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GAZETKA KLAS I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH 

 

 

                

 

                    Nr 2                                            Październik 2013 rok 

*************************************                         ***************************************** 
 
 

 

PANI JESIEŃ 

 

Przeszedł sobie dawno  

śliczny, złoty wrzesień...  

Teraz nam październik  

Dała pani jesień...  

 

Słono takie śpiące,  

Coraz później wstaje,  

Ptaszki odlatują,  

hen, w dalekie kraje.  

 

W cieniu, pod drzewami  

Cicho śpią kasztany,  

każdy błyszczy pięknie,  

niby malowany.  

                                                Zofia Dąbrowska 

      

W numerze: 

 

 Jesień 

 Z życia szkoły! 

 14 październik – dzień KEN 

 Kącik Młodego Przyrodnika 

 Zagadkowe co nieco 

 Nasze wakacyjne wspomnienia  

 Kącik Malucha 
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KILKA  SŁÓW  NA  POWITANIE  

 

Za nami pierwszy miesiąc nauki w roku szkolnym 2013/2014. Lato, wakacje są już 

 wspomnieniem. Mamy złotą polską jesień. Liście na drzewach i krzewach mienią się  

różnymi kolorami od zielonego przez żółty, pomarańczowy, czerwony, bordowy,  

brązowy. Spadają kasztany i żołędzie. Kwitną wrzosy. W lasach jest dużo grzybów. 

 Dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Zwierzęta przygotowują się do zimy.  

A co słychać u nas: 

 

 Klasy pierwsze rozpoczęły naukę pływania na basenie KSOS w Krakowie. Pływanie doskonalą uczniowie 

klas drugiej i trzeciej. 

 

 uczniowie klas II , III byli w Teatrze Groteska w Krakowie na sztuce ,,Czerwony Kapturek”. Było 

zabawnie i pouczająco. Przeczytajcie sprawozdanie waszej koleżanki Klaudii. 

 

 1 X  uczniowie klas I-III powitali jesień na placu zabaw w Zdzięsławicach. Były gry i zabawy na świeżym 

powietrzu. Pogoda dopisała a miły pobyt zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek na grillu dzięki pomocy 

naszych kochanych rodziców. 

 11 X obchodzony był Dzień Edukacji Komisji Narodowej w naszej szkole połączony ze ślubowaniem klas 

pierwszych.  

            Najpierw uczniowie klasy 5 pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Elżbiety Rybickiej                  

            zaprezentowali program artystyczny poświęcony nauczycielom i pracownikom szkoły. 

            Pierwszaki zostały przyjęte do społeczności uczniowskiej. Po części artystycznej, złożyli uroczyste   

            ślubowanie, a Pan Dyrektor wielkim mieczem pasował ich na uczniów Szkoły Podstawowej . Później udali   

            się do klas na kameralną uroczystość przygotowaną przez rodziców. Było wspaniale. 

  

 

                                                                                                      Redakcja 
 

**************************************************************************************************** 

Sprawozdanie z wyjazdu do teatru 

                         Dnia  19  września  2013 r. klasy II i III  wybrały   się  do  teatru  Groteska  na  sztukę  ‘’Czerwony  Kapturek’’.  
Po  przybyciu  na  miejsce  każde  dziecko  zajęło  swój  fotelik  i  niecierpliwie  czekało  na  przedstawienie  .  Spektakl  ten  to  
musical  .  Aktorzy  dużo  śpiewali  i  tańczyli  ,  a  wokół  rozbrzmiewała  muzyka  .  Nie  mieli  typowych  kostiumów  
teatralnych  ,  tylko  przed  sobą  nosili  kukiełki  postaci  granych  przez  siebie  .  Było  wiele  scen  zabawnych  np. 
rozciąganie  babci  .  
                      Na  koniec  aktorzy  zostali  nagrodzeni  burzą  braw  .  Do  szkoły  wróciliśmy  o  godz.  12.00.Spektakl  ten  
bardzo  mi  się  podobał  .  Mam  nadzieję  ,  że  częściej  będziemy  jeździć  do  teatru. 
     

                                                                                                                                                   Klaudia Franczak kl 3 

 

***************************************************************************************************** 



3 
 

 

 

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich pracowników 

oświaty. W tym dniu mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom podziękowania za przekazywaną 

wiedzę i za trud włożony w wychowanie. Drogim Nauczycielom życzymy zadowolenia z wykonywanej 

pracy, uznania i szacunku i dużo optymizmu.  

 

Drodzy Nauczyciele 

W dniu Waszego święta przyjmijcie od nas te słowa: 

 

"Jakże nie pisać wierszy, 

jakże nie płonąć w podzięce. 

Za dar najpiękniejszy, 

za SERCE". 

Tymi słowami pragniemy 

przekazać najserdeczniejsze życzenia 

za wielką cierpliwość, wyrozumiałość 

i trud włożony w nasze wychowanie. 

                                                                                                     Członkowie redakcji 

Nauczycielom 

Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia 
będzie uśmiechnięta. 

 Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany 
przeogromny bukiet życzeń składamy. 

 Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.   

                                                                                                                                                                                                 Uczniowie 
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Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, 

Niech szkoła w dom się wspólny zmienia! 

Praca wychowawcy to praca niełatwa, 

Bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 

Kocha ona figle i chętnie się czubi, 

Czasem stroni od książki, uczyć się nie lubi. 

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, 

Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, 

Który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.  

 

Dla Was 

Z okazji Dnia Nauczyciela składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za naukę. 

 

                                                                                                                               T. Poradzisz - Kl.II 

Nauczycielom 

Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia 

będzie uśmiechnięta. 

 Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany 

przeogromny bukiet życzeń składamy. 

 Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące  

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.   

                                                                                                                                           Uczniowie 

 

    KRASNOLUDKI                                                                                  

Pod czerwonym grzybkiem, pod listkiem poziomek 

 mają krasnoludki swój malutki domek.  

Domek jest malutki ale jest czyściutki. 

Sprzątają go zawsze małe krasnoludki. 

                                                                                                   Marysia Deka – kl. II 
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DRODZY NAUCZYCIELE 

W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA 

KAŻDA BUZIA UŚMIECHNIĘTA. 

NECH WAM ZDROWIE DOPISUJE 

I NIECH KAŻDY SIĘ RADUJE. 

BYŚCIE MIELI NERWY ZE STALI 

I JAK NAJWIECEJ NAM 6-tek DAWALI. 

A JEDYNEK JAK NAJMNIEJ 

BO TO BARDZO ZŁOŚCI MNIE !!! 

                                                         Zuzia Dyrkacz klasa 3 

 

 

NAUCZYCIELE  OCZAMI   UCZNIÓW -  PORTRETY 
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KĄCIK   MŁODEGO  PRZYRODNIKA 

 

                                                                                          25 października- Dzień Kundelka 

 
                                                      Kundelek, inaczej pies nierasowy. Potocznie określany również jako mieszaniec,              

                                                      wielorasowiec.  

                                                     Corocznie 25 października obchodzony jest Dzień Kundelka, nieformalne święto            

                                                     wszystkich  wielorasowych psów. Data 25 października to również Dzień Ustawy  

                                                     o Ochronie   Zwierząt, a miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla nich.  

                                                     Tego dnia schroniska dla zwierząt organizują dni otwarte i zachęcają ludzi do 

odwiedzania ich i adopcji kundelków, których wiele znajduje tam schronienie. Proszą również o pomoc dla piesków w 

postaci datków, karmy.  

Pamiętajmy o naszych czworonożnych przyjaciołach, także o tych porzuconych, bezpańskich, które będą wdzięczne za 

odrobinę miłości z naszej strony. Kundelki to psy wyjątkowo wierne i oddane.  

Przykładem jednego z najbardziej oddanych zwierzaków był krakowski pies o imieniu Dżok. Jego właściciel zginął 

tragicznie, a Dżok przez rok po jego śmierci przychodził na miejsce wypadku i czekał na swojego pana. Wiernemu psu 

postawiono w Krakowie pomnik, na którym widnieje napis: „Pies Dżok. Najwierniejszy z wiernych, symbol psiej 

wierności…”  

 

 

SEGREGACJA    SMIECI 

 
Co roku każdy z nas wytwarza około 320 kg śmieci. Biorąc pod uwagę Polskę (ponad 12 

milionów ton rocznie), a w dalszej kolejności Europę i świat, trudno sobie wyobrazić piętrzące się 

ogromne hałdy śmieci, które szybko nie znikną. Jak długo bowiem rozkłada się plastik, metal, 

szkło? Ile lat?  

Szkło 
 

  

Wyrzucenie szklanej butelki, słoika od musztardy bez jego uprzedniej segregacji może kosztować 

naturę około 4000 lat - tyle bowiem rozkłada się szkło, które nie zostanie poddane recyclingowi. 

Należy jednak pamiętać, że szkło jest materiałem wielokrotnego użytku i może być przetwarzane w 

nieskończoność. 
 

    

Papier   

Kartka A5, czy też bilet do kina rozkłada się, jeśli leży w wilgotnej ziemi, 3-5 miesięcy. Najpierw 

ulega rozwarstwieniu, następnie zostaje rozłożony przez grzyby i bakterie.  

 

    

Plastik    

Największym utrapieniem środowiska naturalnego jest plastik, który rozkłada się 100-1000 lat. 

Jednorazowe plastikowe reklamówki produkuje się sekundę, natomiast używa średnio przez 25 

minut, a rozkładają się do 450 lat (podobnie długo jak papierki od cukierków). W Polsce problem 

tzw. "jednorazówek" jest bardzo poważny - rocznie jest to ponad 60 tysięcy ton odpadów., choć 

wydaje się, że są to niedoszacowane dane, gdyż dziennie w Polsce wydawanych jest ponad 10 

milionów reklamówek, do produkcji których zużyto prawie 3 tys. ton ropy naftowej emitując do 

atmosfery 3 miliony ton CO2. Butelki plastikowe rozkładają się dwukrotnie dłużej, czyli około 800 

lat. 

 

http://ciekawnik.pl/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=219
http://ciekawnik.pl/administrator/index2.php?option=com_content&sectionid=0&task=edit&hidemainmenu=1&id=219
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Papieros / niedopałek   

W papierosie, czy też niedopałku najszybciej rozkłada się tytoń oraz papier. Pozostaje jeszcze smoła, 

nikotyna, ołów, arsen oraz filtr, który zawiera syntetyczny octan celulozy. Potrzeba około 5 lat, aby 

papieros uległ rozkładowi. 
 

Metal   

Puszka po konserwie rozkłada się w wilgotnej ziemi około 10 lat. Więcej czasu potrzebują większe 

przedmioty, np. nadwozie samochodu - około 100 lat. Tyle samo rozkłada się puszka aluminiowa po 

różnych kosmetykach i napojach. To dużo zważywszy, że w Polsce zużywa się około 400 mln puszek 

rocznie. Przyczyną jest aluminium, które z uwagi na znacznie mniejszą podatność na korozję 

rozkłada się wolniej. W przypadku metali szlachetnych (złoto, srebro, rod) teoretycznie rozkład nie 

występuje. 
 

    

Kompost (owoce, warzywa)   

Aby owoce i warzywa w pełni się rozłożyły potrzeba od 3-12 miesięcy w miarę wilgotnym i 

bakteriologicznym otoczeniu.  

 

 
  

Guma do żucia   

Syntetyczne składniki gumy do żucia odpowiedzialne są za zanieczyszczenie gleby przez około 5 lat. 

Najpierw guma ta będzie się lepić (zazwyczaj do podeszwy), a następnie kruszyć pod wpływem 

działania czynników atmosferycznych, takich jak działanie światła i deszczu. 
 

    

 

Co możemy jednak zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów i nie zrzucić tego problemu na 

następne pokolenia?  

Odpowiedź brzmi: stosujmy 3R. Metoda ta integruje trzy bardzo istotne kwestie związane z 

odpadami:  

Reduce - unikanie powstawania odpadów  

Reuse - wielokrotne wykorzystanie produktów  

Recycle - odzysk surowców wtórnych, również zwany recyklingiem  

W naszej szkole organizowana jest zbiórka zakrętek. Są one przeznaczone na rzecz finansowania 

sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnoletnich podopiecznych Fundacji Bez Tajemnic. Fundacja 

działa w ramach ogólnopolskiego programu charytatywno-ekologicznego ,,Zakrętki. info - 

Pomagamy nie tylko przyrodzie…”  Zachęcamy Was gorąco do włączenia się w tę akcję. To nic 

nie kosztuje a wspólnie możemy pomóc podwójnie 
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SWIETLICA 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.  

Z ogólnego celu wynikają cele szczegółowe:   

 

 Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed zajęciami i po zajęciach.  

 Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.  

 Organizowanie zespołowej  nauki; wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, w 

domu, w środowisku lokalnym )  

 Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.  

 Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F5omaEldSRkwtM&tbnid=MFE7-oFqjDoH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://cezasrzeszow.pl/pomoce-szkolne/edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/edukacja-przyrodnicza&ei=eWhUUuesFsKNtQbk2ICACg&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGANq1Y2OInb28TQhWcu3FXGzHLKw&ust=1381349835643650
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 Aktywny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych i pracach na rzecz 

szkoły.  

 

7.00 – 9.00        Schodzenie się dzieci  

       Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań  

        Przygotowanie się do zajęć  

 

12.00 – 14.00     Rozmowy (pogadanki), zabawy integracyjne  

        Konkursy, gry dydaktyczne  

        Zajęcia w kręgu – czytanie, bajek, opowiadań  

        Spacery i zabawy na świeżym powietrzu  

 

14.00 – 17.00      Odrabianie zadań domowych (ciche zajęcia)  

         Zajęcia związane z tematami miesiąca  

         Zajęcia plastyczno – techniczne  

         Zajęcia muzyczno – relaksacyjne  

         Popołudnia filmowe – oglądanie bajek (poniedziałek, piątek)  

         Zajęcia według zainteresowań dzieci 

         Porządkowanie sali  

 

INFORMACJE ZE ŚWIETLICY DLA RODZICÓW  

 

 Świetlica czynna jest od pon. do pt. rano: 7.00- 8.00 i 12.00 – 17.00  

      ( we wt. i pt. wyjątkowo od 11.00-17.00 )  
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 Prosimy o wpłatę od osoby 10 zł / semestr ( 2 zł/ miesiąc ) na zakup artykułów papierniczych – 

dziękujemy. Wpłaty będą przyjmować Panie pełniące dyżury w świetlicy.  

 Uprzejmie przypominamy i prosimy o rzetelne wypełnianie kart zgłoszeniowych do świetlicy, z podaniem 

wszystkich danych osób odbierających dzieci, z pieczątkami z zakładów pracy.  

 Do  świetlicę uczęszczają dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i klas I – III, których rodzice pracują – 

świetlica nie jest przechowalnią dzieci, a jej zadaniem jest zapewnienie opieki przed i po zajęciach. Dlatego 

też prosimy nie podsyłać nam dzieci z podaniem powodu, że dziecko lubi być, bawić się w świetlicy, 

podczas, gdy w domu miałoby opiekę. 

 Prosimy o wyposażenie dzieci w taką ilość jedzenia, by nie były głodne do czasu, w którym je Państwo 

odbieracie. Nie zapewniamy jedzenia.  

 Dziękujemy i zapraszamy do współpracy!!!  

 

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

PONIEDZIAŁEK                      7.00 – 8.00                                12.00 – 17.00 

 

 

WTOREK                                   7.00 – 8.00                                11.00 – 17.00 

 

 

ŚRODA                                        7.00 – 8.00                                12.00 – 17.00 

 

 

CZWARTEK                              7.00 – 8.00                                 12.00 – 17.00 

 

 

     PIĄTEK                                       7.00 – 8.00                                11.00 – 17.00 

 

                                                                                            ZAPRASZAMY 
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HUMOR               

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  

- No, weszły!  

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  

- Ale mam buciki odwrotnie...  

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale 

nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!  

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  

- Ale to nie moje buciki....  

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!  

Na to dziecko :  

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.  

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć 

buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.  

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?  

- W bucikach. 

------------------------------------- 

Karolek: Mamo, mam dobre wieści!  

Mama: Dostałeś piątkę z klasówki?  

Karolek: Nie, ale jako pierwszy dostałam jedynkę!:) 

--------------------------------------- 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta.  

- Co się stało?  

- Tam... nasz nauczyciel...  

- Wypadek?!  

- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

----------------------------------------- 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - Mówi nauczyciel do ucznia. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi brat i siostra. 

-------------------------------------------------- 

         Zawód nauczycielski ma długą i bogatą historię. Dawniej nauczyciel był często kimś w rodzaju mistrza lub wychowawcy. 
Uczeń dyskutował z nim, obserwował go i czytał lektury, które tamten polecił.  
          Z biegiem czasu wykształcił się system oświaty, w którym rola nauczyciela została bardzo precyzyjnie określona.  
Dokładnie wyszczególniono, co należy do jego obowiązków, zadań i funkcji. 
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KĄCIK  MALUCHA 

Rysuj po śladzie i dokończ robota. 

 
 

                        
 

 

 

 Kącik logopedy 

Rodzice! 

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje dziecko „pieści się”, bo lubi tak mówić, czy też nie potrafi 

wymawiać inaczej, możesz sam to sprawdzić. Zamieszczamy pomoc dzięki której można 

stwierdzić czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo. 

Normy wymowy, czyli co powinien wymawiać: 

 3- latek- wszystkie samogłoski(a, o, e, u, i, y, ą, ę) i następujące spółgłoski: m, mi, b, 

bi, p, pi,  f, fi, w, wi, ś, ć, ź, dź, ń, k, g, ki, gi, t, d, n, z, l, li, j, ł), 

 4-latek- s, z, c, dz, może pojawić się r, 

 5- latek- sz, ż, cz, dż, r jest wymawiana lub się pojawia, 

 6- latek- wszystkie głoski. 

 Najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r) mogą sprawiać trudność jeszcze w szkole. 
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Aby ćwiczyć wyraźne mówienie proponujemy wiersz pt. 
 

„Dzięcioł” 
 

Dziwne rzeczy opowiadał  

dzięcioł swojej żonce: 

widział dzisiaj na gałęzi  

szpaki gadające. 

- A ja wcale się nie dziwię -  

mówi dzięciołowa. 

- Wiem, że szpaki i papugi  

mówią ludzkie słowa. 

 
 

 Nauka rysowania ptaszka 
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APEL  DO WSZYSTKICH DOBREGO SERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCHANI Rodzice! 

Mama naszej koleżanki z klasy II Mai Pawłowskiej  29 stycznia 2013 roku doznała 

udaru mózgu, który spowodował paraliż prawej części ciała i całkowitą utratę 

mowy. 

Czeka ją ciężka i długa rehabilitacja. 

Chcemy zaapelować do ludzi dobrej woli o pomoc na dalszą rehabilitację. 

Wszelkie informacje  w Redakcji. 

 

KLEKS  – MIESIĘCZNIK  Uczniów  Klas  I-III Szkoły Podstawowej w  Więcławicach Starych       

Opiekunowie redakcji:   wych. kl. III – mgr Elżbieta Machnik 

                                       wych. kl. II -  mgr Barbara Wysocka    

Zespół redakcyjny: uczniowie kl. III  i II SP z Koła Dziennikarskiego 

Adres redakcji: 

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Królowej Jadwigi 
W Więcławicach Starych 
32-091 Michałowice  
Tel; (012) 388-50-56 
 
 Strona internetowa szkoły: www.zswieclawice.edu.pl  

E- mail kontaktowy z redakcją:  machnikela@poczta.fm 

                                                        bawy@op.pl  

                               KOPIOWANIE TEKSTÓW  BEZ  ZGODY REDAKCJI  ZABRONIONE !                                          
 

 

mailto:machnikela@poczta.fm
mailto:bawy@op.pl
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ZASADY BEZPIECZNEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z NIEZNAJOMYMI:  

1. ZASADA posłuszeństwa wobec rodziców (opiekunów):  
 

 pamiętam o pouczeniach rodziców (opiekunów),  

 przestrzegam poleceń,  

 nigdy i nigdzie nie odchodzę z osobą nieznajomą, bez zgody i akceptacji rodziców (opiekunów).  

 

2. ZASADA ostrożności i rozsądku:  
 

 nie korzystam z żadnych obietnic (ofert) - nawet najbardziej kuszących składanych mi przez obce osoby,  

 Nigdy nie wsiadam do auta nieznajomego kierowcy,  

 Nie udzielam żadnych informacji o sobie, rodzinie, miejscu zamieszkania osobom mi nie znanym.  

 

2. ZASADA stanowczości:  
 

 Jestem miły, grzeczny, uprzejmy, ale równocześnie bardzo stanowczy; potrafię szybko i zdecydowanie przerwać 

rozmowę i odejść od osoby nie znanej mi w bezpieczne dla mnie miejsce.  
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F5omaEldSRkwtM&tbnid=MFE7-oFqjDoH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2012/10/elektrozlom-kto-produkuje-go-najwiecej-i-gdzie-trafia&ei=h2hUUpu9JYnIswa3moAQ&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGANq1Y2OInb28TQhWcu3FXGzHLKw&ust=1381349835643650
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WZEX2h8sLXt9HM&tbnid=urWYLs2YD0jhSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://magicznekolorowankiani.bloog.pl/id,330473497,title,Zycie-obok-mojego-zielonego-przyjaciela,index.html&ei=t2hUUtK-DI7Jsgbp_oAg&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGANq1Y2OInb28TQhWcu3FXGzHLKw&ust=1381349835643650
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WZEX2h8sLXt9HM&tbnid=urWYLs2YD0jhSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.urwiskowo.com.pl/2013/06/r-jak-recykling-czesc-i.html&ei=1GhUUsLUO8bHswac2oDYCw&bvm=bv.53760139,bs.1,d.Yms&psig=AFQjCNGANq1Y2OInb28TQhWcu3FXGzHLKw&ust=1381349835643650


18 
 

 

DLA RODZICÓW 

 

Drogi Rodzicu, przeczytaj, zastanów i naucz się 

alfabetu dla swojego dziecka… 
 

 

 

Dotrzymuj…..                                                     Akceptuj… 
          Łagodź…                                                             Egzekwuj… 
                   Formułuj                                                              Kochaj… 
                           Naprowadzaj…                                                         Interesuj się… 

                                       Gospodaruj 
                                                     Jednocz… 

Wierz…                                      Hamuj…                                Troszcz się… 
         Rozwijaj...                                                                                   Okazuj… 
                     Licz się…                                                                                   Zachęcaj… 

   

                                                                                               Słuchaj… 

 

                 X (bądź przygotowany na niewiadomą…) 
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HUMOR 

 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...  
- No, weszły!  
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:  
- Ale mam buciki odwrotnie...  
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą 
wejść..... Uuuf, weszły!  
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:  
- Ale to nie moje buciki....  
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!  
Na to dziecko :  
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.  
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. 
Wciągają, wciągają..... weszły!.  
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?  
- W bucikach. 

Karolek: Mamo, mam dobre wieści!  
Mama: Dostałeś piątkę z klasówki?  
Karolek: Nie, ale jako pierwszy dostałam jedynkę!:) 

Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... - wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta.  
- Co się stało?  
- Tam... nasz nauczyciel...  
- Wypadek?!  
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - Mówi nauczyciel do ucznia. 
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi brat i siostra. 

 

Zawód nauczycielski ma długą i bogatą historię. Dawniej nauczyciel był często kimś w rodzaju mistrza lub wychowawcy. 
Uczeń dyskutował z nim, obserwował go i czytał lektury, które tamten polecił.  Z biegiem czasu wykształcił się system 
oświaty, w którym rola nauczyciela została bardzo precyzyjnie określona. Dokładnie wyszczególniono, co należy do jego 
obowiązków, zadań i funkcji. 

 

 

 

 

 

 
KOCHANI Rodzice! 

Mama naszej koleżanki z klasy II Mai Pawłowskiej  29 stycznia 2013 roku doznała 

udaru mózgu, który spowodował paraliż prawej części ciała i całkowitą utratę 

mowy. 
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