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XLIV Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

 
15 maja w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie odbyły się XLIV Miejskie 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 

 

 
Naszą szkołę w sztafecie sprawnościowej klas I-III reprezentowały 

klasy: II A, II B, III A  i  III C. 

 

 



Klasy trzecie  zajęły III – miejsce i otrzymały Puchar i drobne upominki. 

 

 
Serdecznie gratulujemy „trzeciakom” i dziękujemy za godne 

reprezentowanie naszej szkoły. 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                     Od redakcji 

 



BIBLIOTECZNE  SPOTKANIA 
Z panem Grzegorzem Kasdepką  -  pisarzem 

 
             Dnia 25 maja, klasy szóste razem z panią Karoliną Garską i panią 

Magdaleną Fraszkiewicz, wybrały się na spotkanie autorskie z pisarzem 

Grzegorzem Kasdepke. 

 

 

 

 Na początku omówiliśmy różne gatunki literackie, autor przedstawił 

swoje książki i o nich opowiedział. Dowiedzieliśmy się też sporo o jego 

życiu. 



Potem zadawaliśmy panu pytania. 

Na sam koniec, pisarz rozdawał autografy i można było zrobić sobie z nim 

zdjęcia. 
 

 

 

 

 

Opracowała Zuzanna Sawczak 

 

 

 



 

BĄDŹMY  BEZPIECZNI  NAD  WODĄ 

 

 

 

 

 
     W związku z realizacją w 2017 roku przez Centrum Turystyki Wodnej 

PTTK projektu „Woda, dziecko,, bezpieczeństwo, akcja informacyjno-
edukacyjna” przeprowadzono w naszej szkole  szkolenie teoretyczne i 

praktyczne z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy przed 

medycznej. 



 
 Nasi uczniowie brali udział w zajęciach teoretycznych: 

– wymienienie i omówienie zagrożeń nad i na wodzie 

– pokazanie przy pomocy prezentacji multimedialnej wyposażenia 

kąpielisk strzeżonych i elementów ich wyposażenia 

– praktyczny pokaz ich użycia 

– ćwiczenia z udziałem uczniów 

 

oraz zajęciach praktycznych: 

– nauka umiejętności zachowania się w przypadku zagrożenia 

– nauka resuscytacji krążeniowo – oddechowej z ćwiczeniami na 

manekinach, pozycje boczne ustalone 



 

 

 

 



Bezpieczeństwo to priorytet w naszej szkole. 

 

BĄDŹMY  BEZPIECZNI  W  WAKACJE !!! 

 

 

 

 
           W naszej szkole, jak co roku przed wakacjami, odbyły się lekcje o 

zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wakacji, konkursy plastyczne, a w 

klasach i na holach szkolnych pojawiły się gazetki ścienne, 



 

 

 
 przypominające o wszelkiego rodzaju  zagrożeniach czyhających na 

dzieci w czasie wakacyjnym. 

Bądźmy wszyscy czujni!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA  RODZICE !!! 
 

CIESZ SIĘ LATEM – BEZPIECZNE 

WAKACJE! 
 

HIGIENA OSOBISTA - WAŻNE! 
 

Chroń stopy – uważaj na grzybice! 

Pamiętaj:zawsze zakładaj klapki pod prysznic, używaj wyłącznie własnego 

ręcznika i mydła, dbaj o dobre wysuszenie ręcznika, np. na słońcu (grzyby 

bardzo lubią wilgotne środowisko, a ich zarodniki mogą 

przetrwać w trudnych warunkach nawet przez wiele tygodni), używaj 

łagodnie działających preparatów w pudrze, kremie, aerozolu. Ich 

zastosowanie zapobiega występowaniu zakażeń grzybiczych. 

 

 

PAMIĘTAJ O CHOROBACH 

PRZENOSZONYCH DROGĄ POKARMOWĄ! 

 
Nie zapominaj o częstym myciu rąk, szczególnie po powrocie z podwórka, 

spożywaj produkty świeże, odpowiednio przechowywane  i opakowane, 

zrezygnuj z produktów łatwo psujących się i pochodzących z nieznanego 

źródła, warzywa i owoce spożywaj dopiero po dokładnym umyciu, unikaj 

spożywania potraw sporządzonychz surowych jaj, surowego i półsurowego 

mięsa oraz surowych ryb;organizuj zabawy w czystych piaskownicach, 

niedostępnych dla psów i kotów. 

 

 

 

 



UWAGA – KLESZCZE! 

 
Aby ustrzec się przed ukłuciem kleszcza, pamiętaj: ubierz się 

odpowiednio. Ubranie powinno chronić całe ciało, w tym także głowę 

(czapka), ubranie w jasnym kolorze znacznie ułatwia dostrzeżenie 

wędrującego po nim kleszcza, stosuj środki odstraszające, których 

substancje aktywne powodują, że człowiek jest niewyczuwalny dla 

kleszczy, obejrzyj starannie całe ciało po wyjściu z lasu lub parku. 

Szczególnie sprawdź głowę na granicy włosów i za uszami oraz te miejsca, 

gdzie skóra jest delikatna – pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu; 

jak najszybciej usuń kleszcza ze skóry. W tym celu uchwyć go delikatnie 

pęsetą przy samej skórze i wyciągnij zdecydowanym ruchem, nie smaruj 

kleszcza tłuszczem, ponieważ wówczas dusi się on i wymiotuje, 

zwiększając ryzyko zakażenia, starannie zdezynfekuj miejsce ukłucia, 

kleszcze przenoszą bakterie zwane krętkami Borrelia, które 

wywołują boreliozę oraz wirusy powodujące kleszczowe zapalenie 

mózgu. 

 

 

WAŻNY PROBLEM – WSZAWICA 

 
Pamiętaj! 

 
zadbaj, aby dziecko używało wyłącznie własnych przedmiotów osobistego 

użytku (grzebienie, szczotki do włosów, ręczniki), nie nosiło cudzych 

nakryć głowy, systematycznie sprawdzaj włosy dziecka, upinaj i zaplataj 

dzieciom długie włosy,  nie stosuj profilaktycznie preparatów przeciwko 

wszawicy (wesz uodparnia się na działanie tych środków), nie stosuj u 

ludzi preparatów przeznaczonych dla  zwierząt. 



 

         Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak 

wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Mam nadzieję, że 

tegoroczne wakacje dla wszystkich będą przyjemne a zwłaszcza 

bezpieczne. Młodzi ludzie czują swobodę i luz ciesząc się, że mają ponad 

dwa miesiące na zrealizowanie szalonych pomysłów, na zabawę często do 

późnych godzin nocnych. W tym czasie dzieci coraz chętniej spędzają 

czas poza domem, bawią się na podwórkach, wzajemnie się odwiedzają. 

Ulubione zabawy na wolnym powietrzu to: jazda na rowerze, na modnych 

od kilku lat hulajnogach, rolkach, gra w piłkę. Niestety nie wszystkie 

miejsca gdzie dzieci mogą korzystać z uroków zabawa są bezpieczne. Nie 

zawsze rodzice są wstanie skontrolować jak poza domem ich pociechy z 

nich korzystają. Dzieciństwo bez roweru wydaje się zubożałe, każdy 

dorosły pamięta dreszczyk emocji, gdy miał swój wymarzony rower. Są 

jednak rejony, zwłaszcza w miastach, gdzie nie ma ścieżek rowerowych, 

ani bezpiecznych miejsc do swobodnej jazdy na rowerze, hulajnodze czy 

rolkach. Zanim dzieci będą korzystać z tych przyjemności rodzice muszą 

porozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznej zabawy przy 

wykorzystaniu tych wspaniałych zabawek. Już od kilku lat najbardziej 

niebezpieczne w ruchu drogowym są dla najmłodszych miesiące letnie od 

maja do września, głównie jednak miesiące wakacyjne tj. czerwiec, lipiec i 

sierpień.  

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często w swych 

szaleństwach dzieci zapominają o zachowaniu podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. To właśnie podczas wakacji rośnie liczba tragicznych 



wypadków, których można by uniknąć, uświadamiając dzieci o grożących 

im niebezpieczeństwach i w miarę możliwości zabezpieczyć je przed nimi.  

Dziecko zabezpieczone elementami odblaskowymi jest widoczne z dużej 

odległości, co daje kierowcy samochodu czas na odpowiednie wyminięcie 

pieszego i zmniejszenie prędkości. W ten sposób unikniemy tragicznego w 

skutkach wypadku - potrącenia. Jednak lato nie jest jedyną porą kiedy 

dzieci narażone są na niebezpieczeństwo. Muszą być one widoczne na 

ciemnych drogach przez cały rok. W 2003 roku w Polsce wydarzyło się 

6990 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0 - 14 lat. W 

zdarzeniach tych 241 dzieci poniosło śmierć a 7165 odniosło obrażenia 

ciała. W 2002 roku w województwie mazowieckim wypadkom w grupie 

wiekowej 0 -14 lat uległo 843 dzieci, w 2003 - 764; zabici- 43; 36, ranni - 

838; 766. W stosunku do roku 2002 liczba wypadków zmniejszyła się o 

298, rannych o 320, dzieci, które zginęły w wypadku drogowym było mniej 

o 7. Statystyki pokazują, że jest lepiej. Na drogach obowiązuje zasada 

ograniczonego zaufania, ale dzieci nie potrafią w pełni ocenić tego, co 

dzieje się na drodze. Przechodząc przez jezdnię lub ulicę, za każdym 

razem narażone są na niebezpieczeństwo. Zachowanie dzieci bywa często 

spontaniczne. Bawiąc się zapominają o wszystkim; chcąc odzyskać piłkę, 

przebiegają na drugą stronę jezdni nie zważając na nic. Większość 

wypadków zdarza się na drogach pozawiejskich i to dość często na 

prostych odcinkach, a w miastach - na przejściach dla pieszych, 

przystankach komunikacji publicznej, skrzyżowaniach. 

 

Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:  

- nagłe wtargnięcie na jezdnię  

- brak opieki nad dzieckiem znajdującym się na drodze  

- zabawy na jezdniach i poboczach drogi  

- wyjścia zza stojących pojazdów  

 

 



Bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym jest uzależnione od 

jego rozwoju psychicznego i fizycznego, od reakcji jego mózgu, układu 

nerwowego oraz zmysłów na bodźce zewnętrzne umożliwiające racjonalne 

zachowanie w każdej sytuacji. Wymienione cechy nie są jeszcze 

dostatecznie rozwinięte u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wolniej u nich 

przebiega proces spostrzegania, niewystarczająco odróżniają czynniki 

istotne od nieistotnych. Wyobraźnia i myślenie przyczynowo - skutkowe 

nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięte. W wielu przypadkach, 

opóźnienia w szybkim podejmowaniu właściwych decyzji, wynikają z braku 

analizy i syntezy określonych zjawisk. Mimo, że z czasem zdolność 

spostrzegania i ocena sytuacji w ruchu drogowym ulega poprawie, to 

nierzadko dochodzi do przecenienia swoich możliwości i umiejętności 

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez chęci rywalizacji 

rówieśniczej, np. kto zdąży przebiec jezdnię przed jadącym pojazdem.  

Dziecko jest dla rodziców największym skarbem, radością i nadzieją, 

dlatego starają się oni chronić je przed niebezpieczeństwami. Opieka 

rodzicielska jest szczególnie potrzebna. Zanim dziecko przyjdzie do 

szkoły to rodzice spełniają najważniejszą rolę w przygotowaniu swojej 

pociechy do uczestnictwa w ruchu drogowym. Oni są pierwszymi 

nauczycielami i mają największe możliwości oddziaływania. Najlepiej znają 

swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, rozumieją potrzeby, trudności, 

wyjaśniają problemy, odpowiadają na pytania, a przede wszystkim 

pokazują w jaki sposób należy zachowywać się na drodze. Przykład 

rodziców jest najskuteczniejszym sposobem uczenia dzieci właściwego 

zachowania. Wzory zachowań dziecko przyjmuje od dorosłych przez 

naśladownictwo. Powinniśmy wystrzegać się wszelkich błędów, brawury, 

lekceważenia przepisów itp. gdyż dziecko może przyjąć takie 

postępowanie za normę lub przyjąć je podświadomie. Zdrowie, życie oraz 

bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o które powinniśmy się 

troszczyć wszyscy. 

 



Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:  

1. Rower i wrotki 

• Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej 

wyjątkową ostrożność 

• Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj 

na znajomość przepisów ruchu drogowego 

• Zabezpieczaj rower przed kradzieżą 

• Nie pożyczaj roweru nieznajomym 

• Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask 

ochraniający głowę 

• Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść 

dla pieszych  

2. Nad wodą 

• Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i 

oznakowanych 

• Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz 

• Nie wchodź do wody po posiłku 

• Zawsze słuchaj poleceń ratownika 

• Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców 

• W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym 

• Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość 

• Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go  

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo 

• Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i 

wykopów 

• Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko 

• Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych 

• Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź 

bez opieki osoby dorosłej 

• Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym 

• Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z 



nieznajomymi 

• Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność 

• Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi 

wrażenie łagodnego 

Apelujemy już teraz do rodziców i opiekunów dzieci - zawsze interesujcie 

się czym wasze dziecko się bawi, gdzie jest miejsce jego zabawy i czy to 

co robi jest bezpieczne, szczególnie w okresie wakacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIECZKI 
 

GRÓD  ŻYWEJ  HISTORII 
W  SUBKOWACH 

 
      Dnia 1 czerwca - klasa I A, II A  i  II B – z okazji Dnia Dziecka 

wybrały się do „Grodu Żywej Historii” w Subkowach. 

Gród ten powstał dzięki członkom Bractwa Historycznego KERIN. 

 

 

 

Główną ideą bractwa jest popularyzowanie historii od antycznej Grecji, 

poprzez Imperium Rzymskie, wczesne i późne Średniowiecze, aż po Złoty 

Wiek Rzeczpospolitej. 



 

Po historycznych wykładach świetnie bawiliśmy się historią, by lepiej 

poznać realia dawnych epok oraz ich wyjątkowy klimat. Robiliśmy papier 

czerpany, wyrabialiśmy z gliny naczynia, u kowala wykuwaliśmy ozdoby, 

walczyliśmy „ na niewidzialnych koniach z przeciwnikiem” w walce na 

worki, „kotłowaliśmy się” na sianie, strzelaliśmy z łuku do tarczy, 

przebieraliśmy się za rycerzy, rzymskich legionistów, ateńskich żołnierzy, 

giermków, czy też damy dworu. A to wszystko pod czujnym okiem rycerza 

Roberta i jego giermków. 
 
U  KOWALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOJOWNICZY  RYCERZ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



WALKA  NA  WORKI 

 

 

 

STRZELANIE Z ŁUKU 

 

 

 



   

 

 

Na zakończenie   zaserwowano nam ognisko, na którym piekliśmy sobie 

kiełbaski.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASY  III  W  GRODZIE  KOPERNIKA 

 
       Dnia  6 czerwca 2017 r. klasa III a, III b, III c wraz z opiekunami 

wybrały się na wycieczkę do Torunia, na której zapoznali się z historią i 

zabytkami Torunia.           

 

 

Uczestniczyli w aktywnym wypoczynku, najpierw wypiekali pierniki w 

Piernikowej Chacie,        



 

zwiedzili Starówkę Toruńską z przewodnikiem, 

 

 



 

 później udali się na zajęcia do Orbitarium i Geodium mieszczące się w 

Planetarium, 

 

następnie zjedli pyszny obiad, odbyli rejs statkiem po Wiśle, na deser 

były lody i wszyscy mieli czas wolny, aby zakupić pamiątki. 

 Na koniec udali się do  Domu Legend Toruńskich. 



 

 

Pogoda dopisała, humory również, dzień wykorzystany znakomicie. 

         Opracowała Julia Podjacka 



Wycieczka  do Państwowej Straży Pożarnej 

 

     Dnia 12 czerwca 2017 r. klasa III c uczestniczyła w zajęciach 

edukacyjnych „Ognik – edukacja dla Bezpieczeństwa, Rządowy program 

bezpieczeństwa”, 

które organizowane są w Straży Pożarnej w Tczewie. 

 

Celem zajęć jest poprawa bezpieczeństwa dzieci nie tylko w szkole, ale i 

poza nią. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego w 

mieszkaniu, domu. Mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w 

warunkach pożaru, jak działają czujki dymu, tlenku węgla, mogli 

sprawdzić, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar. 



 

 Dzieci mogły wejść po drabinie i zjechać z rury strażackiej. 

 

 

Każdy uczestnik zajęć otrzymał Dyplom Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie za udział w zajęciach 

edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań i nawyków 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia przeprowadzonych w Sali 

edukacyjnej OGNIK. 
                          Opracowała Julia Podjacka 

 



ROZWIJAMY  NASZE  TALENTY 

    Cześć !  Jestem Jagoda,  mam 10 lat i chodzę do IV klasy. 

  

 Kocham muzykę, a najbardziej śpiew, tak szczerze mówiąc śpiewam cały 

czas. Śpiewam nawet na najważniejszych    tematach na lekcjach, ale na 

szczęście tylko w głowie. 

Od 5 roku życia należę do chóru dziecięcego Passionatka, który działa 

przy Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Tam też uczęszczam na lekcje 

gry na pianinie. W sumie to cztery razy w tygodniu jestem w Centrum 

Kultury. 



 

 
Wiele rzeczy, które robię kręcą się wokół muzyki. Mam nawet już swoją 

pierwszą płytę. 

 

Uwielbiam prace plastyczne, mogłabym całymi godzinami tworzyć coś z 

niczego – i to chyba naprawdę mnie kręci. 



 
 
Lubię się uczyć,czasami coś nudnego staje się bardzo ciekawe jeśli np. 

poczytamy o Hieroglifach Egipskich. Lubię jeździć na wycieczki rowerowe. 

Biorę  udział w konkursach ze śpiewu, literatury … mam nadzieję, że mój 

zawód będzie związany z moją pasją i chciałabym  w przyszłości zostać 

sławną blogerką. 

 

 

SZCZĘŚLIWYCH WAKACJI !!! 

 
 

 

 



JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W CZERWCU ? 

 ( dziwne święta i te zwykłe...) 
 

 

1.06.   - Dzień Dziecka 

 

3.06.   - Dzień Dobrej Oceny, Dzień Savoir-Vivre 

4.06.   - Zielone Świątki 

6.06.   - Dzień Pocałunku 

9.06.   - Dzień Przyjaciela 

15.06. - Boże Ciało, Dzień Wiatru 

21.06. - Pierwszy Dzień Lata – najdłuższy dzień w roku 

22.06. - Dzień Kultury Fizycznej 

23.06. - Dzień Ojca, Noc Świętojańska, Ostatni Dzień Roku Szkolnego 

25.06. - Dzień Smerfa 

 

26.06. - Dzień Zapobiegania Narkomanii 

28.06. - Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 



Wiadomości z biblioteki 
Czytelnictwo w  roku szkolnym 2016/2017 

 

Klasa                                 Średnia przeczytanych książek na jednego 

ucznia 

I A                                                        3,3       

II A                                                  16,2     

 
Najlepiej czytająca klasa w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

II B                                                  12,9     

II C                                                  10,4      

III A                                                 9,0       

III B                                                12,5          

III C                                                 9,8    

IV A                                                  6,5           

IV B                                                  8,4 

V A                                                    7,1 

V B                                                    8,2            

VI A                                                  8,3    

VI B                                                  7,6       



NAJLEPSZA  CZYTELNICZKA W 2016/2017 roku 

OTYLIA  ULENBERG  -  KLASA  II a 
 

(przeczytała w ciągu roku  71 książek) 

 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO 

NAŚLADOWNICTWA! 

 

 

 

 

Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej: 

 Zuzanna Sawczak, Wiktoria Dus, Wiktoria Tuszyńska, Amelia Kasprowicz i Julia 

Podjacka, Szymon Kamaszewski, Kornel Wasielewski. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko                                     

 

 


