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Od redakcji
Niebawem już wakacje. To ostatnie Krecie Newsy w tym roku szkolnym. W tym numerze o tym, jak odnieść
sukces, jak radzimy sobie z emocjami, trochę o Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych, z jakimi zaletami wiąże się aktorstwo oraz COŚ na poprawę humoru. ZAPRASZAMY!
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Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych

5 maja w krajach całej Europy obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest to bardzo ważny dzień 
dla osób wzmagających z niepełnosprawnością fizyczną lub fizyczną, ale także dla tych, którzy podejmują działania służące 
skuteczniejszemu likwidowania barier niepełnosprawnych, ale także budowania bezpiecznego, przyjaznego środowiska dla 
nich.

Mówiąc już o niepełnosprawności warto wspomnieć czym ona tak naprawdę jest, ponieważ niektórzy, szczególnie ci młodsi 
czytelnicy mogą mieć z tym problem. Niepełnosprawność to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w 
sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu. Jest 
to definicja przyjęta 1980 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Święto to zaczęto obchodzić w Francji na początku lat 90 XX wieku.  Celem święta jest sprzeciw nierównemu traktowaniu 
niepełnosprawnych w życiu codziennym, ale nie tylko. W Polsce  organizowany jest Marsz Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie "Aktywni" w 
Białymstoku. Co ciekawe Rzeczpospolita Polska potwierdziła równość osób niepełnosprawnych wobec prawa oraz przyjęła 
zobowiązanie poszanowania ich godności w 2012r.

Marta Kępińska



TERMOMETR EMOCJI – JAK RADZISZ SOBIE W OBECNEJ
SYTUACJI Z EMOCJAMI? ZOBACZ! SPRAWDŹ!

JAK SIĘ CZUJĘ,GDY….?



Koniec epidemii, jak się czujesz?





Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:

- Dziesięć litrów benzyny, szybko!

- Pali się, czy co?

- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.

- Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co twój kolega z ławki?

- Bo mamy tego samego nauczyciela z języka polskiego.

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku całującą się parę.

- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.

- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!     

Zebrał: Adam Kania              




