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Niedługo wakacje...

Wielu wspaniałych
przygód !

Słońca,
uśmiechu,
niezapomnianych
wrażeń i
nowych
przyjaciół. 

 Wszystkim uczniom i
pracownikom naszej szkoły

życzymy wspaniałych i
bezpiecznych wakacji. 

Spędzajcie
wakacje
bezpiecznie!!! 
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Aby wakacje były udane skorzystajcie z naszych rad. Znaleźliśmy
je na stronie internetowej : http://zyjbezpiecznie.policja.pl

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim
przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od
jezdni, torów kolejowych, wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie
jezdni jak placu zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych –
strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób
dorosłych !
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne
bywają niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z
nieznajomym!
• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się
z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!
• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach
wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi
pomysłami i propozycjami swoich kolegów!
• Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną
ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i
pod napięciem!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie
zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą
nic dobrego!

http://zyjbezpiecznie.policja.pl/
http://zyjbezpiecznie.policja.pl/
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„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA
BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA
PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.”
„

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze
wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go
wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

  Czy wiecie, czyje to słowa? Są to słowa patrona naszej szkoły -
Janusza Korczaka. Dzień Patrona w naszej szkole obchodziliśmy 4
czerwca. Był to wesoły, kolorowy dzień.

W szkolnej bibliotece znajduje się książka , która może przybliżyć wam
postać Janusza Korczaka. Książkę napisała Beata Ostrowicka , a nosi
ona tytuł „Jest taka historia”. Bohater książki, Jaś w czasie choroby
słucha opowieści o dzieciństwie swojej prababci. Nie było to łatwe
dzieciństwo, ale kiedy dziewczynka trafiła na Krochmalną 92 wszystko
zaczęło układać się szczęśliwie. Bo tam czekał uśmiechnięty Pandoktor
( tak dzieci zaczęły nazywać Janusza Korczaka. Co było dalej ?
Przeczytajcie...
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 A tymczasem w naszej szkole...

Dzień Patrona wolontariat

Dzień Mamy

Latawce pełne marzeń
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