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ALE AKCJA! O RANY! SP11
ZNÓW ZBIERA KASZTANY!
Jak co roku zbieramy kasztany. To cenny
surowiec, który pomaga zwierzętom przetrwać
zimę oraz jest wykorzystywany w przemyśle
farmaceutycznym do wyrobu leków. Suche
kasztany
przynosimy
do
opiekunów
samorządu.

SAMORZĄD SZKOLNY W NOWYM
SKŁADZIE

Miło nam poinformować, że Przewodniczącą
szkoły została Zuzanna Dobroszek z klasy
8b. Zastępcą została Aleksandra Graczyk z
klasy 8a. Gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów!

GORĄCZKA ZŁOTA
Wzorem lat ubiegłych przyłączamy się
do akcji zbierania groszy. Zbieramy
monety 1,2 i 5 groszowe. W ten sposób
pomagamy dzieciom, które dzięki tej
inicjatywie będą mogły wyjechać na
wakacje. Pamiętajcie, liczy się każdy
grosz, a pomaganie jest fajne!!!

PAŹDZIERNIKOWY KONKURS
DYNIOWY
Samorząd Uczniowski ogłasza Konkurs na
śmieszną Dynię.
Prace konkursowe przynosimy do szkoły do
końca października do opiekunów samorządu.
Docenimy wszystkie prace a w szczególności
te, w które włożycie najwięcej pracy własnej.

KOŁO WOLONTARIATU
Zachęcamy do czynnego włączenia się
do
działań
Koła
Wolontariatu.
Spotkania odbywają się w każdy
czwartek na drugiej długiej przerwie w
sali 105.
ADOPCJA NOWEGO PUPILA
Jak wiecie, nasza Cola znalazła przed
wakacjami nowy dom. Postanowiliśmy więc
zaadoptować kolejnego czworonoga. Wkrótce
więcej szczegółów.

PRZYPOMNIENIA
Przypominamy, że w szkole działa biuro rzeczy
znalezionych. Zdjęcia wszystkich opuszczonych
worków, samotnych bluz i kurtek znajdują się na
szkolnym
Facebooku.
Jak
nieoficjalnie
dowiedziała
się
redakcja
Bożedajdzwonka
zagubione rzeczy tęsknią do swoich właścicieli.

BUDŻET OBYWATELSKI

Zbliża się głosowanie w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Nasza szkoła w tym roku
także startuje w tej inicjatywie starając się o
dofinansowanie ogrodzenia wokół szkoły
(projekt L 154). O szczegółach akcji będziemy
informować w najbliższym czasie.

SZKOŁA W KORONIE, CZYLI
JAK NIE DAĆ SIĘ WIRUSOWI
Pamiętajcie, że od kilku miesięcy czyha na nas
nieprzyjaciel groźniejszy niż klasówka z fizyki i
bardziej podstępny niż zadanie z matmy. Dlatego
redakcja uprzejmie przypomina, co robić, by nie
dać szans nieprzyjacielowi, by przejął kontrolę nad
naszym ciałem:

1. Myjcie ręce – słowa od lat
powtarzane jak mantra przez Pana
Bartka Jankiewicza, powinny stać
się mantrą każdego z nas. Jeśli 30
sekund pucowanka dłoni bardzo
Wam się dłuży możecie nucić tekst
swojej ulubionej piosenki lub
powtarzać symbole pierwiastków.
2. Noście maseczki – ten niepozorny
kawałek materiału chroni Was i
waszych najbliższych nie tylko
przed koronawirusem, ale także
przed wieloma innymi zarazkami.
Dbajcie o maseczkę jak o swój
smartfon – jednorazową należy
często wymieniać, zaś wielorazową
należy prać i prasować.
3. Trzymajcie dystans – pamiętajcie:
mijamy się szerokim łukiem, nie
podajemy sobie rąk, nie robimy
sztucznego tłoku.
4. Dezynfekujcie ręce – pamiętajcie o
tym, szczególnie, gdy dotykacie
różnych powierzchni i spożywacie
posiłki. Wirus tylko czeka, by
wskoczyć Wam do gardła na
ulubionym batoniku!
5. Keep calm and stay healthy!

