
Nowinki Naszej
Szkolnej Rodzinki

Witajcie 
wakacje!
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Pałac i Ogrody Branickich w Białymstoku  

Zamek w Tykocinie  

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie ( Wasilków )  

Wielka Synagoga w Tykocinie  

Muzeum Ikon w Supraślu  

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy  

Rynek Kościuszki w Białymstoku  

Katedra Białostocka- Kościół Farny w Białymstoku  

Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku  

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie  

Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach   

Atrakcje powiatu białostockiego:  

 

Podróż po Podlasiu 
Malwina Dziawgo 
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Trasa wycieczki:
Białystok-10,5 km (ok. 15 min )- Jurowce- 5,5 km ( ok. 8 min ) - Wasilków- 8,0 km ( ok. 10 min )-
Supraśl- 24,9 km ( 24 min )- Choroszcz- 20,6 km ( ok. 16 min )- Tykocin- 32,3 km ( ok. 24 min )

Białystok  



Maria Ołdakowska

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) –
 dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
dla upowszechniania ideałów i celów
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie
Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od
1955 w różne dni roku w różnych krajach
członkowskich ONZ. 

W Polsce i innych państwach, Międzynarodowy
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1
czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w
związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem
sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym.
Jego inicjatorem jest organizacja
zwana International Union for Protection of
Childhood, której celem było zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994
tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i
Młodzieży.

Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego
Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w
dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego
dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do
szkół na uroczyste akademie, a następnie na
przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których
rozdawano słodycze, zakupione ze środków
pozyskanych ze zbiórek publicznych. 

Dzień Dziecka
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Maski
Maja Adamiuk

Hejka! Tu Maja, na co dzień znacie mnie
jako uczennice klasy 7b, możecie nie
wiedzieć. ale interesuje się sztuką czyli
rysowaniem, malowaniem, rzeźbieniem
itp. Obrazek, który widzicie obok
mojego autorstwa. 
Możecie na nim zauważyć dziewczynę,
ubraną w szkolny mundurek w kolorze
żółtym, który jak wiadomo kojarzy nam
się z radością, szczęściem oraz 
 beztroskością. Jeśli przeczytacie jej
wypowiedź możecie zauważyć pewną
niezgodność. 

Takie osoby ukrywają to, kim są bo boją się odrzucenia przez grono rówieśników. Często
udają, że wszystko jest w porządku (mimo że tak nie jest). Potrzebują pomocy, a boją się o
nią poprosić. Osoby z ,,maską" przeważnie nie lubią lub po prostu boją się szkoły,
nauczyciele i uczniowie wywierają na nich dużą presję - żeby się dobrze uczyć i mieć
najlepsze oceny lub żeby być ,,cool" i dopasować się do innych. Z doświadczenia wiem że
jeśli jesteś inny niż wszyscy, oni będą zwyczajnie uważać cię za dziwnego. 
Wracając do rysunku zastosowałam kawałki kartki w kratkę aby jeszcze bardziej
podkreślić,  że to najczęściej właśnie szkoła wywołuje takie uczucia. Żeby nie było nie
zachęcam nikogo do rzucenia szkoły, ale do pomocy takim osobom. 
I jeszcze jedno -  nie oczekujcie od nich, że to one przyjdą do Was.  To Wy musicie przyjść
do nich...

Przypatrzmy się lepiej - mina dziewczyny wskazuje na to, że wszystko jest dobrze, ale to co
mówi już niekoniecznie. Chodziło mi tutaj aby za pomocą kontrastu przekazać, że wiele
osób zakłada do szkoły tak zwane ,,maski". 
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Hanna Prokopczuk 

Około 70% powierzchni naszej planety pokrywają morza i oceany, a odpady w
środowisku morskim można znaleźć niemal wszędzie. Ponad 2/3 plastiku w oceanach
znajduje się w toni i na dnie. Co gorsza, butelki, torebki i inne plastikowe śmieci
stopniowo rozpadają się na coraz to mniejsze fragmenty (mikroplastik), które dalej
stanowią zagrożenie dla ekosystemu, mimo że są niewidoczne gołym okiem.

Czystość mórz i oceanów 

Kartki z
kalendarza

 
 

8 czerwca 
Światowy Dzień

Oceanów
 
 

27 czerwca 
Światowy Dzień

Rybołóstwa
 

 - oszczędzaj wodę,
 - używaj detergentów, które podlegają biodegradacji,
 - uprawiaj ogródek tak, by nie trzeba było używać środków ochrony roślin lub
sztucznych nawozów,
 - nie wylewaj ścieków bezpośrednio do rzek,
 - odpoczywając nad morzem, nie zanieczyszczaj plaż i nie niszcz wydm,
 - wybieraj ryby pochodzące z lokalnych połowów lub hodowli.

Jak chronić morza i oceany?



HappyHappyHappy
Holidays!Holidays!Holidays!
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