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O co w szkole biega? 
 

Co w szkole piszczy… 

 Ostatnie poprawki i pod-

ciąganie ocen. 

 Kampania ZTU  

 Szóstoklasiści już przy-

gotowują uroczystość na 

zakończenie roku. 

 9 czerwca w Dniu Święta  

Szkoły obejrzeliśmy piękne 

przedstawienie  

 Za parę dni upragnione 

wakacje!!! 

W tym numerze: 

Dzień Dziecka 1 

ZTU 2,3 

Tydzień Świadomo-

ści Dyslekcji. 

Niezwykły gość. 

4 

Spotkanie z pisa-

rzem. 

5 

 

Wakacje w PRL- u 

 

5 

 

Święto Szkoły 
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Niech żyją dzieci! 

Jak chyba  wszyscy wiedzą, 1 czerwca każ-

dego roku obchodzony jest Międzynarodo-

wy Dzień Dziecka. Tego dnia często dosta-

jemy prezenty od rodziców, a w szkołach 

nie ma lekcji. Są za to wycieczki lub zawody 

z nagrodami. Najlepszy dzień w roku! 

 

Dzień Dziecka odbywa się co roku na całym 

świecie, już od ponad siedemdziesięciu lat. 

Jednak w różnych krajach obchodzony jest 

inaczej i w inny dzień.  

W Turcji na przykład dzieci muszą czekać 

aż do 16 sierpnia, a we Francji świętują już 

6 dni po rozpoczęciu Nowego Roku. W Japo-

nii 3 marca jest święto dziewczynek, a 5 

maja — chłopców. W ten dzień mieszkańcy 

kraju wywieszają przed domami papierowe 

Karpie. 

A w Polsce?  

W naszym kraju oprócz zawodów 

sportowych, wycieczek i prezentów, 

często organizuje się festyny lub 

zwiedzanie Belwederu i Pałacu Prezy-

denckiego. Tego dnia dzieci z War-

szawy miały szansę spotkać się z Pa-

rą Prezydencką.  

Dodatkowo tradycją stało się już, że 

1 czerwca dzieci i młodzież  obradują 

w Sejmie.  

Mają szansę wypowiedzieć się na 

mównicy sejmowej.  

Dzień Dziecka w sejmie 

Życzę wszystkim uczniom naszej szko-

ły wszystkiego  najlepszego z okazji 

Dnia Dziecka!    

                                          MądrAlina             

Udanych wakacji, pełnych wrażeń  

i przede wszystkim bezpiecznych -  

życzy redakcja gazetki. 
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Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 r. 

   

   

   
   

   

Dyplomy Zachowaj Trzeźwy Umysł 

to wyróżnienie dla uczniów, którzy 

aktywnie uczestniczyli w przedsię-

wzięciach realizowanych w ramach 

kampanii, nie tylko poprzez branie 

udziału w konkursie, ale i w różnego 

rodzaju zajęciach. 

W ramach kampanii ZTU w naszej 

szkole zostały przeprowadzone 

zajęcia profilaktyczne dla uczniów 

(klasy I-III), których celem było 

wspieranie kompleksowego rozwoju 

uczniów, ze szczególnym uwzględ-

nieniem dbania o własne zdrowie, 

higienę, sferę emocjonalną oraz 

relacje z innymi.  

Uzupełnieniem tych zajęć były kar-

ty pracy. W kartach pracy dzieci 

poznawały Tymka i Tolę. Wspólnie 

z nimi rozwiązywały ćwiczenia, re-

busy, dzięki którym dowiadywały 

się, co wpływa pozytywnie i nega-

tywnie na nasze zdrowie. Poznawały 

zdrowe i niezdrowe produkty i były 

zachęcane do uprawiania sportu.  

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na etapie szkolnym został przeprowadzony konkurs plastyczno-

literacki „Czym jest dobra opieka?”. Młodsi uczniowie woleli wypowiadać się w formie plastycznej, starsi ucznio-

wie w formie literackiej. W sumie w konkursie plastycznym wzięły udział wszystkie klasy I-III, aktywnie za-

chęcane przez swoje wychowawczynie i koordynatora kampanii. W klasach starszych w konkursie startowali 

wszyscy chętni i zainteresowani tematem.  Zaowocowało to dużą ilością prac wspaniale wykonanych, które zasłu-

gują na nagrody. Trudno więc będzie wybrać te najlepsze. Już wkrótce rozdanie Dyplomów Zachowaj Trzeźwy 

Umysł w dniu Święta Szkoły.  
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W klasach starszych odbyły się zajęcia profilaktyczne, których celem było nie tylko wspieranie kształtowania 

postaw prozdrowotnych, ale  też wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów przez naukę określania i nazywania 

emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Uczniowie wypełniali karty pracy mądrze i starannie, co świadczy o 

ich zaangażowaniu i rozumieniu wagi poruszanych tematów. 

 

 

W ramach pedagogizacji rodziców w szkole powstały gazetki w holu głównym, których celem było dostarczenie 

wiedzy o dwóch skrajnych przejawach opieki nad dziećmi, czyli o nadopiekuńczości i zaniedbywaniu oraz do-

starczenie informacji zarówno o konsekwencjach nadopiekuńczości, jak i o skutkach zaniedbywania dzieci. Cho-

dziło o dotarcie do wszystkich, którym takie tematy nie są obojętne. Chętni rodzice mogli też wypełnić ankietę 

„Czy znasz swoje dziecko?” 

Serdeczne podziękowania chciałabym złożyć wszystkim tym, którzy uważnie śledzili kampanię, aktywnie w niej 

uczestniczyli, zwłaszcza nauczycielom, rodzicom i uczniom. 

Koordynator kampanii: Barbara Petykiewicz 
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Tydzień Świadomości Dysleksji 

Niezwykły gość. 

W dniach 30.05.16 r. – 3.06.16 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Świadomości Dysleksji. 

Podczas jego trwania uczniowie oraz rodzice mogli zapoznać się z informacjami na temat dysleksji, poznać wy-

powiedzi sławnych osób z dysleksją. Dzieci z całej szkoły w trakcie trwania tygodnia miały okazję zagrać w Pio-

trusia Ortograficznego, wykonać klasowe Mapy Myśli. Starsi uczniowie brali udział w konkursie Szukania Ko-

pert. Wykazali się ogromną wolą walki, ale także znajomością ortografii i gramatyki. Zwycięskimi klasami były: 

klasa IV a, klasa V a oraz klasa VI a. Na wyróżnienie zasłużyła klasa IV b za aktywny udział w Tygodniu Świado-

mości Dysleksji. Na zwycięzców czekały nagrody. 

Katarzyna Jaworska 

 
 

 

W Dzień Dziecka gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Fundacji Aviva: Katarzynę Skalską oraz Jaśka Me-

lę. Odwiedzili oni Marki, aby przyjrzeć się, jak funkcjonuje mareckie Mobilne miasteczko ruchu drogowego 

(rozstawione na naszej hali),  zakupione dzięki grantowi fundacji w ramach konkursu „To dla mnie ważne”. 
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8 czerwca odwiedził naszą szkołę pisarz – Łukasz Wierzbicki. 

Podczas dwóch prelekcji dla klas IV-VI opowiedział swoją historię jak zostałem pisarzem…. Uczniowie poznali 

dwie książki autora – „Dziadek i niedźwiadek” oraz „Machiną przez Chiny”. Ta pierwsza to prawdziwa historia 

misia, który służył w Armii Andersa i był przyjacielem żołnierzy. A druga to opowieść o parze podróżników, któ-

rzy motocyklem przemierzali nieznany kraj. Uczniom bardzo się podobało, co widać na zdjęciach. 

Marta Rząca – Jaczewska 

 

         
 

         

Letnie wyjazdy wymyślili Rzymianie!!!  

Wakacyjny wypoczynek aż do XX w. był przywilejem wąskich elit. Przykład dali 

Rzymianie, którzy latem opuszczali rozgrzane do czerwoności miasto. To oni wy-

myślili dom letni. Ich śladami szli potem najbogatsi obywatele włoskich miast re-

nesansu, obyczaj przejmowały też elity innych państw. W Polsce uczące się dzieci 

na wakacje długo zjeżdżały do rodziców, który czekali w dworach. Rodzice - 

szlachcice na wczasy wyjeżdżali zimą, do miast. 

Wakacje PRL 

Dawniej typowe wakacje były rodzinnym wypadem na wieś, w góry czy pod namioty.  

Przedstawiłem sobie góry jako kupkę piasku i myślałem, że wlezę na to i poskaczę – tak po-

dróżnik ze Śląska wspominał swój pierwszy pobyt na wczasach pod koniec lat 40. – Nigdy 

gór nie widziałem, nawet w książce. Jak jechałem wieczorem i widziałem, to myślałem, że to 

chmury. Jak schodziłem z góry na wycieczce, to trzymałem się rękami i nogami, wyglądałem 

jak pająk. Bałem się trochę”.  

 

 

Spotkanie z pisarzem. 

 Anonimek 

Wakacje w PRL-u i XX wieku!!! 
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 Święto Szkoły 

Dnia 9 czerwca odbyły się na naszej hali sportowej uroczyste obchody Święta Szkoły z okazji kolejnej, 11 rocz-

nicy nadania imienia szkole. Po krótkiej części oficjalnej – pani Dyrektor Magdalena Osińska  powitała przyby-

łych gości – obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Szczęśliwy Książę” oparte na twórczości Oskara Wilda . W insce-

nizacji wzięli udział uczniowie z kółka teatralnego i muzycznego pracujący pod opieką p. Jolanty Napiórkow-

skiej, p. Iwony Laseckiej i p. Magdaleny Burlikowskiej. W przepiękny sposób przypomnieli widzom, że prawdziwy 

skarb to nie złoto i pieniądze, ale szczere i otwarte serce. W przygotowania do tej uroczystości włączyło się 

bardzo wielu uczniów i nauczycieli oraz rodziców. 

Dziękujemy. 
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