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         TRUDNE TEMATY
Narkotyki - to mnie nie kręci

,

,

Narkotyków i innych
substancji uzależniających
nie wyrzucimy ze świata
dziecka, ale możemy je na
nie uodpornić. Kiedy
powinno się zacząć
rozmawiać z dziećmi o
narkotykach?  
Zapraszamy na stronę 4.

,

,

Jak wiadomo już za niedługo będą wakacje.Więc musimy pamiętać o bezpieczeństwie.
Wakacje to okres, w którym dzieciaki dużo przebywają na podwórku i dużo podróżują. To
czas fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły! Chcielibyśmy trochę o Was zadbać,
żeby ta zabawa była udana od A do Z, bez smutnego zakończenia. Należy:

 1. Unikać niebezpiecznych zabaw,
 2. Nie kąpać się w zabronionych miejscach,

 3. Grzecznie zachowywać się w domu podczas nieobecności rodziców.
Wakacje w tym roku rozpoczną się w sobotę 27 czerwca 2015 r..

Koniec wakacji nastąpi w poniedziałek 31 sierpnia 2015 roku. Kolejny rok szkolny
(2015/2016) rozpocznie się tuż po zakończeniu wakacji, czyli we wtorek 1 września
2015 roku, czyli bez żadnych dodatkowych opóźnień. 
Zapraszamy na str. 2                                              Red. Ola Laszkiewicz                           

Uroczystość odbędzie się
dnia 3 czerwca 2015.

Rozpoczniemy ją od mszy
świętej o godzinie 8:30.
Po mszy zapraszamy na
akademię i poczęstunek
oraz wydarzenia
towarzyszące do gmachu
naszej Szkoły.

WAKACJE TUŻ TUŻ
        - bądź bezpieczny w czasie  wakacji !

Już niedługo DZIEŃ MAMY!
Pamiętajcie o swoich
mamach, mamusiach,
mamuniach w tym Dniu ! 

             -Uwaga - 
KONKURS Z OKAZJI DNIA
MAMY

Szczegóły na 
stronie numer 3

ZAPRASZAMY NA 20-lecie
Naszej Szkoły

,

,

,

,

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_czerwiec/2015/
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Telefony alarmowe
Wakacje

         ZASADY  BEZPIECZNYCH WAKACJI
Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym
informację, gdzie i z kim będziesz spędzać
czas. Zostaw wszystkie możliwe numery
telefonów - swoje i przyjaciół. Umów się na
określone hasło, które wypowiedziane przez
Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się
zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej
pomocy. To nie przesada - to podstawowe
zasady bezpieczeństwa!
Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami -
nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować.
Podczas płacenia staraj się nie pokazywać
zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest
np. noszenie przy sobie drobnych sum.
Natomiast sposobem na natrętnych
"wyłudzaczy" jest posiadanie w kieszeni
drobnych "na odczepne". Korzystaj z takiego
rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta.
Dobrze jest się wtedy oddalić obserwując,
czy napastnik nie podąża za Tobą.

WAKACJE TUŻ TUŻ
                                - spędźmy je zdrowo i bezpiecznie.  
                                                                                      

Podróżując pociągiem zawsze zajmuj
miejsca z dala od podejrzanych osób i - jeśli
to możliwe - blisko konduktora, bądź służby
ochrony kolei. Nie siadaj samotnie 
w przedziałach i trzymaj się blisko ludzi.
Często to wystarczy, aby odstraszyć
potencjalnego napastnika. Staraj się nie
podróżować nocą. Pamiętaj - napastnik lub
złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też
nie podróżuj autostopem sam - zawsze 
w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli
kierowca od razu nie wzbudzi Twojego
zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek
wątpliwości. 
Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w
rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie
słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą,
odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się
w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy
ktoś Cię celowo potrąci, nie odwracaj się i idź
dalej.

Przebywając na plaży, pływalni czy w
wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę,
portfel, telefon. Nie noś portfela i dokumentów
razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej
kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby.
Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu,
pamiętając przy tym, aby zawsze była
zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tylko w
zamykanych kieszeniach. 
Wakacje to okres wzmożonej działalności
dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem
jest, iż "dopalacze" pomagają w dobrej
zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu kogel-
mogel. Naucz się być asertywnym! Naucz
się odmawiać. PAMIĘTAJ - NIE ISTNIEJE
BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

  SPĘDŹ TE WAKACJE JAK NAJLEPIEJ
I               NAJBEZPIECZNIEJ POTRAFISZ !

                   UDANYCH WAKACJI ŻYCZY 
                           REDAKCJA "ŻACZKA" 

Internet
Internet
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"A JA KOCHAM MOJĄ MAMĘ, CO MA WŁOSY JAK ATRAMENT... "
                                                                    DZIEŃ MAMY - 26.05.2015

,

Tak trudno mi wyrazić
to, co w sercu czuje,
wiec powiem trzy słowa
Kochana Mamo - Dziękuję!

Czy to samolot - nie,
czy to ptak - nie,
czy to Superman - nie,
to Moja Mama - yeh!

Stałaś przy mnie mamo w nocy, gdy
płakałam.
Byłaś przy mnie, gdy o pomoc
wołałam.
Dałaś mi przyjaźń najtrwalszą.
Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą.

Dużo zdrowia i miłości,
mocy śmiechu i słodkości,
mało smutku oraz łez,
pełni szczęścia, jeśli chcesz.

Mamo, mamusiu, matulu,
co się uwijasz, jak w ulu,
żeby dziecko się cieszyło,
że na świecie się zjawiło.
Przyjmij tysiąc mych uśmiechów,
bo nikt jak Ty jest wart tego.

Mamo - Ty mnie życia uczyłaś,
Wszystko, co miałaś, mi poświęciłaś.
Nikt nie ofiaruje mi nigdy nic więcej.
Dziś Ci więc daję serce w podzięce.

UWAGA KONKURS Z OKAZJI DNIA MAMY
Napisz krótki i wesoły wierszyk dla swojej mamy i wygraj występ w szkolnym radiu - będziesz mógł zaprezentować
swój wiersz i poprowadzić samodzielnie audycję na długiej przerwie.
Zapraszamy do udziału.
Prace należy zgłaszać do PATRYCJI MORYTO z kl. VA   do dnia 30.05.2015

Dzień Matki obchodzony jest w Polsce 26 maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych
Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju.

W Dzień Matki nie można zapomnieć o swoich dobrodziejkach mamach. Mama to pierwsza
osoba, którą poznaje nowy człowiek i taka osoba, z którą łączy człowieka najwięcej. Chyba
taka niewidzialna pępowina zostaje do końca życia. Dlatego nie można zapomnieć złożyć
mamie dzisiaj życzeń.

                                                                                                                                Redaktor : Patrycja Moryto

,
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               TRUDNE TEMATY - NARKOTYKI TO MNIE NIE KRĘCI

,

Kiedy zacząć rozmawiać z dzieckiem o narkotykach.

Nie warto odkładać rozmowy z dzieckiem o narkotykach do momentu, kiedy skończy ono 15 lat. W
tym wieku zapewne będzie wiedziało na ten temat już całkiem sporo, a na pewno więcej od swoich
rodziców. Internet i znajomi to kopalnia informacji - jeśli nie znajdzie blogów w internecie, na których
nastolatkowie opisują swoje wrażenia po zażyciu narkotyków, z pewnością usłyszy niejedną historię w
szkole. Niestety, o wiele ciekawszą niż opóźnione i nudne pogadanki rodziców.

Kiedy dziecko idzie do szkoły
Jeśli więc nie chcesz przegapić momentu, w którym powinieneś odbyć rozmowę z dzieckiem o
narkotykach, powinieneś być czujny już od momentu, w którym dziecko pójdzie do szkoły. Tak, chodzi
o siedmio-, a teraz już nawet sześciolatki.
Zwróć uwagę na to, co opowiada dziecko po powrocie ze szkoły. Jeśli powie, że starsi uczniowie
chcieli je czymś poczęstować, możecie być zaniepokojeni. Zwykle jednak  rodzice przestrzegają małe
dzieci, żeby nie brały cukierków od nieznajomych sobie osób. Z pewnością też będziecie ostrzegać
przed tym swoje córki albo synów - to dobry moment, żeby pokazać dziecku wasz stosunek do
narkotyków. Nie ma sensu jednak opowiadać jak działają te substancje i jakie wywołują skutki, bo
siedmioletnie dziecko niewiele z tego zapamięta, a jeszcze mniej zrozumie.

KONKURS PLASTYCZNY
"STOP narkotykom i dopalaczom"
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV -
VI.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
przygotowanie plakatu związanego z
przeciwdziałaniem narkomanii lub komiksu 
przedstawiającego negatywne konsekwencje
wynikające z używania narkotyków lub
dopalaczy.Na plakacie powinno znajdować się
hasło profilaktyczne. Komiks może zawierać
chmurki z tekstem, ilość rysunków dowolna,
wszystkie muszą się znaleźć na jeden kartce nie
większej od formatu A3. Technika wykonania prac
dowolna, format plakatów nie większy niż A3.
Konkurs rozpoczyna się dnia 15.05.2015 i trwa do
31.05.2015 r.
Prace należy składać u pani Violetty Leńskiej

Pokaż swój stosunek do narkotyków

Dłuższe rozmowy z dzieckiem o narkotykach zacznijcie prowadzić z dziećmi pod koniec
podstawówki. Możecie do tego wykorzystać filmy - jeśli na ekranie telewizora widać aktora, który
zażywa narkotyki, powiedzcie głośno, co o tym sądzicie (ale bez agresywnego moralizowania!) i jak ten
człowiek może skończyć. Dziecko wtedy zakoduje sobie, że narkotyki wiążą się z
niebezpieczeństwem.
Nie straszcie ich jednak i nie mówcie, że od zażycia narkotyków się umiera. W dziecku może wtedy
zadziałać przekora i tym bardziej będzie chciało sprawdzić, czy macie rację. Jeśli raz spróbuje
marihuany i zobaczy, że nic poważnego mu się nie stało, nie uwierzy wam już nigdy więcej. A to prosta
droga, by sięgnęło po kolejne narkotyki, np. amfetaminę czy heroinę.

Zdobądźcie wiedzę na temat narkotyków
Jeśli wasze dziecko wybiera się do gimnazjum, możecie mieć pewność, że zetknie się z narkotykami.
Oczywiście, miejmy nadzieję, że tylko pośrednio, np. przez historie znajomych. Dobrze by było,
żebyście jeszcze przed początkiem roku szkolnego porozmawiali z dzieckiem o narkotykach, a
później wracali do tych rozmów co jakiś czas.

                                                                                                      Źródło : Internet

Na stronie WWW naszej szkoły jest udostępniony dokument pt.
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży
zagrożonej uzależnieniem  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie
Zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentem.

,

http://www.juniormedia.pl/strategie.doc
http://www.juniormedia.pl/strategie.doc
http://www.juniormedia.pl/strategie.doc

