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„Biblioteka po drodze. Nie mijam, wchodzę”
O tym, że czytanie
książek niesie ze
sobą szereg korzyści, nie trzeba nikogo przekonywać.
Dlaczego zatem,
temu przyjemnemu i
rozwijającemu zajęciu poświęca się tak
mało ludzi? Jedynie
10% z nas czyta
więcej niż 7 książek
rocznie. Aby zachęcić wszystkich leniuchów do czytania
przedstawiamy 10
powodów, dla których warto czytać
książki każdego
dnia:
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4. Czytelnicy są
bardziej skłonni do 9. Mole książkowe
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☺ 10 powodów, dla których
warto czytać książki.
☺ Nasz udział w akcjach
charytatywnych
☺ „Przysłowia mądrością
narodów”
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Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia przedszkolaki z oddziałów upamiętnili święto najukochańszych babć i dziadków.
Dzieci zaprezentowały ciekawy
program artystyczny, w którym
wystąpiły wszystkie wnuczęta. Po
części artystycznej wnuki wręczyły
swoim babciom i dziadkom laurki.
Nie zabrakło uścisków, uśmiechów
i łez wzruszenia. Potem przy wspólnym słodkim poczęstunku była
chwila z książką. Babcie i dziadkowie czytali wnukom fragmenty
książek zakupionych do biblioteki
szkolnej.
Goście gromkimi brawami i uściskami podziękowali wnuczętom za mile
spędzony czas w szkole.

„Każdy ma coś, co może dać innym”
Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach
i przedszkolach odbywa się
wielka zbiórka monet pn.
„Góra Grosza”.
Tak było też i w naszej szkole.
Celem akcji jest zbiórka drobnych monet z przeznaczeniem na
pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach za-

stępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest
działanie edukacyjne – pokazanie
najmłodszym jaką siłę stanowić
może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra
potrzebujących. Uczniowie i
przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w
myśl zasady:
Jeden grosz znaczy niewiele, ale

27. finał WOŚP
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia
2019 r. Jego celem będzie zakup

nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych.
Uczniowie naszej szkoły wzięli w

gnowa.

Dziewczyny

zebrały

1819,59zł.
Podczas finału w Rawie Mazowieckiej nasza szkołę reprezentowała
Julia Piętara.

WOŚP aktywny udział. Wolontariuszki z klasy IIIb (Zofia Bator, Julia

Piętara, Aleksandra Kowara) zbierały
pieniądze w szkole i na terenie Re-
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Góra Grosza
jest największa
na świecie.
Nasza szkoła
zebrała

914,85 zł.
Dziękujemy!

Ciekawostki ze świata—Biblioteka przyszłości w Tiencinie (Chiny)
Nowoczesny budynek biblioteki w
chińskim mieście Tiencin ma powierzchnię 30 tysięcy metrów kwadratowych i jest w stanie pomieścić
aż 1,2 miliona książek. Prace nad budową trwały aż trzy lata. Natomiast
czas włożony w powstanie tego niezwykłego projektu przekłada się na
niesamowite efekty. Biblioteka ma aż
pięć pięter wysokości, a książki
umieszczone na półkach znajdujących się na oświetlonych ścianach
zdają się sięgać aż po sam szczyt
budynku. Projektanci jednak na tyle
sprytnie zaprojektowali budynek, że
książki znajdują się jedynie do określonej wysokości, do których człowiek jest w stanie sięgnąć - wyżej
znajdują się atrapy.

Przysłowia mądrością narodów.
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Mówi się, że "przysłowia
są mądrością narodów", gdyż
w nich zawarta jest mądrość naszych przodków, którzy
na podstawie długich obserwacji
w dość interesujący sposób formułowali istotne prawdy życiowe. Jedno ze starych łacińskich przysłów

mówi, że uczymy się nie
dla szkoły, lecz dla życia ("Non
scholae sed vitae discimus"). Przywołując odpowiednie argumenty,
postaramy się dowieść jego prawdziwości. Jesteśmy jednak przekonani, że chyba nie ma na świecie
takiej osoby, która by się z tym

i spędzania w szkole połowy dnia.
Wydaje Wam się, że jest
to bezcelowe działanie, a szkoły
w ogóle nie powinny istnieć. Powinniście sobie jednak uświadomić
fakt, że uczęszczając na zajęcia,
zdobywając wiedzę
z poszczególnych dziedzin nauki
i nabywając nowych umiejętności,
tak naprawdę inwestujecie
w samych siebie i swoją przyszłość. Nie uczycie się dla rodziców, nauczycieli, ocen—

jak sądzicie.
Dopiero przyszłość i dorosłość
korygują to błędne przekonanie.
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Szkoła jest miejscem, gdzie powinno się rozwijać posiadane talenty,
aby ich nie zaprzepaszczać. Poza
tym w tym okresie swojego życia
nabywamy wielu bardzo przydatnych w późniejszym czasie umiejętności, np. samodzielnego uczenia się, właściwego prowadzenia

przysłowiem
nie zgodziła.
Zdecydowaną większość
z Was denerwuje fakt
rannego wstawania

CZEGOKOLWIEK
SIĘ UCZYSZ,
UCZYSZ SIĘ
DLA SIEBIE”

rozmów, współpracy z innymi osobami. Wówczas to kształtują
się nasze poglądy i przekonania.
Uczymy się także tolerancji
i szacunku dla innych. Wszystko
to w przyszłości, kiedy już skończy
się etap nauki szkolnej, na pewno
kilkukrotnie ”Czegokolwiek się
uczysz, uczysz się dla siebie”
„CZ
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Wydawca—biblioteka
szkolna
Szkoła Podstawowa
im. Władysława Ciasia
w Regnowie.
Tel.: 468131670
Faks: 468131670
E-mail:spregnow@gmail.com

Tytuł
„Czytelnik Stycznia”
otrzymują:
Kacper Dębowski klasa II
Barbara Gawin klasa IV
Gratulujemy!!!

„Podążaj za trzema rzeczami:
szacunkiem dla innych ludzi,
szacunkiem dla siebie
oraz odpowiedzialnością
za wszystkie swoje czyny”.

To warto przeczytać—Iqbal
Iqbal – to książka włoskiego pisarza, dziennikarza i nauczyciela Francesco D'Adamo, laureata
wielu międzynarodowych nagród.
Przetłumaczono ją na kilkanaście
języków. W Polsce przetłumaczona przez Joannę RoguskąBerdyn.
To prawdziwa historia pakistańskiego chłopca Iqbala Masiha.
Jako 4-latek został sprzedany do
niewolniczej pracy przy produkcji dywanów. Uciekł mając 10 lat
i zaangażował się w działalność „Front Wyzwolenia Pracujących Dzieci. Podczas swojej działalności przyczynił się do uwolnienia wielu dzieci. Sławny z tego powodu w świecie został nagrodzony w 1994 roku nagrodą
Reebok Human Rights, która

odebrał w Bostonie. Rok potem, jako 12-latek został
w Wielkanoc zamordowany w
rodzinnej wiosce.
Historię tę opowiada nam w
książce Fatima, wymyślona
przez autora przyjaciółka
chłopca.

