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Bazgroły z Mechszkoły
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO
PORADY DLA RODZICÓW
MOBILNE PLANETARIUM
GIRLANDA POKOJU
LICZNIK SZKOLNY
Z okazji rozpoczynającego się roku
BOISKO SZKOLE

szkolnego 2014/2015 życzę wszystkim
uczniom, by zdobywanie wiedzy było
fascynującą przygodą, odkrywaniem
nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem
siebie, rozwojem własnych uzdolnień
i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla
Was także miejscem radości i wielu
przyjaźni. Koleżankom i Kolegom
Nauczycielom oraz wszystkim
pracownikom szkoły życzę, by był to rok
spokojnej pracy, dającej satysfakcję
osobistą i uznanie otoczenia. Rodzicom
zaś życzę, by ten nowy rok szkolny
przyniósł wiele nadziei związanych
z przyszłością Waszych dzieci.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Dziuda
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I SZKOŁA
 GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor: mgr Elżbieta Dziuda

mgr Elżbieta Dziuda -matematyka
mgr Elwira Mazurek -edukacja wczesnoszkolna, historia, rewalidacja
mgr Iwona Wicher- edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, logopeda
mgr Agnieszka Błachut-j. polski, biblioteka
mgr Danuta Jilg-matematyka
mgr Jowita Śliwińska-j. niemiecki, terapia pedagogiczna, rewalidacja
mgr Joanna Szalecka-j. angielski
mgr Patrycja Waliczek-wychowanie fizyczne, przyroda,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
mgr Anna Cielniak - religia, plastyka, muzyka
mgr Ewa Torka - edukacja wczesnoszkolna
mgr Mariusz Podgórski - zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
mgr Agnieszka Łakomik - edukacja wczesnoszkolna (zastępstwo)
lic. Sabina Herman - edukacja wczesnoszkolna (zastępstwo)
lic. Karolina Kubicka - matematyka (zastępstwo)
mgr Rafał Jilg - logopeda (zastępstwo)
mgr Sara Dreszer-psycholog
mgr Andrzej Rola - trener pływania
mgr Marian Szadura - trener pływania
Dawid Żybul - trener piłki nożnej

3

 Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
2014/2015

01.09.2014r.

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2014r.–31.12.2014r.

Sprawdzian próbny dla kl. VI

13.01.2015r.

Ferie zimowe

19.01.2015r.–30.01.2015r.

Wiosenna przerwa świąteczna

02.04.2015r.–07.04.2015r.

Sprawdzian dla kl. VI

01.04.2015r.

Zakończenie roku szkolnego
2014 / 2015

26.06.2015r.

6 dni wolnych od zajęć
dydaktycznych

do końca września 2014r.

I semestr trwa do 31.01.2015 r.
II semestr trwa do 26.06.2015 r.
RADA RODZICÓW
1. Gracjana Panek-Gach – przewodnicząca
2. Katarzyna Schiwon – zastępca przew.
3. Renata Plicko - sekretarz
4. Aneta Wenszka - skrabnik
5. Marta Forkajm
6. Ewelina Barteczko
ZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI MECHNICA
1. Piotr Barzantny – prezes
2. Norbert Kaluza – zastępca prezesa
3. Waldemar Wenszka – sekretarz
4. Wioletta Wesoły – członek
5. Norbert Smiatek – członek
6. Gerard Jesionek – członek
7. Joanna Piechulek – członek
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II RODZICE
 Wskazówki dla rodziców
WRZESIEŃ - wartość/nawyk PORZĄDEK
Należy nauczyć dzieci:
– układać swoje zajęcia według priorytetów, nauczyć je jakie czynności są ważne
w danym momencie,
– planowania pracy, szczególnie wtedy, gdy dana czynność wymaga dłuższego
czasu i złożona jest z większej ilości zadań,
– używania kalendarza – by nie zapominać o ważnych wydarzeniach,
– koordynacji rutyny dnia codziennego z innymi zadaniami (czynnościami),
– gdy chodzi o zadanie, które można przerwać, by w przyszłości do niego powrócić,
należy nauczyć je chowania rzeczy w odpowiednie miejsce, tak aby była możliwa
kontynuacja przerwanego zadania,
– zaplanowania czasu na robienie rzeczy krótkich, prowizorycznych i mało
przyjemnych, tak by dziecko nie zaniechało zrobienia ich w ogóle.
Obserwując najbliższe otoczenie i zachowanie dziecka – jak organizuje swoje
rzeczy, jak się bawi i uczy, jak wyraża swoje myśli, jak wyglądają jego stosunki
z innymi, możemy stwierdzić, czy dziecko jest uporządkowane zewnętrznie
i wewnętrznie.

PAŹDZIERNIK - wartość/nawyk SAMODZIELNOŚĆ
W procesie rozwoju samodzielności i niezależności dziecka dużą rolę odgrywa jego
rodzina. Można ją nazwać pierwszą szkołą edukacji usamodzielniającej. Od postaw
wychowawczych rodziców i organizacji życia w rodzinie zależy, czy dziecko potrafi
być zaradne i samodzielne. Rodzice reprezentują tu różne postawy, które można
podzielić na trzy grupy:
– postawa ochraniająco – wyręczająca: gotowość do ochraniania dziecka przed każdym
wysiłkiem, trudnością czy obowiązkiem, postawa ta często wiąże się z fałszywie pojętą
miłością rodzicielską oraz niedocenianiem możliwości dziecka, zmniejsza ona tempo jego
rozwoju fizycznego i psychicznego;
– postawa rygorystyczno –nakazująca: ma miejsce w rodzinach, gdzie brakuje
konsekwencji, systematyczności i właściwej atmosfery, w postawie tej dominują nakazy,
dyrygowanie, popędzanie, przeciążanie obowiązkami i nadmierne wymagania;
– postawa rozumnego kierowania: związana jest z konsekwencją, systematycznością oraz
okazywaniem miłości, postawa taka wiąże się z życzliwą kontrolą i aprobatą, zachętą,
pozwala ona na rozwinięcie umiejętności samodzielnego działania i myślenia oraz
podejmowania czynności z własnej inicjatywy, sprzyja ukształtowaniu się w dzieciach
samodzielnej i w pełni odpowiedzialnej osobowości
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Samodzielne wykonywanie różnych czynności zmusza dziecko do koncentracji
uwagi, sprzyja zapamiętywaniu. Wszystko, co dziecko wykona własnymi rękami,
do czego dojdzie własną myślą, buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych
oraz o świecie. Dziecko, poznając efekty własnej aktywności, jest konfrontowane
ze swoimi możliwościami. Dzięki temu uczy się, w których sytuacjach poradzi
sobie samodzielnie, a w których musi się zwrócić o pomoc. Czerpie również ze
swojego działania satysfakcję i buduje poczucie własnej wartości.

 Dokumenty szkoły
 STATUT SZKOŁY
http://www.sspm.renskawies.pl/bip/more/statut.pdf









Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Koncepcja pracy szkoły 2014-2019
Skrócony raport z ewaluacji 1
Skrócony raport z ewaluacji 2
Kodeks zachowania się uczniów w naszej szkole

http://www.sspmechnica.freehost.pl/

 Zebrania z rodzicami
Zebranie ogólne
i klasowe rodziców

9.09.2014r.

Zebranie klasowe
rodziców

23.10.2014r.

Zebranie klasowe
(obowiązkowe)

11.12.2014r.

Zebranie ogólne
i klasowe rodziców

11.03.2015r.

Zebranie klasowe
(obowiązkowe)

14.05.2015r.
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III UCZNIOWIE
 Jak zostać wzorowym uczniem?
1.Nie opuszczaj lekcji.
2.W szkole skup się i uważnie słuchaj nauczyciela
oraz wypowiedzi innych uczniów.
3. Jeśli czegoś nie potrafisz - nie bój się poprosić
nauczyciela o pomoc.
4.Nie wahaj się pytać, jeśli czegoś nie zrozumiesz.
5.Zadane lekcje odrabiaj tego samego dnia,
dopóki pamiętasz. Jeśli dojeżdżasz busem –
w świetlicy.
6.Nie odkładaj pracy „na potem”.
7.Zgłaszaj się często do odpowiedzi, żeby mieć
oceny na bieżąco.
8.Warto przygotować się wcześniej do nowej lekcji.
9.Ucz się systematycznie.
10.Wierz we własne siły, podkreślaj to co umiesz najlepiej.

 „Skrzynka zaufania”
Przypominamy, że nadal funkcjonuje szkolna
„Skrzynka zaufania”.

Polecamy: Licznik szkolny
Chcesz wiedzieć, ile dni chodzimy już do szkoły, ile zostało
dni do wakacji
http://wakacje.wiktor.be/
http://kiedywakacje.pl/odliczanie_norm.html
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 Szkolni literaci

„Lata alfabet po kuchni”
A alfabet wkuwa,
B jak boja siedzi,
C jak Calineczka piękne,
D jak dynamit pędzi,
E złamało daszek,
F fałszuje wiersze,
G geometrii nie rozumie,
H rozkłada hamak,
I informatykę lubi,
J maluje jamę,
K koloruje kolorowankę,
L latać się uczy,
M jak mama zrzędzi,
N robi namysły,
O uczy się ortografii,
Ó ósemki rysuje,
P robi bez przerwy pompki,
R na rolkach jeździ ,
S w słowniczku się zgubiło,
T na tapczan dziś wskoczyło,
U Ulę poznaje,
W węża udaje,
Y za yeti się przebrało,
ale Z się załamało.
A GDY Z SIĘ ZAŁAMAŁO,
WYOBRAŹCIE SOBIE ILE
SZAFEK POLECIAŁO!!!!
Julia Bochynek- klasa IV

A agrafkę Alicji przypięło
B brzuszek zgubiło
C cytrynę połknęło
D dom zbudowało
E eksperta od elektryki
wezwało
F do Francji pojechało
G na Giewont się wspinało
H na hamaku się huśtało
I Irlandię odkrywało
J z jeżem spacerowało
K kronikę pisało
L lwa tresowało
Ł łódką pływało
M po morzu żeglowało
N norę kopało
O w Opolu zaśpiewało
Ó ósemki wywiało
P portrety malowało
R rakietę konstruowało
S ser skubało
T traktory naprawiało
U się ubrudziło
W wilka spotkało
Y z yeti na nartach zjeżdżało
Z z zebrą skakało
Ź w źdźbłach trawy się
schowało
Ż z żabą się skumplowało
Letycja Damrat- klasa IV

A adwokat robi znów aferę,
B kupuje znów baterię,
C cebulkę wciąż gotuje,
D drażliwie kogoś masuje,
E jak ekspres dziś startuje,
F gra na flecie i ciągle fałszuje,
G od godzin wciąż uczy się
gramatyki,
H chce zrobić sobie hamak i
przyczepia haki,
I na igle chce dziś grać,
J już wie jak soczek lać,
K każdy dzień chodzi w koło,
L lizaka liże i wciąż mówi a ty
Jolo,
Ł nauczył się łyżką jeść,
M musi kupić sobie myszkę i o
tą właśnie musi mieć,
N nawet nie pomyślał, nowa
pani go dorwała
i na niego nakrzyczała,
O dziś ludzi okradała,
P powiedział piękny wierszyk,
R dziś wleciał do rowu a tam
był świerszczyk,
S się ciesz dziś do szkoły,
T teraz widzi wszędzie doły,
U uwielbia swą muzykę,
W wyjechał swoją brykę,
Y jest z Yeti ,bo mu gorąco,
Z zaczaił już alfabet.
Marlena Barzantny- klasa IV
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Moje hobby to łowienie ryb,
wychodzi mi to w mig.
Lubię łowić z kolegami,
zawsze z połowu wracamy z rybami.
Z zapałem robimy przynęty,
bo mamy dobre sprzęty.
Nad rzeką można się odprężyć,
i swoje siły wytężyć
Czas szybko nad brzegiem rzeki mija
i na łowieniu ryb sprzyja.
Pełny plecak przynęty napchałem,
i dużo ryb złapałem.
Byłem zadowolony,
i do zawodów dopuszczony.
Pierwsze miejsce mi się śniło
i wnet się spełniło!
Szymon Psyk – klasa VI
"Uwielbiam"
kocham moją mamę mojego tatę i siostrę i kota
uwielbiam zapach kwiatów
słuchać ćwierkania ptaków
szczekania psów
uwielbiam spać na łące
tańczyć i śpiewać
a najbardziej uwielbiam życie
gdyż jestem sobą
Dawid Wenszka – klasa VI
„Muzyka"
Płyną nutki morzem
jedna czerwona
druga niebieska
tworzą piękną melodię
nagle się otworzyła
i zaczęła śpiewać
swym pięknym głosem
śpiewała o życiu
które żyło sobie spokojnie
zwyczajnie i dobrze
muzyka jest dla mnie
jak pędzące rzeka
która nigdy się nie kończy
bez muzyki jest mi
źle i niedobrze
Marta Barzantny – klasa VI

muzyka w mym sercu od
sześciu lat rozkwita
jest dla mnie życiem całym
płynie jak rozpętana rzeka
jest jak kwiatki na
łące lub chmurki błyszczące
dzień bez muzyki to
jak lato bez słońca
każda nutka jest inna
tak jak jaskółka zwinna
uśmiechnięta i prosta
jak melodia radosna.
Marta Ludwig – klasa VI
Myślę...
Myślę o miłości i o mądrości,
o wspomnieniach i o marzeniach,
o kulturze i o bzdurze,
o uczuciach i współczuciach,
biegam po łące i zrywam kwiatki pachnące,
zbieram maki i łapię ptaki,
czuję się pozytywnie i kreatywnie,
łagodnie i cudownie.
Myślę...,że marzenia to cudowna rzecz!
Konrad Fraj– klasa VI
„Radość”
Po łące biegać lubię
Kocham żyć śmiać się
I wszystkich tulę.
Jestem pełna zalet i wad,
Nigdy nie lubię planować bez rad.
Nawet we śnie biegam po łące,
Zrywam kwiatki błyszczące.
Piękno, przyjaźń są tuż obok mnie,
Nigdy nie będę dla innych złem.
Ziemię wypełniam miłością, radością,
Kocham być szczęśliwą osobą.
Karolina Polak – klasa VI
W niedzielny ranek
Tomek wyszedł na ganek
i tak myśli sobie:
Co ja teraz zrobię?
Chyba pójdę do kolegi,
Spędzę tam miło czas
I pobiegnę w las.
Rafał Jasik – klasa VI
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„Rodzina”
Rodzina, rodzina cała i zdrowa,
szczęśliwa, radosna, kochana.
Kochamy się wszyscy całym sercem,
Przytulam się zawsze jak tata i mama.
Obiadek jemy pyszny co dzień,
Smakuje mi zawsze jak w pięknym ogrodzie.
W szkole dostaje dużo mądrości,
A w domu wiele miłości.
Dom jest dla mnie radością,
A szkoła ciekawością.
Julia Mętrak– klasa VI
„Może”
Może wstać, może nie wstać?
Może kłamać, lecz po co
Głowę sobie łamać?
Może czekać, może nie czekać?
Dużo pytań zadaję,
Bo rymy rozpoznaję.
Może tańczyć, może śpiewać?
Może powiewać elegancją,
Może tolerancja zabłysnąć
Jak kolorowe kwiatki lub bratki?
Może marzyć, może nie marzyc?
Może wymarzę sobie, ze pójdę na plażę?
Może ten wierszyk skończę?
Może tak skończę…
Maja Szramowska – klasa VI
„Przyjemności”
Lubię sport
I nikt mi tego nie odbierze.
Sport to fajna rozrywka
I nawet świetna przygrywka.
Nie lubię pracować,
Ale za to umiem rysować.
Gotowanie to nie moja specjalność
I lubię własna nietykalność.
Szkoła to nie przyjemności,
Ale w domu dostaję wiele miłości.
Wspólne czytanie mnie irytuje,
Ale czytelników szanuję.
Łukasz Kopiec – klasa VI
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IV Z ŻYCIA SZKOŁY
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Nowy rok szkolny był dla nas wyjątkowy, gdyż w nasze szkolne progi zawitali
nowi uczniowie. Po raz pierwszy od bardzo dawna klasa pierwsza liczy aż 25 osób!
Cieszymy się, że będzie nas więcej! A oprócz nowych uczniów, mamy też nowych
nauczycieli: panią Agnieszkę Łakomik (kl. I) i Sabinę Herman (kl. III). Pani
Dyrektor przywitała licznych gości, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły po
wakacyjnej przerwie i opowiedziała o swoich staraniach, aby na głównej ulicy
Mechnicy wykonać nowe i bezpieczniejsze przejście dla pieszych oraz w przyszłości
postawić sygnalizację świetlną na żądanie w celu bezpieczeństwa uczniów oraz
mieszkańców naszej wsi. Wszystko zmierza do sfinalizowania działań Pani
Dyrektor. Na uroczystym apelu zarówno rodzice jak i uczniowie zostali pouczeni
o bezpiecznym zachowaniu się na terenie szkoły ze względu na rozpoczęcie budowy
boiska szkolnego, która zakończy się jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Uczniów klasy I przywitano swojsko i miło, a pani Elwira Mazurek przygotowała z
klasą drugą powitalny apel z piosenkami i dobrym humorem.
Na koniec było to, na co pierwszaki czekały ze zniecierpliwieniem, czyli
trzymanie w objęciach ogromnych tyt! Taki to przywilej pierwszoklasisty!
Potem wszyscy uczniowie wraz z wychowawczyniami rozeszli się do swoich klas,
aby oficjalnie się przywitać i porozmawiać o tym, jak spędzili wakacje.

 Teatr 62 BREMA
W ramach współpracy pomiędzy kołami DFK
Kamionka,
DFK
Dobieszowice,
a
SSP
w Mechnicy naszą szkołę odwiedził "Teatr 62 Brema"
z Bremy (Niemcy), który zaprezentował uczniom w
języku niemieckim bajkę pt. "Muzykanci z Bremy".
Aktorami było 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Bremie, a narratorem ich pani nauczycielka. Po
przedstawieniu chętni uczniowie z naszej szkoły
dostali przebrania i również mogli zagrać w tej
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sztuce. Wszyscy świetnie się bawili. Na pożegnanie każdy z uczniów otrzymał
1 Feniga na szczęście.

 Próbny alarm przeciwpożarowy
W

trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów, w środę
03
września
2014
roku
w
Społecznej
Szkole
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy
przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy.
Miał on na celu wyposażenie uczniów jak i nauczycieli
w wiadomości i umiejętności na temat zachowania i
postępowania w razie zagrożenia pożarowego na terenie szkoły.
Sygnał do ewakuacji dał dwukrotny alarmowy dzwonek szkolny, o godzinie
12,30. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, zachowując środki
bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, gdzie nauczyciele
sprawdzili obecność uczniów. Przebieg ewakuacji nadzorował koordynator ds.
bezpieczeństwa w szkole – Mariusz Podgórski. Zbiórka przed szkołą była
potwierdzeniem, że wszystkie osoby będące w budynku zdążyły się ewakuować
w wyznaczonym czasie. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji dyrektorowi
szkoły pani Elżbiecie Dziuda. Po odebraniu raportów o przebiegu ewakuacji,
dyrektor szkoły odwołała alarm. Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny i bardzo
szybki (trwała 1 minutę).
Przeprowadzony alarm był sprawdzianem umiejętności nie tylko dla
uczniów, ale również dla nauczycieli i pracowników szkoły. Ewakuacja została
przeprowadzona prawidłowo, świadczy to o dużej wiedzy osób biorących udział
w alarmie próbnym.

 Spotkanie z policjantem
Pani Dyrektor wspólnie z gronem pedagogicznym wystosowała prośbę do
Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu o przeprowadzenie w naszej
szkole pogadanki nt. zachowania zasad i przepisów ruchu drogowego w celu
zapobiegania wszelkim niebezpieczeństwom w nowym roku szkolnym 2014/2015.
Oddelegowano do naszej szkoły sierż. sztab. Panią Małgorzatę Cisowską, która
przeprowadziła pogadanki w dwóch grupach: klasy I – III oraz klasy IV – VI. Pani
policjantka omówiła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasady
prawidłowego zachowania w szkole i poza nią, przedstawiła zagrożenia
demoralizujące oraz uczuliła uczniów na prawidłowe korzystanie z Internetu.
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 Mobilne PLANETARIUM
22 września w naszej szkole pojawiło się mobilne planetarium Orion, w ramach
projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.
Tematy zajęć „Wszechświat w pigułce” w mobilnym planetarium:
Tematyka zajęć:


·

Prezentacja filmu popularno-naukowego na temat budowy i zjawisk Układu
Słonecznego.
Prezentacja „Niebo z moich stron” z wykorzystaniem programu Stellarium, który
wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi, a zmianami pór roku.

 „Girlanda z Żurawi”
21 września 2014 r.
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Już od 1982 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pokoju. Obchody
Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczynają się w momencie, gdy Sekretarz
Generalny ONZ uderza w znajdujący się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Dzwon
Pokoju (jest to jedna z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie). Na Dzwonie
widnieje napis „Niech żyje absolutny pokój na świecie” (Long live absolute Word
peace).
Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pokoju jest zwrócenie uwagi
społeczeństwa na potrzebę uczczenia oraz przestrzegania pokoju oraz sprzeciwu
wobec wojen. 21 września ma być dniem globalnego rozejmu i wyrzeczenia się
przemocy, a także stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się
od wszystkich aktów wrogości.
Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki Moon zadecydował, iż tegoroczny Dzień
Pokoju zostanie poświęcony edukacji na rzecz pokoju, starając się skierować myśli
oraz finansowanie na problem edukacji na rzecz pokoju, jako środka, który może
doprowadzić do swego rodzaju kultury pokoju.
W maju br. zapoczątkowana została także ogólnoświatowa kampania „Uzbrojeni
w sztukę” (Armed with Arts) w celu zwiększenia świadomości na temat Dnia Pokoju
oraz promowania edukacji na rzecz pokoju w szkołach oraz lokalnych
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społecznościach poprzez projekt „Żuraw pokoju” (Peace Crane). Nasza szkoła,
chcąc włączyć się w tak szczytną akcję, również przyłączyła się do tej inicjatywy.
Wspólnie tworzyliśmy „ girlandę pokoju”, czyli inaczej girlandę z papierowych
żurawi origami, którą zawiesiliśmy wokół naszej szkoły w dniach 24 – 26.09.14 r.
W ten sposób chcieliśmy promować pokój na świecie oraz uświadomić wszystkim,
że dobra komunikacja między narodami wymaga posługiwania się różnymi
językami.
Wszystkie klasy w naszej szkole tego dnia uczyły się składać żurawie
z papieru metodą orgiami. Było to trudne zadanie, ale udało się sprostać. Nasza
girlanda miała około 70 metrów długości i składała się z 250 żurawi. Wszystkim
uczniom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy pomogli w tworzeniu tej girlandy
serdecznie dziękujemy.

 BOISKO SZKOLNE
Odliczamy dni do zakończenia budowy boiska szkolnego. Dzięki ogromnym
staraniom Pani Dyrektor i pomocy Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi Społeczna Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mechnicy będzie miała własne boisko!
Uczniowie obserwując etapy budowy boiska już planują pierwsze lekcje wychowania
fizycznego na świeżym powietrzu!

14

 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE






W czasie przerwy masz prawo:
Porozmawiać z kolegami
Zjeść drugie śniadanie lub ciepły posiłek w stołówce szkolnej
Skorzystać z toalety
Pójść do biblioteki
Gdy masz problem, podejdź do nauczyciela dyżurującego
Musisz przestrzegać pewnych zasad:












Nie biegaj!
Nie krzycz!
Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni.
Bądź miły i uprzejmy dla innych.
Słuchaj poleceń nauczyciela dyżurującego.
Gdy naśmiecisz, posprzątaj po sobie.
Unikaj wulgaryzmów w rozmowach z innymi.
Przebywaj w sali lekcyjnej tylko w obecności nauczyciela.
Nie wychodź w czasie zajęć i przerw poza teren szkoły.
Bezpiecznie poruszaj się po schodach.

PAMIĘTAJ BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD NAS SAMYCH!
Każdego ucznia obowiązuje zmiana obuwia. Po szkole chodzimy
w butach na jasnej podeszwie!
Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania
„Złotych Zasad”.
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V DLA KAŻDEGO COŚ INNEGO
 Horoskop na rok szkolny 2014/2015
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 Humor
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 Łamigłówki
WYKREŚLANKA JESIENNA
Znajdź 15 wyrazów z pozostałych liter odczytaj hasło.

HASŁO:

REBUS
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