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Wakacje tuż, tuż...już za parę
dni, za dni parę...

P

P

TEMATY
NUMERU:

Geneza i
pochodzenie Dnia
Dziecka.

Czy obchodzi się
ten Dzień tylko w
Polsce?

ABC bezpiecznych
wakacji.

 Czy warto

wyjeżdżać na
zielone szkoły ?-
plusy i minusy

P

WAKACJE

 (łac. vacatio 
‘uwolnienie’) –
okres wolny     
   od
nauki szkolnej.

Terminy i długość
wakacji są
zróżnicowane       
w wielu krajach,     
a nawet w ich
poszczególnych
częściach.

A

A

A

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
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obyczajowość i
historia 

 z  kręgu
kulturowego.

 Nie we
wszystkich
krajach świata
jednak święto
to przypada na
1 czerwca. 

Międzynarodowy
Dzień Dziecka
jest świętem
obchodzonym
niemal na
całym świecie. 

Odmienny jest
także sposób
obchodzenia
tego dnia, na
co wpływ ma
bez wątpienia
różnorodna
tradycja, 

          

         Geneza i pochodzenie Dnia Dziecka

P

Korzenie Dnia
Dziecka sięgają
1954 roku, kiedy
to
Zgromadzenie
Ogólne
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych
(ONZ)
postanowiło o
konieczności
stworzenia
takiego święta,
by
upowszechnić

cele i ideały
dotyczące praw
dziecka, jakie
zawierała Karta
Narodów
Zjednoczonych.
Inne źródła z
kolei datują
Dzień Dziecka
na rok 1952.

W Polsce i
innych krajach
europejskich
święto to
obchodzone jest
właśnie      1
czerwca. We
Francji i
Włoszech z
kolei
Międzynaro
dowy Dzień
Dziecka
przypada na
datę 6 stycznia,
czyli Święto

Trzech Króli.
Wynika to z
faktu, iż Dzień
Dziecka łączony
jest tam z
Dniem Rodziny.
Specyficzne są
także obchody
tego święta w
tych dwóch
krajach. 

A

A

P
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  Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. 
J.Korczak      

6 stycznia
uznaje się
bowiem za
dzień, kiedy to
dzieci nie tylko
otrzymują od
rodziców
podarunki, lecz
także ciasto z
„wróżbą” i
koronę króla lub
królowej.
Obchody Dnia
Dziecka bardzo
ciekawie
wyglądają

w Japonii.
Podobno
według
tamtejszej
tradycji
uroczystość ta
wywodzi się ze
święta
chłopców
zwanego
Tango-no
Sekku, które
świętuje się 5
maja. W gestii
rodziców tego

dnia leży
przygotowanie
latawców w
kształcie karpia
z papieru bądź
tkaniny, które
następnie
wywiesza się
na masztach
przed
domem.jak
wierzą
Japończycy –
karp może bez
przeszkód

płynąć pod prąd
najbardziej
rwących
strumieni. Idąc
dalej tym
tropem
Japończycy
ufają, że karp
przeradza się w
smoka,
uznawanego
przez nich za
symbol dobroci.
By dziewczynki
nie czuły

się pominięte,
w Japonii
świętowany jest
także ich dzień,
który datuje się
na 3 marca.
Festiwal Lalek
lub Festiwal
Dziewcząt, jak
nazywa się to
święto,
związany jest z
modlitwami za
zdrowie i
szczęście
dziewczynek.

Netografia:
www.historia.org 

A P
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                              ABC 
                  Bezpiecznych wakacji

A

Po dziesięciu
miesiącach
ciężkiej pracy 
nadchodzi tak
wyczekiwany
przez
wszystkich
uczniów czas –
WAKACJE.
Będzie to czas
zabawy i
nowych
przeżyć.
Korzystając z
czasu wolnego

nie
zapominajcie
jednak o
Waszym
bezpieczeństwie.
Każdy z Was
musi zwracać
uwagę na
różne
zagrożenia
podczas
wakacyjnego
wypoczynku.

Wakacje to
okres, w którym
znajdujemy
czas na
zabawę, relaks i
drobne
szaleństwa. Nie
mamy
obowiązków
związanych ze
szkołą i nauką,
więc możemy
bez ograniczeń
planować
najróżniejsze
przygody,

w których
będziemy brać
udział. Niektórzy
spotykają się z
przyjaciółmi i
wspólnie
świetnie się
bawią, inni
wybierają się na
rodzinne
wyjazdy. 

A

P

P
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Oto najważniejsze zasady, którymi
powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie
spędzić wakacje

Zawsze informuj
rodziców, gdzie i
z kim
przebywasz.
Przekaż im
także, o której
godzinie
zamierzasz
wrócić. Noś ze
sobą numer
telefonu do
rodziców.Pamiętaj
o zasadach
bezpiecznego
przechodzenia
przez jezdnię

– przechodź na
pasach dla
pieszych i na
zielonym
świetle.Do
zabawy wybieraj
zawsze miejsca
oddalone od
jezdni.

Podczas
górskich
wycieczek nie
schodź ze
szlaku.Nie
oddalaj się bez
pytania od
rodziców – w
nowych
miejscach łatwo
się zgubić.Po
każdym wyjściu
z miejsc
zalesionych
dokładnie
sprawdź skórę

na obecność
kleszczy.Uważaj
na rośliny, na
których się nie
znasz. Niektóre
jagody, liście
czy grzyby są
trujące.Bądź
rozsądny i
zachowaj umiar
we wszystkim,
co robisz.

A

A

P

P
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               Zielone szkoły - za i przeciw

Sonda wśród uczniów 4-6 PSP

Uważam, że
warto
jeżdzić na
wycieczki.
Najfajniejsze
jest to że na
tych
wycieczkach
jedzie się z
innymi klasami
z którymi
zapoznaje 
się.
Zapoznałem już 
4c, 4a, 4b, 6b.
Najfajniejszą

wycieczką jest
zielona i biała
szkoła.
Jednym
słowem 
wycieczki są 
super ponieważ
dobrze się na
nich
bawię i
zapoznaje
inne klasy.
Julka

Zielone szkoły
są lubiane
chyba przez
wszystkich 
uczniów,
szczególnie
tych młodszych.
Uczeń na takich
wyjazdach lepiej
poznaje 
swoich kolegów
i koleżanki, a
także 
nauczycieli(!). 
Wędrówki

po górach to
wspaniała
"żywa" lekcja 
przyrody. To
jest ciekawsze
od siedzenia w
ławce i nudnego
uczenia
się.Ja mam
naprawdę
wspaniałe
wspomnienia z
takich wyjazdów
klasowych.
Patryk

A

A

Stopka
redakcyjna:
Red. naczelna i
korektor
p.A.Prudło

Młodzi
dziennikarze:
J.Kowalik,
A.Tazbir

Kolportaż:
dziewczyny z
klasy VII

Do zobaczenia
po wakacjach.

Mamy alergię
na nudę i
bylejakość,
dlatego
wracamy ze
zdwojonymi
siłami i
pomysłami.

P

P


	(łac. vacatio  ‘uwolnienie’) – okres wolny         od nauki szkolnej.

