
Pierwszy czerwca jest obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Jest to szczególne święto. W tym dniu okazujemy dzieciom miłość i troskę, dajemy im prezenty. 

Dzień Dziecka jest obchodzony w 120 krajach na świecie. Został on wprowadzony w 1952 roku, a 
jego inicjatorem była organizacja, której działalność miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieci na całym świecie. W 1953 roku do obchodów tego święta przyłączyła się Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. Przed rokiem 1952, dzień dziecka był już obchodzony w niektórych 
krajach, między innymi w Chinach od 1926 roku. Został on zainaugurowany podczas specjalnego 
spotkania, które miało miejsce w Genewie, a które miało na celu omówienie problemów 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną dziecka w ówczesnym świecie. Każde z 54 krajów, 
których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu zadeklarowało wprowadzenie tego dnia do 
kalendarza jako dnia szczególnego, poświęconego dzieciom.

Piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej pt.: Wszystkie dzieci nasze są”

W wierszu "Nie wiadomo" Ewy Szelburg-Zarembiny usłyszymy, co dziecko może w życiu 
osiągnąć i na co napotkać.

Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
Co w życiu ciebie czeka.
I ty możesz wyrosnąć
Na wielkiego człowieka.
Może tak się w twoim życiu stanie,
Może z tobą tak się właśnie zdarzy,
Że ty zrobisz to, że ty to zdobędziesz,
O czym tyle ludzi próżno marzy.
Może twoje serce będzie tak gorące,
Może ty mieć będziesz tyle siły,
Że obronisz słabych i skrzywdzonych,
Że świat zmienisz na dobry i miły.
Może twojej matce będą błogosławić,
Że dzielnego wychowała syna.
...Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
Jak się wielkość w życiu rozpoczyna.

Co dorośli mówią o dzieciach?

"Dzieciństwo czasem powraca, młodość nigdy".
Anna Jamesom

"Ukryte możliwości każdego dziecka, to najbardziej zadziwiająca rzecz w całym stworzeniu".
Ray Wilbur 

"Dzieci to anioły, których skrzydła maleją w miarę jak wydłużają się im nogi".
Roger Lewin

Z okazji Dnia Dziecka życzymy dzieciom i rodzicom we wszystkich krajach, na wszystkich 
kontynentach, aby w każdej rodzinie było jak najmniej zmartwień i jak najwięcej radości. 
Aby żadne dziecko na świecie, szczególnie dzisiaj, nie czuło się samotne.
           Serdeczne życzenia przesyła Samorząd Uczniowski.


