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Pierwsze dni wiosny

Na stole święcone,

Z okazji Pierwszego Dnia
Wiosny klasa 4a i 4b wybrały
się na wycieczkę do lasu. O 9:00
wspólnie wyruszyliśmy na
przystanek autobusowy
nieopodal naszej szkoły.
Pogoda od rana dopisywała,
słońce świeciło i wszyscy
mieliśmy doskonałe humory.
Autobus przyjechał
punktualnie. Po dojechaniu na
miejsce wysiedliśmy z
autobusu i udaliśmy się do lasu.
Zanim zaczęliśmy zabawę w
podchody, usiedliśmy na
uboczu i zjedliśmy drugie
śniadanie. Na świeżym
powietrzu posiłek zawsze
smakuje doskonale. Najedzeni i

zregenerowani zaczęliśmy
ekscytującą przygodę. Trasa
obejmowała pięć punktów
kontrolnych, przy których
szukaliśmy oznaczonych
kopert z poleceniami do
wypełnienia.

Vivamus condimentum elit
nibh, sit amet placerat urna
dapibus a. Etiam nisi magna,
vestibulum sit amet nulla sed,
finibus cursus augue. Nullam
mollis risus sit amet sem

zregenerowani zaczęliśmy
ekscytującą przygodę. Trasa
obejmowała pięć punktów
kontrolnych, przy których
szukaliśmy oznaczonych
kopert z poleceniami do
wypełnienia. Zadania, choć z
pozoru wydawały się łatwe,
wymagały od nas skupienia i
przemyślanego działania.
Wszyscy doskonale się bawili i
szczęśliwie ukończyli zabawę w
podchody. Po wszystkim
usiedliśmy na trawie i
zjedliśmy to co mieliśmy w
plecakach.Następnie zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcia. Co ważne
- udekorowaliśmy usypane
wokół szyszki w barwach

Ukrainy - na znak solidarności
z krajem ogarniętym wojną. Po
wykonaniu zdjęcia udaliśmy się
na przystanek autobusowy. O
godzinie 12.15 byliśmy już pod
szkołą. To była niezapomniana
wycieczka i na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Cieszyliśmy się, że spędziliśmy
ze sobą kilka godzin, a przy
okazji w pięknej scenerii
bawiliśmy się przednio.

Klasa 4a i 4b

Wielkanoc 2022

Na stole święcone,
tuż obok baranek,
W koszyczku pełno
barwnych pisanek
I jakże znamienne

w polskim krajobrazie
Budzące się do życia

wiosenne bazie.

Zielony barwinek,
fiołki i żonkile

Malują kolorem
uroczyste chwile.

W dom polski wiosna
wchodzi na spotkanie,

Gdy wielkanocne
na stole śniadanie.

Z okazji nadchodzących świąt
wielkanocnych życzymy zdrowia,
spokoju, rodzinnej atmosfery i
życzliwości.

Redakcja Kuriera Dwunastki

Masz ciekawy pomysł na artykuł?
Napisz do nas!
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Pomoc dla Ukrainy
Wszyscy wiemy co dzieje się w
Ukrainie od 24 lutego 2022
roku. Inwazja Rosji nadal trwa,
więc apeluję do Was -
pamiętajmy o tym! Jak
wiadomo w związku z ucieczką
ludzi z miejsc objętych wojną,
doszło do naszej szkoły sporo
uczniów z Ukrainy.
Pamiętajmy, jak jest im trudno.
W kilku punktach przedstawię
jak można im pomóc i zadbać o
ich dobre samopoczucie. Po
pierwsze warto z nimi
rozmawiać, ale się nie narzucać
i starać się nie poruszać tematu
wojny jeśli rówieśnik sam nie
zacznie opowiadać. Drugim
niemniej ważnym

zachowaniem jest
"obserwowanie" takich osób.
Nie chodzi oczywiście o
chodzenie za nimi, czy
śledzenie, po prostu, gdy taka
osoba jest przybita, smutna -
podejdź, zapytaj co się stało,
pociesz lub zapytaj czy czegoś
potrzebuje. Trzecim
wartościowym nawykiem jest
zachęcanie tych osób, aby brali
udział w grach, zabawach czy
rozmowach grupowych, aby
nie czuły się samotne i
wycofane. Po czwarte należy
pamiętać, aby nie osaczać
kolegi czy koleżanki, ale
pozwolić jej poczuć się
swobodnie.

Święta Wielkiej Nocy
(Wełykdeń)

W Ukrainie najliczniejszymi
kościołami są: Cerkiew
Prawosławna Patriarchatu
Moskiewskiego, Cerkiew
Prawosławna Patriarchatu
Kijowskiego, Autokefaliczna
Cerkiew Prawosławna oraz
Cerkiew Greckokatolicka, która
największą sieć parafii posiada
na zachodzie kraju.
Przygotowanie do Świąt
poprzedza, tak jak w kościele
rzymskokatolickim, Wielki
Post. Trzecia niedziela
Wielkiego Postu to tzw.
Krestopokłonna Nedila
(Niedziela Adoracji Krzyża
Świętego). Wielki Tydzień
rozpoczyna Niedziela Palmowa
(Kwitna Nedila). Niedziela
Palmowa zwana „Kwietną” lub
„Wierzbną” w cerkwi oficjalnie
zwie się „Wjazdem Chrystusa
do Jerozolimy”. Wielki Tydzień
nazywany jest też Tygodniem
Męki (Strasnyj Tyżdeń).
Na Śląsku wierni mogą
uczestniczyć w Wielkim
Tygodniu i Świętach Wielkiej
Nocy m.in w Parafii
Greckokatolickiej w
Katowicach.

Zbiórka darów

Zachęcamy do dalszego
zbierania rzeczy dla
uchodźców z Ukrainy w tym
trudnym okresie. Punkty
pomocy w naszym mieście
znajdują się w następujących
miejscach:

- Centrum Inicjatyw Społ.,
ul. 3 Maja 18 32 733-44-98
(poniedziałek, wtorek, piątek w
godzinach 9.00-14.00)

- Centrum Pracy Socjalnej,
ul. Kasprowicza 2, 32 241 26 46
(codziennie 9.00 — 13.00
10.00-16.00, czw. 10.00-17.00)

- Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Racławicka 19, 32 771 63 03
- Centrum Aktywizacji Społ.
ul. Powstańców 70/3, 32 307 53
29 (od poniedziałku do
czwartku 11.00-17.00, piątek
11.00-14.00)
Sytuacja jest dynamiczna, więc
najlepiej skontaktować się
bezpośrednio z danym
punktem, aby dopytać co w
danej chwili jest najbardziej
potrzebne. Wspierajmy osoby,
które uciekły od koszmaru
wojny!

Jakub Żebrowski klasa 7a
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