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10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI
1. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
2. Nie rozmawiaj z obcymi. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. Nie

oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. Nie bierz słodyczy
ani innych prezentów od obcych.

3. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
4. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i

bezpiecznych kąpieliskach.
5. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
6. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny

podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
7. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot

może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
8. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
9. Nie rozpalaj ogniska w lesie. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie

sprawdź skórę na obecność kleszczy. Podczas spacerów stosuj preparaty
odpędzające owady i kleszcze.

10. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.
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  POZNAJMY MISTRZA MATEMATYKI 
  KLASY 4

W ciągu kilku ostatnich miesięcy czwartoklasiści dzielnie walczyli o
tytuł Mistrza Matematyki kl. IV. Chętni uczniowie zdobywali punkty
rozwiązując nietypowe zadania o podwyższonym stopniu trudności.
Każdy mógł zmierzyć się z dowolną liczbą zadań zaproponowanych
przez nauczyciela. Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana.

Ostatecznie zwycięzcą został Franek Pociask, który
jednym punktem pokonał Paulinę Janik, a dwoma
punktami Emilkę Pisz. Dzielnie walczyła również Daria
Chyłek, która uplasowała się na trzeciej pozycji.

GRATULUJEMY FRANKOWI!!!
Franek Pociask

- Franek, włożyłeś w ten konkurs sporo pracy. Lubisz matematykę?
- Tak, bardzo lubię. Matematyka to mój ulubiony przedmiot.

- Jak oceniasz zadania? Były trudne?
- Niektóre były łatwe, ale były też takie, nad którymi trzeba było więcej popracować.

- Zadania rozwiązywałeś sam czy korzystałeś z czyjejś pomocy?
- Rozwiązywałem sam.

- Często stosujesz rysunki przy rozwiązywaniu zadań tekstowych. Czy to pomaga?
- Tak, zrobienie rysunku bardzo ułatwia znalezienie drogi rozwiązania zadania.

- Jakiego rodzaju zadania lubisz najbardziej?
- Najwięcej przyjemności sprawiają mi ćwiczenia interaktywne i matematyczne gry planszowe.

- Czym się interesujesz oprócz matematyki? Masz jakieś hobby?
- Hoduję różne gatunki  kaktusów. Mam ich już około 15 sztuk. Lubię też pandy, dużo czytam na ich temat.

- Zdradzisz nam swoje plany wakacyjne?
- Jadę na kolonię do Rabki Zdroju. Wybieram się też z rodziną na Węgry.

- Chciałbyś coś powiedzieć swoim rówieśnikom? Może uda Ci się zachęcić ich do udziału w podobnych
zabawach edukacyjnych w przyszłości?
- Uważam, że warto brać udział w takich konkursach, bo można się czegoś więcej nauczyć i fajnie bawić.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci wspaniałych wakacji.
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WZOROWI UCZNIOWIE 
NASZEJ SZKOŁY

Patrycja Korcz - kl.VI Julita Drabicka - kl. VI

Jakub Pociask - kl. VII Natalia Szura - kl. VII Jakub Zawiła - VII

Magdalena Pluta - kl. VII

Weronika Bober - kl. V Zuzanna Ślusarska - kl. V Natalia Żurek - kl. V

Marcel Paśko - kl. V Karolina Szura - kl. V Kacper Ślączka
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WZOROWI
UCZNIOWIE

NASZEJ
SZKOŁY

Emilia Pisz - kl. IV

Franciszek Pociask - kl.IV Zuzanna Skaba - kl. IV

Aleksandra Złamaniec - kl. IV Daria Chyłek - kl. IV

YOU CAN DO IT!
Oto wyniki konkursu z języka angielskiego w kl. IV:
I miejsce: Emila Pisz
II miejsce: Paulina Janik
III miejsce: Daria Chyłek
Uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku!

KONKURS "SZANSA NA SZÓSTKĘ" ROZSTRZYGNIĘTY!!! 
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu matematycznego został Jakub Jaworski z kl. V. Zgodnie z

regulaminem  uczeń dostał  6 do dziennika z matematyki.
                                                        GRATULUJEMY!!!

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek

Paulina Janik - kl. IV

Jakub Jaworski - kl. V
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