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BEZPIECZNE 24 H

Bezpieczeństwo oraz
zdrowie dziecka jest
bardzo ważnym zadaniem,
przed którym stają
każdego dnia przede
wszystkim rodzice,
nauczyciele, środowisko
lokalne, stąd pomysł 
i potrzeba zorganizowania
konferencji Bezpieczne
24H. Jej celem jest
przedstawienie diagnozy
poziomu bezpieczeństwa

uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2
 w Tuszynie, podjęcie
dyskusji nad
odpowiedzialnością domu
rodzinnego, szkoły 
i środowiska lokalnego
 za bezpieczeństwo
dziecka, wypracowanie
rozwiązań
zdiagnozowanych
wcześniej zagrożeń. 

Rola domu rodzinnego, szkoły i środowiska lokalnego 
w chronieniu dziecka przed zagrożeniami

Partnerzy
konferencji:

Prof. B. Śliwerski, UŁ
Dr B. Matyjas  -
Przewodnicząca ŁTP
M. Defeciński - Prezes
OSP Tuszyn Las
Komendant Powiatowy
Policji powiatu łódzkiego
wschodniego inspektor 
K. Dąbrowski 
Starszy Sierżant

 M. Marczak – Komenda
Powiatowa Policji 
w Koluszkach
M.Kotlicki ratownik
WOPR
Zespół Artystyczny
„Pędziwiatry”
A. Grzegory, Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna Logofigle
Ż. Karczewska, Kierownik
SPZ w Tuszynie
Pełnomocnik Burmistrza

Miasta Tuszyna ds.
Uzależnień i Przemocy 
w Rodzinie – 
M. Oleksiewicz
A. Pawlak – Dyrektor
MOK w Tuszynie
M. Chołuj – Kierownik
MOPS w Tuszynie
M. Rytych Bank PKO SA
T. Krajewski, PHU
COMFiX
B. Grzanek

Uczymy się w najfajniejszej i bezpiecznej szkole...
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Nasi mili goście z Powiatowej Komendy
 w Koluszkach...

21 lutego 2017 r.
odwiedzili naszą szkołę
niezwykle mili goście
byli to st. sierż. Pani
Marta Marczak
 z Powiatowej
Komendy Policji
 w Koluszkach oraz mł.
asp. Pan Mariusz
Krysiak z Komisariatu
Policji w Tuszynie
spotkali się oni 
z uczniami klas IV - VI.
Rozmowa dotyczyła
m. in. bezpieczeństwa
w sieci.
Dowiedzieliśmy się, 
co to cyberprzemoc,
co robić, aby nie stać
się jej ofiarą i jak
postępować, gdy już
padniemy ofiarą
internetowego hejtu.
Pani policjantka

tłumaczyła nam, jakie
niebezpieczeństwa
niesie za sobą
bezmyślne
umieszczanie zdjęć 
w Internecie. Nie
wpadło nam do głowy,
że chwaląc się naszym
kolegom
 i koleżankom
zdjęciami z wakacji,
wyjazdów itp.
"zapraszamy" złodzieja
do domu, ponieważ
informujemy go, 
że nasze mieszkanie
jest w tej chwili puste...
Dowiedzieliśmy się też,
że informowanie
dorosłych o złych
i niewłaściwych
zachowaniach naszych
kolegów nie jest
donosicielstwem.

Jak radzić sobie z emocjami?
      
     Jeśli nie wiesz, co robić, gdy zdenerwujesz się i złość cię "rozsadza"? Gdy myślisz, 
że zaraz "wyjdziesz z siebie i staniesz obok"? Zapraszamy Cię do pracowni 24, klasy IVb i jej
wychowawczyni  - pani Marty Mrozikowskiej - Krych. Tam na lekcji z wychowawcą został
stworzony "kącik wytupywania złych emocji". Serdecznie zapraszamy! Zamiast złościć się
 i krzyczeć - tupiemy zdrowo!

Znam już na pamięć
numery alarmowe.
Gdy zajdzie
potrzeba, 
w głowie są gotowe.
997 - tu policję się
wzywa,
998 - straż
pożarna przybywa,
999 - ważne życie
 i zdrowie.
Jedzie na sygnale
szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia
korzystam

z nich śmiało,
lecz nigdy dla zabawy
- gdy nic się nie stało.
997 - policja pędzi już.
998 - strażacy są tuż,
tuż.
999 - karetka do nas
jedzie.
Poradzę sobie teraz
 w największej nawet
biedzie
Autor:
Dorota Rozwens

VI klasy na spotkaniu z panią st. sierż. Martą Marczak

Znamy ważne numery!

Jak pozbyć się złych emocji...

Jak zachować dobry humor... Po prostu - wytup złość!
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Nasza "Dwójka" bezpieczna 
od zawsze...

Zachowajmy bezpieczeństwo w Internecie!

1. Nie możesz ufać
osobom poznanym
 w Internecie
ani też wierzyć
we wszystko,
 co o sobie mówią.
2. Zachowuj
ostrożność 
przy podawaniu

prywatnych danych
(imienia, nazwiska,
adresu czy numeru
telefonu). Podając
te informacje,
zawsze musisz
zapytać o zgodę
swoich rodziców.
3. Bez zgody

rodziców nie
przesyłaj zdjęć.
4. Pamiętaj zawsze,
że nie wszystkie
znalezione w sieci
informacje są
wiarygodne.
 Sprawdzaj je
porównując

z innymi źródłami
wiedzy.
5.Mów dorosłym 
o wszystkim, 
co zaniepokoiło 
cię  w Sieci.
6. Stosuj  w Sieci
 zasady netykiety.
Znajdziesz je 

na stronie 
www. sieciaki.pl
7. W Internecie nie
jesteś anonimowy.
Pamiętaj o tym!
8. Nie ściągaj
żadnych plików
 z nielegalnych
źródeł.

9. Stosuj programy
antywirusowe.
10. Nie hejtuj i nie
obrażaj nikogo!

Pan Dzielnicowy mówi nam, jak bezpiecznie sie bawić Umiemy dbać o zdrowie...

W szkole czujemy się bezpiecznie Przed konkursem w OSP
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Z Internetem za pan brat...

Ku przestrodze - opowiadanie 
ZNAJOMY TATY

Magda wracała
 ze szkoły. Była już
 w pobliżu domu, 
gdy nagle ktoś ją
zawołał po imieniu.
Dziewczynka
szybko odwróciła
się i za sobą
zobaczyła  młodego
mężczyznę.
Podszedł do niej 
z uśmiechem.
- Cześć. Idziesz 
do domu? - zapytał.
- Tak - odparła
niepewnie Magda. -
Skąd pan mnie zna?
- Jestem kolegą

twojego taty. Kiedyś
przejeżdżaliśmy tędy
samochodem i tato
mi ciebie pokazał.
- No tak - uspokoiła
się dziewczynka.
- Czy rodzice są już 
w domu? - zapytał
nowy znajomy.
- Nie, o tej porze
pracują.
- To wielka szkoda.
Tato prosił mnie,
abym dokładnie
wymierzył podłogi w
mieszkaniu, bo będą
wymieniane na
lepsze - powiedział

ze smutkiem. -
Myślałem, że uda się
to dzisiaj załatwić.
- Dlaczego tato nie
może ich zmierzyć?
- zdziwiła się Magda.
- No wiesz, ja jestem
fachowcem -
wytłumaczył jej
mężczyzna. - Może
mógłbym wejść 
do mieszkania 
razem
 z tobą, chyba masz
klucz? -
zaproponował, gdy
doszli już do bloku
Magdy.

- Dobrze - zgodziła
się dziewczynka.
- Właściwie to ci się
nawet tobie nie
przedstawiłem, mam
na imię Artur -
powiedział znajomy
taty i uścisnął dłoń
dziewczynki
serdecznie.
Weszli po schodach
na drugie piętro,
zatrzymali się przed
drzwiami, Magda
wyciągnęła klucze
 i jeden z nich
włożyła do zamka.

Nagle drzwi
otworzyła szeroko...
mama. Mężczyzna
błyskawicznie
odwrócił się i uciekł.
- Kto to był? -
zapytała mama.
- Znajomy taty -
odpowiedziała
zaskoczona całym
zdarzeniem Magda.
- Zaczekaj, najpierw
zadzwonię na policję,
a potem sobie
porozmawiamy -
powiedziała szybko
mama. - Miałaś dużo
szczęścia, źle się

czułam i zwolniłam
się u szefa - dodała
wybierając 997.
- Co się dzieje, o co
chodzi? - myślała
gorączkowo Magda,
nie rozumiejąc tego,
co się stało.
A ty już wiesz?

Opowiadanie
napisała dla Was
Małgorzata
Wiśniewska-Koszela
www.superkid.pl
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