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Gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym zaprasza na bezpłatne
badania przesiewowe w kierunku wirusowego zapalenia
wątroby typu C (WZW C).
W badaniach może wziąć udział każdy, również dzieci,
pod warunkiem, że przyjdą wraz z dorosłym opiekunem.
Badanie wykonują wykwalifikowane pielęgniarki, które
bezboleśnie pobiorą krew poprzez nakłucie opuszki
palca. Rezultaty testu poznamy w ciągu kilku minut. W
przypadku pozytywnego wyniku zostanie wykonane
powtórne badanie potwierdzające.
Osoba z potwierdzonym podczas naszych badań
rozpoznaniem zakażenia zostanie skierowana na
konsultację lekarską, dalszą diagnostykę i specjalistyczne
leczenie. Jest ono bezpłatne (refundacja NFZ) i niezwykle
skuteczne. Trwa zazwyczaj 12 tygodni i nie wiąże się z
działaniami niepożądanymi.

Już od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w obchodach Dnia Śniadanie Daje Moc. Ta
Ogólnopolskiej akcji edukacyjna organizowana jest przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia
oraz Instytut Matki i Dziecka.
8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of
Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds.
Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy
Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii.
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej
koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!
Dlatego nasi uczniowie tak chętnie uczestniczyli w śniadaniowych akcjach. W wielu klasach,
nie tylko najmłodszych, przygotowaliśmy piękne, zdrowe i kolorowe wyspy kanapkowe i
przekąskowe. Dla dzieci to nie tylko wspaniała zabawa, ale również możliwość współpracy i
integracji, a przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania.

Nasza szkoła z wielką radością przyłączyła się do akcji „1000 książek…” organizowanej w
grodziskim szpitalu. Zbieraliśmy książki, kolorowanki, puzzle i kredki.
Zaangażowanie uczniów i ich rodzin przerosło nasze najśmielsze oczekiwania w zaledwie
dwa tygodnie zgromadziliśmy:
– 713 książek,
– kilkadziesiąt puzzli i gier planszowych,
– kilkanaście kolorowanek/ łamigłówek oraz kredek i flamastrów.
1 grudnia dary zostały przekazane do szpitala i tam czekały na swoich nowych właścicieli.

25 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia uczniowie naszej szkoły przystąpili
do zbiórki nowych maskotek i przyborów szkolnych
dla małych pacjentów szpitalnych oddziałów
onkologicznych.

„Piórniki dla Afryki”
6 listopada 2018 zakończyła się akcja „Piórniki dla Afryki”. Przez
cały miesiąc zbieraliśmy piórniki z wyposażeniem, artykuły
szkolne, które przekazaliśmy do biura Fundacji Dzieci Afryki. Była
to już trzecia edycja tej akcji, w którą z chęcią włączyli się nasi
uczniowie. Zebraliśmy razem 206 w pełni wyposażonych
piórników.

„Paczka dla kombatanta”
Kolejny raz społeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską zbiórkę
artykułów spożywczych z długą datą przydatności (np. mąka,
makarony, cukier, oleje itp.) oraz artykułów chemicznych.
„Rodacy-Bohaterom to akcja stworzona w 2010 roku przez
Stowarzyszenie Odra-Niemen, dzięki spotkaniu z płk. Weroniką
Sebastianowicz Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.
Zaczynaliśmy od zbiorki darów na święta „Paczka dla polskiego
kombatanta na Kresach”. Obecnie Rodacy-Bohaterom to obok zbiórki
darów dla weteranów, to także szeroki obszar edukacji historycznej,
dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem
kombatantów w Polsce i poza jej granicami.”

Pocztówka dla powstańca to kolejna akcja dla uczniów naszej
szkoły. Młodzież z klas 4-8 wysłała ponad 100 kartek do
Powstańców.
Obok podtrzymywania pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego
ważną część kampanii stanowi edukacja historyczna. Na stronie
www.bohaterON.pl zamieszczono zdjęcia i biogramy Powstańców –
zainteresowane akcją osoby mogły poznać losy bohaterów i zdecydować, do
kogo zaadresują kartkę z życzeniami.

28 listopada w grodziskim Centrum Kultury, w ramach Szkolnej Sceny Talentów, odbył się
koncert „Orzeł Biały”, w którym wystąpili uczniowie naszej szkoły.
Aktorzy zabrali nas w niezwykle wzruszającą podróż w czasie. Podziwialiśmy taniec białoczerwonej flagi. Zobaczyliśmy Galla Anonima opiewającego w swej kronice piękno
słowiańskiej ziemi. Byliśmy świadkami przekazania przez Krzyżaków dwóch nagich mieczy w
ręce rycerstwa polskiego. Śpiewaliśmy Bogurodzicę, ruszaliśmy w bój z kosynierami i z
oddziałami marszałka Piłsudskiego. Widzieliśmy, jak Biały Orzeł odpiera atak trzech
czarnych, zaborczych… Słuchaliśmy płomiennego przemówienia króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Szliśmy na wojnę, modliliśmy się z więźniami obozu koncentracyjnego i
walczyliśmy o wolną od okupanta Warszawę… Wspominaliśmy ciężki czas stanu wojennego i
radosny – powrotu demokracji w Polsce. W podniosłym finale wszyscy artyści przypomnieli
nam, że „…póki Polska żyje w nas, póty nie zginie”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim we
współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu
Grodziskiego
ZAPRASZAJĄ na BIAŁĄ SOBOTĘ
w dniu 8 grudnia 2018 r. w godz.9:00 – 13:00 w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Grodzisku Maz. przy ul. Bałtyckiej 30
Rodziców dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze pod
hasłem „Wychowanie to nie karanie, nastaw się na nagradzanie”
W ramach spotkania odbędą się:
- Warsztaty dla rodziców zwiększające zakres umiejętności i metod
wychowawczych,
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.

13 grudnia odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla
rodziców uczniów klas pierwszych. Celem spotkania było
podniesienie świadomości rodziców oraz pracowników oświaty
na temat zasadności wykonywania przesiewowych badań słuchu.
Opiekunowie zostali zapoznani z objawami wskazującymi na
możliwe problemy ze słuchem, oraz z wpływem ubytku słuchu na
rozwój i postępy edukacyjne dzieci.
Już niedługo nasi uczniowie wezmą udział w badaniach
przesiewowych.

Warsztaty dla rodziców i dzieci z metody ruchu
rozwijającego metodą Weroniki Sherborne.
29 listopada siedmioro rodziców wraz z dziećmi
uczestniczyło w warsztatach. System ćwiczeń W.
Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i
stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń
rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego,
ruchowego i fizycznego. Podczas zajęć metodą Ruchu
Rozwijającego dziecko poznaje więc swoje ciało i
przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego
człowieka oraz uczy się współpracy. W trakcie naszego
spotkania zaprezentowano ćwiczenia, które można
wykonywać z dziećmi w warunkach domowych. Nie
wymagają one żadnych specjalistycznych sprzętów, a
jedynie odrobinę wyobraźni i chęci. Uczestnicy
warsztatów zachęcili nas do powtórzenia zajęć, więc już
wkrótce spotkamy się po raz drugi.

W listopadzie pojawiła się kolejna część cyklu dla Rodziców –gazetka oraz artykuł na
stronie szkoły. Tym razem skupiliśmy się na diecie ucznia.
Prawidłowe żywienie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój
człowieka i utrzymanie przez niego dobrego stanu zdrowia. Ma ono ogromne znaczenie
zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że
jesteśmy tym, co jemy. To, z czego składa się codzienny jadłospis, ma istotny wpływ na
nasz rozwój i funkcjonowanie.
Nasze artykuły zaczerpnięte są ze strony: https://poradnia.ncez.pl oraz https://ncez.pl/
Konsultacje dietetyczne online
Zawsze darmowa opieka dietetyków
Natychmiastowa rezerwacja bez kolejek
Rozmowa bez wychodzenia z domu

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
Na przełomie listopada i grudnia trzecioklasiści uczestniczyli w drugiej
części cyklu zajęć w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować.
Tym razem ćwiczenia polegały na prowadzeniu RKO – resuscytacji
krążeniowo – oddechowej na manekinach. Uczniowie chętnie i z pełną
powagą wykonywali schemat udzielania pierwszej pomocy. Po
zaliczeniu egzaminu wewnętrznego uzyskali certyfikaty i książeczki z
ważnymi informacjami wydane przez WOŚP.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki i promocji
zdrowia. 16 nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w drugiej edycji szkolenia.
Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy
pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?
Celem programu APTECZKA jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności
społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne,
pozytywne nastawienie do życia.

W czasie zajęć omówiono następujące zagadnienia:
- postawy i odgrywane role a ich wpływ na nasze zachowanie,
- najczęstsze postawy rodziców i związane z nimi sposoby
prowadzenia rozmowy,
- budowanie konstruktywnych relacji z rodzicami.
Instytucją prowadzącą szkolenie była Akademia GWO.

„Zabawy i pląsy dla najmłodszych” to szkolenie, które zaproponowano
uczniom z klas 6-8.
26 listopada siedmioro uczniów przybyło na warsztaty, by poznać i
przećwiczyć różnego rodzaju zabawy, pląsy i gry. Skutkiem naszego
spotkania było podjęcie organizacji długich przerw uczniom z klas 1-3.
Młodzież okazała się bardzo twórcza i chętna do pracy. Od grudnia,
każdego dnia pojawiają się na korytarzach szkoły, by zaproponować
najmłodszym bezpieczne formy spędzania wolnego czasu.

W październiku i listopadzie klasy edukacji wczesnoszkolnej uczęszczały
na zajęcia z robotyki i programowania w grodziskiej Sali YouMedia.
Uczniowie poznali zasady programowania robota Photona, zapoznali
się również z zasobami i możliwościami tego miejsca.
Uczniowie klas starszych spróbowali swoich sił na bieżni w wirtualnej
rzeczywistości i obejrzeli drukarkę 3D. Mieli także możliwość
nagrywania piosenek i wywiadów w profesjonalnym studio.
W Mediatece każdy może spędzić wolny czas twórczo i bezpiecznie,
korzystając z nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W grudniu uczniowie z klas 1-3 uczestniczący w zajęciach świetlicowych wzięli udział w
programie profilaktycznym „Magiczne kryształy”.
Program skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat i ma uchronić je przed "nowoczesnymi"
uzależnieniami: od telewizji, gier komputerowych i Internetu.
Cele programu to:
- rozwój możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami;
- przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez telewizję i
gry komputerowe;
- pogłębiony rozwój więzi w rodzinach uczestników;
- zachęta do odnowienia lub kultywowania tradycji rodzinnych;
- poznawanie i ćwiczenie form wypowiadania siebie.
Podczas zajęć dominują aktywne formy pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne,
ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna.
Dzieci są zapoznawane z bajką "Magiczne kryształy" i zagrożeniami związanymi z
niewłaściwym korzystaniem z mediów.

W grudniu cała społeczność szkolna została zaproszona do
udziału w akcji „Łańcuch życzliwości i wdzięczności”. Zadanie
polegało na napisaniu miłych słów, podziękowań, pochwał,
wyrazów wdzięczności i podziwu osobom ze szkoły. Na
kolorowych paskach papieru powstały setki dobrych myśli, które
połączone dały nam przepiękne łańcuchowe choinki, którymi
ozdobiliśmy korytarze naszej szkoły.
„Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia,
nieufność i wrogość”.

