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                                     Kocham szkołę

             Fraszka o szkole

Witaj

Fraszka (wł.frasca –
gałązka, drobiazg,
bagatela,
błahostka) – krótki
utwór liryczny,
zazwyczaj rymowany lub wierszowany,
o różnorodnej
tematyce, często
humorystycznej
lub ironicznej (satyrycznej).

Fraszkę do
literatury polskiej
wprowadził Jan
Kochanowski

Nauka i praca, czy
się opłaca?
Wtedy mi
odpowiesz, kiedy
sam się dowiesz.

Jeśli się pilnie
uczysz kolego
Możesz być
pewny, że
dopniesz swego.

szkoło

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia
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                           CZWARTOKLASIŚCI

,,Czwarte kroki''
Jak czwartoklasiści radzą sobie
w szkole?

-Jak się czujesz jako
czwartoklasista? 

Czwartoklasista

Początek roku jest
trudnym czasem w
szkole dla
wszystkich
uczniów, jednak
najbardziej stresuje
on
czwartoklasistów.
Wynika to ze
zmiany

wychowawcy,
zwiększenia
obowiązków czy
konieczności
zaaklimatyzowania
się wśród
„starszaków”.
Przeprowadziłam
wywiad z uczniami
klasy czwartej,

chcąc dowiedzieć
się jak radzą sobie
na nowym piętrze. 

Jest świetnie! Nowe
nauczycielki są
bardzo miłe.  
-W młodszych
klasach mięliście
jedną sale, w której
odbywały się
wszystkie lekcje.
Szybko
przyzwyczaiłeś się
do tego, że trzeba
zmieniać

pracownie? - Tak,
choć najtrudniej było
zapamiętać numery
klas.
-Mam do ciebie
jeszcze jedno
pytanie. Czy któryś
z przedmiotów
przypadł Ci już
szczególnie do
gustu? - Lekcje
przyrody. 

M.R, M.M.

aniołek czy diabełek?
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Wychowawcy klas w roku szkolnym 2016/2017

3c -
D.Kondzielewska

3d -
E.Kaczmarczyk

  
 
    PSP 7

Nowi

,,0'' - E.Rak
1a - M.Śledź
1b - R.Koch
2a -
I.Kokoszczyk
2b -
M.Wiśniewska
2c - M.Tasarz
2d - J.Brylik
3a -
J.Muszyńska
3b -
D.Idzikowska

4a - K.Trajdos
4b - A.Biniek
4c - Z.Solarik
5a K.Wilkosze-
wska - Cyganek
5b
B.Wawrzyńczak
5c - M.Szyda
6a -
I.Kruszewska
6b -
K.Madalińska -
Serwa
6c A.Chowaniec

Humor z
zeszytów

Pierwsi

Słowianie, gdy

chcieli rozpalić

ogień, pocierali

krzemień o

krzemień, a pod

spód kładli stare

gazety.

Chopin

- to największy
gracz na
świecie.

Ja pukam,

wychowawcy

Ty mówisz
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             Casting na dziennikarzy Szkolniaka7

M.R, M.M.

Zapoznaliśmy
się z prawem
prasowym,
przeprowadziliśmy
wywiad,
zrobiliśmy
ciekawe
zdjęcia, oraz
napisaliśmy
recenzję i
stworzyliśmy
animację.

Nie
zabrakło
też
drobnych
słodkości.

W
końcu
trzeba
skądś
czer -
pać
inspi -
rację!

8 września
odbył się
casting na
dziennikarzy
Szkolniaka7.

Były specjalne
zadania, jak na
prawdziwego
dziennikarza
przystało.

Błysk fleszy,
dyktafon w dłoni
i notatnik pod
pachą
spowodowały,
że wyłowiliśmy
same talenty
dziennikarskie.

Zadanie

Ujęcie

foto

romantyczne
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                           Uczniowie z SPE
                 Tacy sami jak ,,każdy z nas''

Każde dziecko
uczące się w
 szkole jest
inne, chcąc
napisać, jakie
dzieci chodzą
do naszej
szkoły
musiałabym
napisać o
każdym z nich
osobno.
Przedstawię
zatem bardzo
ogólną i z
konieczności

uproszczoną
charakterystykę
dysfunkcji
najczęściej
występujących
u naszych
uczniów.
Wymienione
poniżej
trudności nie
muszą
przejawiać się
w każdym
przypadku.
Każdy z
naszych

uczniów jest
inny, jego
poziom
funkcjonowania
w szkole,
zachowanie,
możliwości i
ograniczenia są
indywidualne.

 
ADHD - to 
skrót z języka
angielskiego
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder),

oznaczający
zespół
nadpobudliwości
psychoruchowej
z deficytem
uwagi lub
zaburzenia
hiperkinetyczne.

Adhd Adhd
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U dziecka ze
stwierdzonym
ADHD
najczęściej
występują
następujące
trudności
szkolne:

- wydaje się, że
nie słucha,
- nie kończy
czynności,
- ma kłopoty z
przestrzeganiem

zasad,
-,jest
nadwrażliwe na
dźwięki,
- wszystkiego
musi dotknąć,
- łatwo się
potyka,
- wpada na
różne
przedmioty, 
- nie potrafi się
skupić na
jednym,
- nie przepisuje

dokładnie z
tablicy,
- ma kłopoty z
planowaniem,
- nie kończy
rozpoczętych
zadań,
- stale wierci
się na krześle,
- macha rękami
i nogami,
- raczej biega
niż chodzi,
- jest bardzo
gadatliwe,

- dokucza
innym
dzieciom,
- nieumyślnie
psuje różne
rzeczy,
- ulega
częstym
urazom i
wypadkom,
- na krótko się
koncentruje,
- łatwo się
rozprasza,
- źle

zapamiętuje
szczegóły,
- często gubi
lub zapomina
rzeczy,
- nie znosi
zmian,
- wtrąca się do
rozmowy
dorosłych,
- nie czeka na
swoją kolej.

ADHD ADHD



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 1 09/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolniak7 Powrót do szkoły

To problemy
w pisaniu,
popeł-nianie
licznych
błędów
 mimo
znajomo-ści
zasad
pisowni.
Często
wystę-pują
też inne
błędy, jak
opuszczanie,
lub zamiana

kolejno-ści
liter w
wyrazach.

Dysortografia Dysortografia



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 09/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolniak7 Powrót do szkoły

                           Zespół Aspergera

Jedną z
podstawowych
cech,
wyróżniających
dzieci z
zespołem
Aspergera, jest
nieumiejętność
radzenia sobie
w sytuacjach
społecznych, a
często też
niechęć do
bycia częścią
grupy. Osoby
takie

niejednokrotnie
nie potrafią
zrozumieć
norm
panujących w
danej
społeczności,
kłopot sprawia
im
funkcjonowanie,
jako część
większej
całości, dlatego
też nie czują
się dobrze w
dużych

klasach. Szansę
taką dają małe
klasy, w
których wysoko
funkcjonujące
dziecko z
zespołem
Aspergera nie
czuje się tak
zagubione i
szybciej się
aklimatyzuje.
 Dzięki
obecności
nauczyciela
wspomagającego

na każdej lekcji
problemy
ucznia nie
pozostają
niezauważone i
zostaje mu
poświęcona
uwaga
niezbędna do
tego, by
korzystał z
zajęć w
równym
stopniu, co
pozostałe
dzieci.

Dzieci takie
mają problem z
utrzymaniem
kontaktu
wzrokowego
podczas
rozmowy, ich
ekspresja
mimiczna i
gestykulacja są
często
ograniczone.

Asperger Asperger
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Stopka
redakcyjna:

Red.naczelna
A.Prudło
Dziennikarze:
M.Rębisz 6c
M.Mielczarek
6c

                     Pomocne strony:
            http://szkolawspierania.edu.pl

http://www.dysleksjarozwojowa.pl/dysortografia

https://www.ore.edu.pl/dla-
rodzicow-2

https://www.ore.edu.pl/dla-
rodzicow-
2/4411-
edukacja-
uczniow-o-
specjalnych-
potrzebach

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/13586

,,Wszyscy
ludzie rodzą się
wolni i równi w
swojej godności
i w swych
prawach. Są oni
obdarzeni
rozumem i
sumieniem i
powinni
postępować
wobec innych w
duchu
braterstwa."
Tolerancja to
szacunek,

akceptacja i
uznanie
bogactwa
różnorodności
kulturowej
naszego świata,
naszych form
ekspresji i
różnorodnych
sposobów bycia
człowiekiem.  
 słowa, sumienia
i przekonań. 

A.P.

ortografka.pl

ortofrajda.pl

harmonia.edu.
pl

impulsoficyna.
com.pl

pisupisu.pl

TOLERANCJA

TOLERANCJA

TOLERANCJA

TOLERANCJA
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                          NASZA TWÓRCZOŚĆ

                           *** na języku polskim

A

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

FRASZKI

Tęsknota Nie
lubię się uczyć,
prosi mnie
Pani,
przychodzą
wakacje
tęsknię za
Wami. P.M.

Wakacje
Wakacje
miesiące mają
dwa, chciałoby
się trzy może,
lecz wtedy

nauczyciele
zostaliby bez
pracy na
dworze.
S.C.

Brat  Z bratem
wojujesz,
musisz
uważać, życie
przewrotne los
lubi się
powtarzać.

Życie Kiedy

żyjemy myśleć
nam bieda, lecz
gdy umrzemy
doceniać życie
będzie trzeba.

Gra Gdy
deszcz pada na
grę ochota, a
gdy pogoda
rada - na grę
ochota spada.

Las

Las piękny,
pachnący, lecz
przez nas
gnijący.

O.T.

Marzenia
Marzenia,
jednorożce,
króliki a tak
naprawdę
smutne żarciki.

***

Ty jesteś w
moim życiu
racją i tą jedyną
inspiracją.

M.R.

P


	Nie zabrakło też drobnych słodkości.
	W końcu trzeba skądś czer - pać inspi - rację!
	To problemy w pisaniu, popeł-nianie licznych błędów  mimo znajomo-ści zasad pisowni. Często wystę-pują też inne błędy, jak opuszczanie, lub zamiana
	kolejno-ści liter w wyrazach.


