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ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Jego głównym
przesłaniem jest

podnoszenie
świadomości

społeczeństwa o
problemach osób
zmagających się z
tym schorzeniem.

Corocznie, 2 kwietnia
obchodzony jest Światowy Dzień

Wiedzy o Autyzmie.
Dzień ustanowiony został przez

przedstawicieli państw
członkowskich Organizacji

Narodów Zjednoczonych 21
stycznia 2008 roku

Autyzm jest zaburzeniem
rozwojowym, u podstaw

którego leży nieprawidłowa
praca mózgu. Osoby z

autyzmem mają problemy z
komunikacją,

postrzeganiem świata,
rozumieniem relacji

społecznych. W odmienny
sposób odbierają wrażenia
zmysłowe. Trudno jest nam
nawet wyobrazić sobie, że

sól jest kwaśna, śnieg
parzy, a delikatne głaskanie
powoduje silny ból. Ale tak

właśnie może wyglądać
świat osoby z autyzmem.



WYSTĘP UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

PRZYGOTOWANY Z OKAZJI WIELKANOCY

Uczniowie z okazji Wielkanocy nakręcili filmiki, w których
śpiewają i recytują świąteczne piosenki lub wiersze.



ŚMIGUSOWO-DYNGUSOWA MODA
Z RECYKLINGU
(Uczniowie klasy I) 



Koronawirus nie odpuszcza…
Nowe obostrzenia !!!

Przedłużamy obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa (z wyjątkami) do 
25 kwietnia

obiekty kultu religijnego - max 
1os./20m2

placówki handlowe <100m2 1 
os./15m2, >100m2 1 os./20m2

zamknięte centra handlowe
zamknięte salony urody

Od 19 kwietnia dopuszczamy możliwość 
uprawiania sportu w obiektach sportowych na 
świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa
dzieci i młodzieży we współzawodnictwie 
sportowym prowadzonym przez odpowiedni 
polski związek sportowy. 
Działalność obiektów sportowych nadal jest 
ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez 
udziału publiczności. 
Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby 
fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i 
solaria. 



          ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEmI
22 kwietnia na całym 

świecie obchodzony 
jest Dzień Ziemi. Każdego
roku do świętowania 
przyłącza się wiele 
placówek oświatowych, 
organizacji i stowarzyszeń
ekologicznych. 
Światowy Dzień Ziemi w 
2021 roku przypada na 
czwartek 22 kwietnia. 
Tegorocznym motywem 
przewodnim jest hasło 
„Przywróć naszą Ziemię”. 
Celem tego dnia 
jest promowanie postaw p
roekologicznych w społecz
eństwie. Organizatorzy 
Dnia Ziemi chcą 
uświadomić jak kruchy 
jest ekosystem planety 
ludzi

W poprzednich latach do akcji bardzo chętnie 
włączali się celebryci i ważne osobistości z 
całego świata. Lil Dicky stworzył z tej okazji 
singiel „Earth”, a do jego zrealizowania zaprosił 
najpopularniejsze gwiazdy muzyki pop. W 
kawałku tym usłyszeć można m.in. Justina 
Bieber'a, Arianę Grande, Miley Cyrus i Eda 
Sheerana. Zyski ze sprzedaży singla zasiliły 
konta organizacji, które związane są z ochroną 
środowiska. 
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