udręki’’
Petera Van Houtena - pragnąc dowiedzieć się jak potoczyły się późniejsze losy jej bohaterów.
Kiedy w końcu rodzicom udaje się namówić dziewczynę do wzięcia udziału w spotkaniach
grupy wsparcia, poznaje Augustus’a Waters’a. Ten dowcipny chłopak który, w wyniku
choroby, stracił jedną nogę, wciąż potrafi cieszyć się życiem i tą swoją pozytywną energią
zaraża Hazel. Nastolatkowie zakochują się w sobie.
Czytając taką książkę nie oczekujemy szczęśliwego zakończenia. To dobra i mądra historia o
nastolatkach chorych na raka. Młodych ludziach, których dotknęła straszna choroba a, mimo
to, starają się żyć pełnią życia. To książka, którą każdy powinien przeczytać.

Wszyscy Pracownicy szkoły oraz
Dyrekcja życzą Wam udanych i
bezpiecznych wakacjii!!!
Do zobaczenia w szkole po
wakacjach.

