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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2018/2019

– Bezpieczna droga do szkoły i dom
– Wycieczka klas pierwszych do gospodarstwa 

agroturystycznego w Wielgłowach
– Spotkania Kociewiaków przy Ławeczce 

Landowskiego
– Przetrwaj rok szkolny na luziku
– Strefa śmiechu

                                    
     

 



  UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE
  ROKU  SZKOLNEGO

  2018/2019

     Dnia 3 września o godz. 800 rano rozbrzmiał pierwszy dzwonek w
tym roku szkolnym.
 Najpierw spotkaliśmy się na Mszy św., a następnie udaliśmy się do
szkoły na uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2018/2019.
  Pan dyrektor powitał wszystkich po wakacjach, wyrażając nadzieję,
że  wszyscy  są  wypoczęci  i  pełni  zapału  do  pracy.  Szczególnie
serdecznie powitał klasy I i oczywiście nowych nauczycieli. 
 A są nimi :
Alicja Bednarska (matematyka)
Paweł Czerwiński (w-f)
Anna Jurczyk (j. angielski)
Małgorzata Kubik (naucz. przedszkolne)
Katarzyna Murdzia (świetlica)
Katarzyna Okrzes-Parka (Edukacja dla bezpieczeństwa)



Marcelina Strzała (świetlica)
Natalia Wiśniewska (matematyka). 
Życzymy im wielu sukcesów w pracy pedagogicznej i wytrwałości.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi 
wychowawcami.

                                                                   Od redakcji



 Bezpieczna droga do szkoły i domu

Zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze:

1. Do  szkoły  idź  drogą  uczęszczaną,  nie  chodź  „na  skróty”
przez miejsca nieznane oraz mało bezpieczne. 

2.Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni. 
3.Przez  jezdnie  przechodź  w  miejscach  wyznaczonych  np.

pasami  lub  oznaczonych  sygnalizacja  świetlną.  Pamiętaj
zawsze  przechodź  na  zielonym  świetle.  Jeśli  nie  ma
sygnalizacji  świetlnej  ustaw  się  przy  krawędzi  chodnika,
zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni,
następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewni się
czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód.  Kiedy
jesteś  pewny  że  nie  nadjeżdża  żaden  samochód  możesz
przejść przez jezdnie. 

4.Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz
zielone światło jesteś na pasach. 

5.Nie  należy  przechodzić  przez  jezdnię  w  niedozwolonym
miejscu. 



6.Ważne  jest  aby  uczniowie  nosili  elementy  odblaskowe
widoczne dla  nadjeżdżających kierowców np.  umieszczone
na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego. 

7.Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu. 
8.Wybierając  drogę  do  szkoły  wybierz  najbezpieczniejszą

drogę unikając miejsc niebezpiecznych. 

Podczas drogi do szkoły może zdarzyć się, że obca osoba będzie 
zachęcała, nakłaniała ciebie do nawiązania rozmowy. Aby 
zapobiegać niebezpieczeństwu ze strony obcej osoby na drodze 
należy przestrzegać określonych zasad:

1.  Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznaną osobę powiadom o
tym zdarzeniu rodziców lub opiekuna. 

2. Nie  przyjmuj  od  osoby  nieznajomej  słodyczy,  zabawek,
pieniędzy mimo namowy, nigdy nie można być pewnym czy
osoba obca ma względem Ciebie dobre zamiary. 

3. Nie  ufaj  obcej  osobie,  nie  oddalaj  się  z  taką  osobą  od
miejsca zamieszkania nawet jeśli będziesz przez taką osobę
zachęcany i namawiany. 

4. Nigdy nie wsiadaj do samochodu nieznajomej osoby, nawet
jeśli  taka  osoba  proponuje  ci  podwiezienie  do  domu  np.
nowym, super sportowym samochodem - może Tobie grozić



niebezpieczeństwo ze strony tej osoby. 

W drodze do szkoły czy ze szkoły do domu może zdarzyć się, że w pobliżu
będzie biegał jakiś obcy pies. Aby pies nie zrobił tobie krzywdy postępuj z
wymienionymi niżej wskazówkami:

1.  Nie dotykaj i nie głaskaj psa, 
2. Nie wchodź na teren prywatny pilnowany przez psa, 
3. Nigdy nie drażnij psów, nawet jeśli są za ogrodzeniem. 

Jak się zachować, co robić, gdy pies zaatakuje:

1.  Nie uciekaj, stań nieruchomo! 
2. Nie krzycz, nie machaj rękoma! 
3. Osłoń rękoma szyję, nie patrz psu prosto w oczy! 
4. Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów dopóki istnieje

groźba ataku psa! 
5. Jeżeli pies chce Cię ugryźć - odgrodź się od niego kurtką,

plecakiem,  torbą  z  zakupami,  rowerem  lub  innym
przedmiotem! 

6. Jeśli pies Cię przewróci, zwiń się w kłębek, leż nieruchomo
twarzą do ziemi, nie krzycz, osłoń ramionami szyje, uszy i
głowę! 

7. Jeśli pies wycofa się, poczekaj aż odejdzie na bezpieczną
odległość i sam powoli wycofaj się! 



Wycieczka klas pierwszych
do gospodarstwa agroturystycznego

w Wielgłowach 

        26 września 2018 r. klasa Ia i Ib wybrały się na wycieczkę 
integracyjną do Ranczo „Uroczysko” w Wielgłowach.
Razem  z  Panią  Moniką  Podjacką,  Panią  Haliną  Tomaszewską  i
Panią Zdzisławą Mszanowską dzieci zobaczyły piękne miejsce na
Kociewiu  dające  możliwość  bezpośredniego  kontaktu  z  naturą
poprzez sąsiedztwo lasu i łąk, a także z ciekawymi zwierzętami,
wśród których prym wiodły konie.



Dzieci miały aktywny wypoczynek poprzez zabawy na trampolinie,
na placu zabaw, odbył się przejazd wozem konnym, jazda konna,
mini  zoo,  a  na  koniec  było  ognisko,  przy  którym  piekliśmy
kiełbaski.



Było wesoło, wesoło, wesoło.

        

Opracowała Julia Podjacka

SPOTKANIA   KOCIEWIAKÓW



przy Ławeczce Landowskiego

           Dnia  27 września,   członkowie  Kółka  Regionalnego -
prowadzonego przez panią Zofię Gromowską i  panią Zdzisławę
Mszanowską  –  wystąpili  w  tańcu  i  piosence  kociewskiej  
„A  u  naszy  Anki” na  spotkaniu  Kociewiaków  przy  Ławeczce
Landowskiego na Starym Mieście.
 Spotkanie odbyło  się  z okazji  promocji  Festiwalu Twórczości
Kociewskiej 2018. 

Naszą szkołę wspaniale i godnie reprezentowali  „Mali Kociewiacy „ w 
składzie:



Marysia Stolarska
Zuzia Jabłońska
Majka Fijałkowska
Magda Żuraw
Szymek Podjacki
Tymek Rembiasz
Marcel Rak
Sebastian Kurowski

   

                                                                                             Od redakcji

Przetrwaj rok szkolny na luziku



1. Odrabiaj pracę domową w dniu, w którym była dana lekcja, a nie 
przed dniem, na który jest zadana.

2. Nie zostawiaj sobie pracy na weekendy, szczególnie na niedzielę.
3. Do zapowiedzianych sprawdzianów przygotowuj się co najmniej 3 dni

wcześniej.
4. Kupuj materiały na plastykę, technikę itd. od razu tego samego dnia, 

kiedy nauczyciel zapowiada, że trzeba coś przynieść.
5. Codziennie przepakowuj plecak.

6. Sprzątaj (co najmniej raz w tygodniu) na biurku.
7. Wypożyczaj lekturę z wyprzedzeniem.

8. Zgłaszaj się do konkursów.
9. Jeśli nie powiedzie ci się na sprawdzianie, to od razu kiedy 

nauczyciel oddaje nieszczęsną klasówkę, zapytaj o możliwość 
poprawy.

10. Nie bierz na siebie za dużo zajęć dodatkowych.
11.  Jeśli czujesz, że ilość nauki cię przerasta, wybieraj to, co 



najważniejsze.
12. Zrób sobie organizer na ścianie albo na biurku i trzymaj się go.
13. Ustal godzinę, o której - choćby się waliło i paliło - zawsze kładziesz

się spać (np. 2200) i trzymaj się tego!

14.  Jeśli z jakiegoś powodu nie było cię w szkole, zadbaj o to, żeby od 
razu tego samego dnia nadrobić zaległości.

15. Codziennie po powrocie ze szkoły poświęć kilka minut na 
powtórzenie tego, co było na lekcjach w danym dniu.

                         Opracowano na podstawie czasopisma “Victor-Junior”

Strefa śmiechu



 

– Dlaczego ci gle ą
spó niasz si  do ź ę
szko y? - pyta ł
nauczycielka Jasia.

– Bo nie mog  obudzi  ę ć
si  na czas...ę

– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni 

wtedy, gdy pi  ś ę
 

Przychodzi pi karz do spowiedzi. Ksi dz pyta:ł ą
_ Synu, gdzie chcesz pój -do nieba czy do ść
piek a?ł
- Do Barcelony. 

– Powtórzmy tabliczk  mno enia – ę ż
mówi ojciec do syna. Na pewno 
wiesz, e dwa razy dwa jest ż
cztery. A ile to b dzie sze  razy ę ść
siedem?

– Tato, dlaczego ty zawsze 
rezerwujesz dla siebie atwiejsze ł
przyk ady?!ł



 Gazetkę redagują pod opieką pani Zdzisławy Mszanowskiej:

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

Julia Podjacka,Weronika Olszewska. 

Opracowanie graficzne – pani Dorota Żyśko.                                     


