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Drodzy Rodzice!!!  

 
 

Już czas!!!! 
 
Już czas  zapisać dzieci do oddziałów zerowych 

i klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013. 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły  

w godzinach od 8.00 do 15.30. Zapraszamy. 
 
Oto nasz oferta edukacyjna dla najmłodszych uczniów. 

 
Edukacyjna 
 

 W oddziałach przedszkolnych 
dodatkowe zajęcia (opłacane 
przez rodziców) z języka angiel-
skiego i rytmiki 

 Dobrze wyposażone pracownie: 
sprzęt video, pomoce dydak-
tyczne zgodne z nową podstawą 
programową, tablice interaktyw-
ne, radiowęzeł 

 Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

 Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 

 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

 Kółka zainteresowań 

 Zajęcia dla klas I poszerzone o 
specjalności klas 

 Uczniowski Klub Sportowy, w ramach którego organizo-
wane są różne zajęcia sportowe 

 Zespół taneczny i chór   
 

 
Wychowawczo - opiekuńcza 

 
 Każda klasa (począwszy od pierwszej klasy) przez trzy 

lata pracuje w ramach obranej specjalności klasowej 
 Uczniom zapewniamy opiekę świetlicy czynnej w godzi-

nach uzgodnionych z rodzicami; 
 Zapewniona opieka pielęgniarki szkolnej 
 Możliwość skorzystania z obiadów w szkolnej stołówce; 
 Toalety dostosowane do wieku dzieci; 
 Udział w wycieczkach, lekcjach tematycznych w Cen-

trum Edukacji Ekologicznej, muzeach, bibliotekach; 
 Wyjścia do teatru i kina; 
 Plac zabaw i miejsce zabaw w ramach programu Rado-

sna Szkoła, boisko wielofunkcyjne; 
 Szkoła uczestniczy w programach: „Owoce w szkole”             

i  „Szklanka mleka” 
 udział w imprezach/ akcjach, np.: 

- Całoroczna akcja „Czytamy dzieciom” 
                -Całoroczna akcja „Twoje 10 minut” 

-Całoroczna akcja „Dzień ciszy” 
-Całoroczna akcja „Gorączka złota” 
-Obchody Miesiąca Ochrony Przyrody 
-Ślubowanie klas pierwszych 
- Realizacja programu „ Super wiewiórka” dla kl.0-I 
-Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczny pierw-
szak” 
-„Dzień Walki z Głodem”- akcja pomocy dla biednych 
dzieci, sprzedaż ciast 

Wewnątrz numeru: 
1 OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH 

2 OSZCZĘDZAMY…. 

3 KONKURS EKO…. 

4 DZIESIĄTKA BIEGA ….. 

5 PROFILAKTYKA… 
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-Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowywa-
na przez kl. III 
Zabawa karnawałowa dla kl. 0-III 
-Konkurs znajomości przepisów ruchu drogowego dla kl. I-
III 
-Konkurs ortograficzny dla kl. III 
-Olimpiada wiedzy o zdrowiu dla kl. I-II 
-Konkurs „Matematyczny Kangurek” dla kl. I-III 
-Konkurs recytatorski dla kl. 0-III 
-Dzień Zdrowego Odżywiania kl. I-III 
-Konkurs wiedzy ekologicznej dla kl. II-III 
-Konkurs umiejętności czytania dla kl. I-III  
-Festiwal piosenki kl. 0 - III 
-Bal klas III  
-Dzień przedszkolaka 

 
 

 
 
UCZNIOM  O  SPECYFICZNYCH  POTRZEBACH  
EDUKACYJNYCH   
zapewniamy: 
 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 0-III  
 zajęcia rewalidacyjne  
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 zajęcia gimnastyki korekcyjnej  
 zajęcia dyslektyczne  
 zajęcia logopedyczne  
 zajęcia terapeutyczne  
 nauczanie indywidualne 

 
Red. 

 
 

 

 

 

 

 

Pięciolatki i sześciolatki  

w naszej szkole  

W Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku już od 

czterech lat funkcjonują oddziały przedszkolne. Nasza 

placówka posiada odpowiednią infrastrukturę, która 

spełnia kryteria w zakresie objęcia sześciolatków 

obowiązkiem szkolnym. Dysponujemy trzema 

odpowiednio przygotowanymi salami przeznaczonymi dla 

klas zerowych, w których znajdują się  odpowiednie 

meble, stoliki do zajęć grupowych, dywan oraz niezbędne 

pomoce dydaktyczne i zabawki wspomagające 

prawidłowy rozwój dziecka. Możemy pochwalić się  

wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną, która na bieżąco 

doskonali swój warsztat pracy, w różnych formach 

doskonalenia zawodowego.  

 

 

 Szkoła posiada odpowiednio wyposażoną salę 

gimnastyczną oraz salę zabaw dla dzieci z klas 

młodszych. Ponadto placówka posiada nowy plac zabaw 

wyposażony w urządzenia dostosowane do możliwości 

fizycznych małego dziecka, gwarantujące bezpieczne 

zajęcia rekreacyjne. 

 
 

 

 
 

Dzieci sześcioletnie uczęszczające obecnie do klasy 

pierwszej osiągnęły dojrzałość szkolną i w większości 

dobrze radzą sobie z przyswajaniem wiedzy i umiejętności 

zawartych w podstawie programowej; właściwie 

przestrzegają reguły obowiązujące w społeczności 

dziecięcej i współdziałają w zabawach. Uczą się 

samodzielności w czynnościach samoobsługowych, dbają 

o bezpieczeństwo własne i innych; rozumieją jak 

zachować się w sytuacji zagrożenia oraz wiedzą gdzie 

można otrzymać pomoc i potrafią o nią poprosić. 
 
 

 Dojrzałość emocjonalna i społeczna ma bardzo 

duży wpływ na sukcesy i powodzenie dziecka w edukacji 

szkolnej – stąd nauczyciele systematycznie współpracują z 

Poradnią Pedagogiczną. Dzieci z trudnościami 

dydaktycznymi objęte są dodatkowymi zajęciami                     
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w ramach zespołu dydaktyczno - wyrównawczego lub 

zespołu korekcyjno- kompensacyjnego. Uczniowie z 

wadami wymowy objęci są terapią logopedyczną na 

terenie szkoły, natomiast dzieci z wadami postawy 

uczęszczają na gimnastykę korekcyjną. 
 
 

 

 Reasumując dzieci sześcioletnie chętnie 

uczęszczają do szkoły, zainteresowane są pracą, 

aktywnie uczestniczą w zajęciach. W szkole nie 

tylko zdobywają wiedzę, uczą się współpracy, 

ale również mają możliwość rozwoju swoich 

zainteresowań i uzdolnień. 
      

    
     

 Dorota Goldewicz  wych. klasy I c 

Oszczędzajmy wodę!!! 

 

 

Oszczędzaj wodę! 
 

Warto oszczędzać wodę, 

By nie pluć sobie w brodę. 

 

Wody pitnej jest bardzo mało, 

Nie tak, jakby się wydawało. 

 

Żeby czystym na sumieniu być, 

Oszczędzaj wodę, by żyć. 

 

Człowiek to w większości woda, 

Pewnie wszystkim się podoba. 

 

Woda jest przezroczysta, 

Mało jest wody, która jest czysta. 

 

Lepiej oszczędzaj wodę, bo to twój przyjaciel, 

Będziesz płakał po jej stracie! 

 
Magdalena Jaworska kl. V a 
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       Rymowanki 
 

Żeby zdrowym długo być,  

Trzeba wodę źródlaną pić. 

 

Kiedy odkręcasz kran, 

Pamiętaj, że nie jesteś sam. 

 

Woda to złoto płynące z gór, 

Potrzebne do picia i do przeżycia. 

             Przygotowała 

                     Ola Grzesikowska kl. V a 
 

                

 

 
           

Do oszczędzania wody w tym roku nawiązali 

uczniowie klas 0- III podczas powitania wiosny. 
 

 
 

 

 

Oszczędzajmy 

 

powietrze!!! 

 
 

 

 

 

Nasz szkoła w ramach ogólnopolskiego projektu 

„Bezpieczne szkoły Śródmieścia”  brała udział w 

programie imprez organizowanych podczas  

Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

 we Włocławku. Odbyły się: 

 

 
 

1. Pogadanki na temat przepisów dro-
gowych dla rowerzystów i idei Tygo-
dnia Zrównoważonego Transportu we 
Włocławku.  

 
2. W szkole miały miejsce wystawki/ 

gazetki tematyczne. 
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3.  Przed szkołą zamontowane zostały 
stojaki na rowery. 

4. Odbył się rajd rowerowy reprezentacji 
szkół biorących udział w projekcie. 

5. Wzięliśmy udział w konkursie fotogra-
ficznym „Rowerowy Włocławek” or-
ganizowanym przez Włocławski Por-
tal Internetowy Q4. 

6. Odbyły się wycieczki tematyczne na 
włocławską tamę połączone z poga-
dankami na temat włocławskiej elek-
trowni. 

7. Przygotowane zostały ulotki propagu-
jące ideę Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu i Dnia bez Samochodu, 
rozdawane podczas happeningu. 

8. Przygotowane zostało specjalne wy-
danie szkolnego czasopisma  „Wy-
krzyknik” poświęcone idei Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu i Dnia 
bez Samochodu i rozdawane pod-
czas happeningu. 

9. Uczniowie wzięli udział w happeningu 
w dniu 22 września w godz. 14.00-
16.00, na pl. Wolności, podczas któ-
rego miały miejsce: 

 

 
 

 transparenty promujące projekt 
„Bezpieczne szkoły Śródmieścia” i 
zadanie „Zielone światło dla bez-
pieczeństwa”; 

 transparenty promujące  ideę Ty-
godnia Zrównoważonego Trans-
portu i Dnia bez Samochodu;  
 

 
 

 konkurs plastyczny pt. „Mój po-
mysł na ekologiczny pojazd”: 
uczniowie na placu Wolności  ma-
lowali podczas happeningu prace;  
 

 
 

 rozdawanie ulotek i czasopism 
promujących ideę Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu i 
Dnia bez Samochodu. 

 

 
Nasze -specjalne wydanie „Wykrzyknika” 
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Z wizytą w banku 
 

   

 

 
 

 

  Dnia 16 marca 2012r. poszedłem z klasą do 

banku PKO B.P. Nigdy nie byłem w tym budyn-

ku i nie mogłem się doczekać tej wizyty. Gdy 

weszliśmy do gmachu, byłem zachwycony. W 

środku czekał na nas pracownik banku. Pani 

przywitała się z klasą i zaprowadziła do sali kon-

ferencyjnej. Wskazała gdzie możemy zostawić 

kurtki i poprosiła o zajęcie miejsc. Przed każdym 

z nas leżał ,,Poradnik bankowy'', w którym była 

karta informacyjna i koperta. Na początku my-

ślałem że jest to konto PKO, ale to było zapro-

szenie dla rodziców zachęcające do założenia 

konta w tej placówce. 

 

Pani pokazała nam prezentację o tym jak założyć 

rachunek bankowy, np. jak przelewać, pobierać i 

przesyłać pieniądze. Z informacji wynikało, że 

właścicielem konta można zostać po ukończeniu 

trzynastego roku życia. Kolega z klasy Bartek, 

akurat niedawno skończył 13 lat, więc pani po-

darowała mu wizytówkę banku, żeby - jak ze-

chce, założył konto. Oglądaliśmy także karty 

bankomatowe. Wszystkie były ciekawie zapro-

jektowane. Pod koniec wizyty pani zadawała 

nam pytania związane z bankiem. Starałem się 

udzielać poprawnych  odpowiedzi, ale nie dawa-

łem rady. Jedno z pytań dotyczyło Szymona Ma-

jewskiego biorącego udział w kampanii rekla-

mowej banku. Mieliśmy okazję zobaczyć krótkie 

filmiki z tym panem. Dowiedzieliśmy się rów-

nież, że kiedyś twarzą PKO był Artur Żmijew-

ski, który teraz promuje Kasy Stefczyka. 

  Wycieczka bardzo mi się podobała. Przybliżyła 

nam pracę banku, oferty dla klientów, zachęcała 

by w przyszłości korzystać z jego usług. 

     Szymon Litke (przepisał M. Traczyk) KL. V A 

       

                                                
 
 BANK PKO to jest to….. 
 
           Dnia 16.03.2012 r. nasza klasa wy-
brała się do Banku PKO, który znajduje się 
na ul. Okrzei 64. Wyruszyliśmy tam w czasie 
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godzin lekcyjnych z panią Lewandowską, 
nauczycielką matematyki i opiekunem 
Szkolnej Kasy Oszczędności. Kiedy dotarli-
śmy na miejsce i weszliśmy do środka, byli-
śmy bardzo zdziwieni i zaciekawieni tym, co 
będziemy robić. Weszliśmy na górę i usie-
dliśmy na miękkich krzesłach. I czekaliśmy 
w ciszy na panią. Nagle zza drzwi wyszła 
przewodniczka. Zawołała nas i znów musie-
liśmy schodzić po schodach. Weszliśmy do 
pewnego pomieszczenia. Tam znajdowały 
się gazetki, kartki z opłatami i zaproszenia 
do korzystania z Banku PKO. 

    
            Kiedy usiedliśmy i byliśmy cicho, 
pani opowiedziała nam wszystko o swojej 
pracy. W pewnym momencie  zadała nam 
pytanie dotyczące zasad działania PKO. 
Odpowiedział na nie Piotr Kunecki, w na-
grodę dostał smycz do kluczy. Potem pani 
włączyła komputer i powiedziała 
 - ,,Wiecie, że pieniądze wypłaca się nie tyl-
ko z bankomatu, ale również przez inter-
net”? 
Wtedy przewodniczka pokazała nam tę 
funkcję. Potem rozdała po 3 – 4 egzempla-
rze z kartami kredytowymi, jakie można 
mieć, o różnych kolorach i wzorach. Najbar-
dziej podobała mi się karta z różowymi ba-
lonikami. Po obejrzeniu wszystkich kart za-
daliśmy pani pytania dotyczące jej pracy. 
Pani pochwaliła nas, że jesteśmy bardzo 
aktywni, ale niestety musiała już kończyć 
wycieczkę. Zrobiło nam się troszeczkę 
smutno, dlatego bo bardzo nam się podoba-
ło, że tak miło i ciekawie spędziliśmy czas.  
 

 
 
 
            Kiedy wyszliśmy z banku, było widać 
same uśmiechnięte twarze. W pewnym 
momencie pani Lewandowska wyciągnęła 
aparat i zrobiła nam pamiątkowe zdjęcie. W 
tej chwili pomyślałam, że to był bardzo inte-
resujący dzień.  
 
                                         Przygotowała Ola Grzesikowska V a 
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Kącik literacki 
 
 

Oszczędzanie, ważna 
rzecz każdy musi to 

w głowie mieć! 
           W bardzo sympatycznym miasteczku 
mieszkała rodzina, która była bardzo ze so-
bą zżyta. Ojciec, Stanisław, i matka, Kata-
rzyna, pracowali w restauracji, jednej z naj-
bardziej znanych w mieście. Mieli dwoje 
dzieci: piętnastoletnią Monikę i dziesięcio-
letniego Jasia. 
           Stanisław zajmował się zmywaniem 
naczyń, a Kasia sprzątaniem po klientach. 
Czasami do pomocy zabierali swoje dzieci, 
dla których zawsze znalazło się zajęcie. Ja-
siu często wyrzucał śmieci i pewnego dnia, 
kiedy szedł z pełnym workiem resztek po 
obiedzie, zobaczył chłopca. Grzebał w 
śmietniku. Jaś bardzo zdenerwowany 
krzyknął do niego: 
- Co ty robisz!? 
- Szukam jedzenia - odpowiedział wystra-
szony chłopiec. 
- Ale dlaczego w śmietniku? - zapytał Jan 
- Bo w domu nie mam co jeść, moi rodzice 
nie mają pieniędzy na żywność. Śmietniki to 
moja ostatnia deska ratunku. Gdyby nie 
resztki z tej restauracji umarłbym z głodu - 
odpowiedział nowy chłopiec. 
- A jak ty masz w ogóle na imię, bo ja Jaś? 
- Ja mam na imię Damian. 
- A więc Damianie, mam dla ciebie propozy-
cję. Może mógłbym resztki dla ciebie wkła-
dać do osobnych reklamówek niż słoiki i 
kartony. Wtedy nie musiałbyś grzebać w 
śmietniku, a jedzenia wystarczyłoby dla ca-
łej twojej rodziny. Zresztą ja sam nie mam 

za dużo i znam twój ból - zaproponował Jaś  
- Byłoby świetnie, Bardzo Ci dziękuję, ale 
muszę już iść do domu, przyjdę jutro.   
Chłopiec wziął parę warzyw, które wcześniej 
wykopał w śmieciach i poszedł w kierunku 
domu. Jaś, kiedy wrócił do mieszkania, cały 
czas myślał o Damianie i o tym, ile jedzenia 
marnuje się w restauracji, w której pracują 
jego rodzice. Dotarło do niego także, że ra-
zem z tym jedzeniem marnują się pieniądze. 
Przez długi czas nie mógł zasnąć. A kiedy 
mu się to udało, miał sen, który pomógł mu 
w działaniu następnego dnia. Wstał bardzo 
wcześnie i pobiegł do restauracji, przy której 
czekał już na niego Damian. 
- Cześć - powiedział Jan  
- Cześć - odpowiedział mu Damian  
- Chciałbym opowiedzieć Ci o moim śnie, 
według którego będę działał i mam nadzieję, 
że mi pomożesz. Nawet moja siostra mówi-
ła, że się przyłączy. - I Jan opowiedział Da-
mianowi o planie, jaki muszą zrealizować. 
- To znaczy, że ja muszę tylko zebrać 
wszystkich biednych na skwerku jutro o 
16:00? - upewnił się Damian 
- Tak, to właśnie twoje zadanie, a teraz po-
czekaj, idę zobaczyć, czy są już jakieś 
resztki ze śniadania. - Powiedział Jan i 
wszedł do porządnego budynku. 
 Od razu pobiegł do miejsca, gdzie zrzucane 
były pozostałości z talerzy klientów. To, co 
nadawało się jeszcze do zjedzenia, spako-
wał do worka i pobiegł korytarzem w stronę 
wyjścia. Jego uwagę przykuło światło do-
chodzące z pokoju ze środkami czystości. 
Wszedł do niego i zgasił światło, ale dalej w 
tym pomieszczeniu było widno. Złapał się za 
głowę i powiedział sam do siebie: 
- Że też Ci ludzie są tak bezmyślni marnują 
żywność, pieniądze i nawet niełaska zgasić 
światło.  
Resztę dnia był bardzo zamyślony. Cały 
czas zbierał wszystkie resztki i gasił światła, 
które zgasić powinni pracownicy lokalu. Na 
drugi dzień powiedział Damianowi, że dziś 
jedzenie dostanie razem ze wszystkimi 
biednymi na skwerku. O 16 razem z Moniką 
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zabrał mnóstwo worków z jedzeniem i poszli 
na skwerek, gdzie było dużo ludzi.  
- Teraz proszę, żebyście ustawili się w rząd-
ku, a ja rozdam wam trochę jedzenia. Bę-
dziemy powtarzać to co tydzień o godz. 16. 
Dodatkowo na  dzisiejszym spotkaniu pra-
gnę uczulić was na gaszenie światła i za-
kręcaniu wody, kiedy jej nie używacie. - Po-
wiedział Jaś.  
Kiedy wręczał wszystkim pakunki oni od-
wdzięczali mu się szczerym uśmiechem. 
Jan był z siebie bardzo dumny. Nieopodal 
miejsca zbiórek Jana z jego podopiecznymi, 
stał ratusz i tym zebraniom przyglądał się 
burmistrz, który stawił się na jednym ze spo-
tkań.  
             Jaś był bardzo zaskoczony, że tak 
ważna osoba wręczała mu nagrodę za duże 
zaangażowanie się w sprawach ważnych 
dla miasta. Od tamtej pory wszystkich za-
chęcał do oszczędzania wszystkiego, co się 
da i do pomocy innym. Była to bardzo dobra 
lekcja dla Jana i jego przyjaciela Damiana 
 
 
                                             Julia Graczyk kl. Va 

                                                                                                                                               
 

 

    

Ballada o rodzinie Ości 

 
Kto choć raz był w małej miejscowości, 
Pod Warszawą, niedaleko, 
Wie, że mieszkała tam rodzina o nazwisku 
Ości: 
Mama, synek i tata, który był kaleką. 
 
Pieniędzy mieli bardzo dużo, 
Więc tata szybko kaleką przestał być, 
Synek wpłacał do SKO 
i szczęśliwie mogli żyć. 
 

I płacili, kupowali. 
Ciągle rzeczy przybywało. 
I pieniądze wydawali, 
Lecz im szczęścia to nie dało. 
 
I raz przyszedł do nich list, 
Synek do skrzynki poszedł. 
To rachunek, niby nic. 
E tam, co tam, dla nich marne grosze. 
 
„Marne grosze” 
Tak myśleli. 
Teraz bez pieniędzy – proszę. 
Przepłacili, oszaleli. 
 
Pieniędzy w rodzinie Ości brak, już to wie-
my. 
Synek się do mamy tuli. 
„Mamo. Czy bez grosza zostaniemy?” 
Patrzy, widzi łzy matuli. 
 
Aż tu nagle – rozwiązanie! 
„Mamo, tato, mam podanie! 
Nie pomoże nam mazanie, 
Tylko w SKO oszczędzanie!” 
 
I to koniec opowieści 
O rodzince Ości, 
Co mieszkała pod Warszawą, 
W małej miejscowości. 
 
Paulina Ćwikowska, nasza absolwentka 
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SKO W SP 10 

 
 

 
 

GAZETKA SKO – tu umieszczamy nasze informacje dotyczą-
ce oszczędzania 

 
 

Oszczędzaj w SKO, bo warto!!! 
 

W naszej szkole od wielu lat działa szkolna Kasa 

Oszczędności. Uczniowie z klas I-VI zbierają pieniądze, 

które mogą przeznaczyć na ciekawie spędzone wakacje 

czy realizację swoich marzeń. Na koniec roku na naj-

większych ciułaczy czekają też nagrody od opiekuna 

SKO. W szkole odbywają się konkursy dotyczące 

oszczędzania – szeroko pojętego – wody, ziemi, powie-

trza, energii itp. 

 
 
 
 

 
 

SKO to super kasa, 
 wszystkim dzieciom się opłaca 
Każdy do niej pieniądz wpłaca! 
Wszystkie dzieci cieszą się 
Gdy wypłacić mogą z niej.  
 

siostry - Justyna i Natalia Przybylskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 11 WYKRZYKNIK !   

Oszczędzamy… 

 
 

Lubimy oszczędzać….. 

 
 Zbieramy baterie. Można je przekazać do pra-
cowni 208.  Zbieramy stare telefony komórkowe. 
Można je wrzucić do pojemnika ustawionego w 
szkolnej dyżurce. Pani logopeda zbiera nakrętki 
od plastikowych butelek.  Włączyliśmy się do 
akcji „Drzewko za butelkę”. Największy zbieracz 
przyniósł do szkoły 1000 butelek. A zbierać po-
mogła mu cała rodzina i znajomi. Jesienią zbie-
raliśmy również stare ubrania, materiały. W za-
mian otrzymaliśmy pieniądze, które wzbogaciły 
szkolną kasę. Zorganizowaliśmy 3 kwietnia 
Dzień Otwarty z ZSEE, o czym szerzej w kolej-
nym numerze Wykrzyknika. 
 
 
 

Konkurs ekologiczny 

 

Przemysł rozwijamy,  

o Polsce nie zapominajmy 
…. 

Pod takim tytułem odbył się w naszej 

szkole Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas 

III i VI. Zadania konkursowe oceniało niezależ-

ne jury składające się z przedstawicieli Wło-

cławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, 

Nadleśnictwa Włocławek, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, Galerii Sztuki Współczesnej, KP 

CEN oraz nauczycieli z Gimnazjum nr 9 i LZK; 

a zadania przygotowało WCEE, pracownicy 

MBP, nauczyciele LZK. Organizatorzy serdecz-

nie dziękują sponsorom, członkom komisji i 

wszystkim życzliwym osobom, dzięki którym 

konkurs się odbył. Uczestnikom i opiekunom 

dziękujemy za udział i zapraszamy za rok. 

 

Oto wyniki Konkursu Ekologicznego dla klas III 

 

I m. – SP 22 Zespół Szkół nr 9 

II m.- SP 10 

III m. – SP 23 

za konkurencję informatyczną – I m. – SP 23 

za konkurencję: wiedza ekologiczna- I m - SP 10 

 

 
 

Poniżej prezentujemy pracę Eli Kacprowicz z kl. 

III b,  która reprezentowała szkołę w Konkursie 

Wiedzy Ekologicznej dla uczniów kl. III w kon-

kurencji informatycznej. 
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Wyniki Konkursu Ekologicznego dla klas VI 

 

I m. – SP 12 

II m.- Prywatna Szkoła Podstawowa „Wiedza” 

III m. – SP 10 

za konkurencję informatyczną – Im. – SP18 

za konkurencję: wiedza ekologiczna- I m- Pry-

watna Szkoła „Wiedza” 

za konkurencję plastyczną – I m. SP 10 

Nagrodzone prace informatyczne  - prezentacje i ulotki 

zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej. Prace 

powstałe podczas konkursu były ciekawe i oryginalnie 

zaprojektowane, stąd jury miało trudny wybór. 

 

Nasz szkolna reprezentacja, która zajęła III miej-

sce odbiera nagrodę. Gratulujemy!!! 

 

Oto prace plastyczne powstałe podczas konkursu 

dla uczniów kl. VI. Uczniowie tworzyli ptaki. A 

ptaki żyją tam, gdzie jest czyste i zdrowe powie-

trze. 

 

 

 

Dziewczyny prezentują ognistego feniksa, za 

swą pracę otrzmały I miejsce, Brawo!!! 

 

Ola Przybyłowska z k. III a (przygotowana przez 

p. I. Bronowską) śpiewa piosenkę ekologiczną.  

Ekologiczne przedstawienie zaprezentowali 

uczniowie klasy III a po opieką p. D. Chojnow-

skiej. 

Oto cała grupa 
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Jedna ze scenek 

 
 

Uczniowie podczas tańca ze szczotakmi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RADY I PORADY 

 

 

JAK PRACOWAĆ  

Z UCZNIEM ZDOLNYM? 
 

Uzdolnienie jest to dar, który należy pie-

lęgnować i rozwijać. Każdy z nas otrzymał kie-

dyś taki dar. Jedni pięknie śpiewają lub malują, 

inni szybko biegają, wysoko skaczą, czy prze-

pysznie gotują, jeszcze inni potrafią rozśmieszyć 

nawet największego ponuraka, albo „udobru-

chać” okropnego złośnika. W każdym z nas tkwi 

coś takiego wspaniałego, niepowtarzalnego. 

Ważne jest, aby znalazł się ktoś, kto odkryje w 

nas ten „skarb” i poprowadzi tak, aby ten klejnot 

oszlifować, a następnie odpowiednio zaprezen-

tować.  

Los pozwolił mi znaleźć się w roli od-

krywcy, albo raczej „łowcy talentów”. Właśnie 

tak, nauczyciela można nazwać „łowcą talen-

tów”. Każdy z nas ma możliwość odkrywania 

i rozwijania uczniowskich zdolności. Można to 

robić na każdej lekcji. Ja, akurat, pracuję 

z uczniami uzdolnionymi matematycznie na lek-

cjach matematyki i zajęciach kółka matematycz-

nego. Po rozpoznaniu wybitnych matematyków 

staram się zainteresować ich przedmiotem, 

wciągnąć do „zabawy matematyką”. Gdy mi się 

to uda, zaczynamy ciężką, ale jednocześnie przy-

jemną pracę, pełną wyzwań i trudności. Wtedy 

przejmuję rolę przewodnika.  

Na zajęciach kółka zajmujemy się złożo-

nymi, ciekawymi, intrygującymi, problemowymi 

zadaniami wymagającymi od uczniów aktywno-

ści, logicznego myślenia, sprytu, pomysłowości, 

czasami niestandardowego rozwiązania. Wspól-

nie szukamy dróg prowadzących do prawidło-

wego wyniku. Dzielimy się spostrzeżeniami, 

wnioskami, wyjaśniamy to, co jest dla innych 

niezrozumiałe. Dzięki temu kółkowicze uczą się 

nie tylko zagadnień z dziedziny matematyki, ale 

również szacunku dla innych, współpracy, cier-

pliwości i wytrwałości. Każdy uczeń ma prawo 

pracować we własnym tempie, wyrazić własne 

zdanie, zaproponować temat oraz plan zajęć. 



 14 WYKRZYKNIK !   

Poznaje adresy stron internetowych oraz tytuły 

książek służących rozwijaniu zainteresowań ma-

tematycznych. Rozwiązuje i uczy się tworzyć 

łamigłówki matematyczne takie, jak sudoku, 

kakuro. Ma możliwość korzystania na zajęciach 

z komputera z Internetem i kalkulatora. 

Uczniowie „zarażeni” matematyką bar-

dzo chętnie stawiają jej czoła, rozwiązywanie 

skomplikowanych zadań sprawia im wiele rado-

ści i daje ogromną satysfakcję. 

Aby zaprezentować swój talent oraz wy-

niki pracy, uczniowie mają możliwość wzięcia 

udziału w różnych konkursach. Uczniowie moi 

startowali między innymi w konkursie matema-

tycznym Kangur, Liga Zadaniowa, walczyli o 

tytuł Najlepszego Matematyka SP 10 

w trzyletnim cyklu kształcenia, rozwiązywali 

plansze Sudoku w rywalizacji szkolnej oraz 

międzyszkolnej. Wielu z nich osiągnęło wysokie 

noty, przynosząc chlubę sobie, rodzicom oraz 

szkole. 

Dla mnie praca z uczniami zdolnymi jest 

niezwykle ekscytująca. Daje mi wiele radości. A 

sami uczniowie, chociaż pracuję już ponad dzie-

sięć lat, wciąż mnie zaskakują. Chciałabym w 

przyszłości, mieć również możliwość pracy z 

uczniami uzdolnionymi matematycznie. 

 

Opracowała: 

Jolanta Sikorska 

  

 
 

 

 

5 minut dla zdrowia……. 

Uwaga Salmonella!! 

Pałeczki salmonelli występują u zwierząt dzikich 

i hodowlanych. w sprzyjających warunkach mo-

gą żyć poza organizmem żywym przez kilka 

miesięcy. 

U ludzi bakterie te wywołują najczęściej dole-

gliwości żołądkowo-jelitowe nazywane potocz-

nie zatruciem pokarmowym. 

Objawy chorobowe występują zwykle po 6-72 

godzinach od zakażenia, to:  

- bóle brzucha 

                                                                              

             - gorączka 

                                                                              

           - biegunka 

                                                                              

          - czasem nudności lub wymioty 

Człowiek zakaża się: 

- poprzez żywność zanieczyszczoną odchodami 

zakażonych zwierząt 

- przez produkty żywnościowe pochodzące od 

zwierząt zakażonych (jaja, mięso, mleko) 

- od zakażonych zwierząt  i ludzi wydalających 

pałeczki z kałem, zarówno chorych, jak i zdro-

wych 

  

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYM 

NOŚNIKIEM PAŁECZEK SĄ PRODUKTY 

ZAWIERAJĄCE SUROWE JAJA ORAZ 

ROZDROBIONE PRZETWORY MIĘSNE. 
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Zapobieganie zakażeniom salmonelli: 

- mycie rąk po wyjściu z ubikacji i przed przygo-

towaniem posiłków 

- utrzymanie w czystości naczyń, sprzętów ku-

chennych i samej kuchni 

- przechowywanie żywności w niskiej tempera-

turze 

- zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu za-

mrażaniu żywności 

- wydzielenie miejsca w lodówce na surowy 

drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały sie z in-

nymi produktami 

- całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich 

przetworów przed przystąpieniem do smażenia 

,pieczenia, gotowania 

- poddawanie żywności działaniu wysokiej tem-

peratury, które jest najłatwiejszym sposobem 

niszczenia zarazka 

- mycie jaj przed rozbiciem skorupki 

- parzenie we wrzątku przez 10 sekund jaj uży-

wanych do wyrobu potraw i deserów nie podda-

wanych działaniu wysokiej temperatury 

- unikanie lodów i ciastek pochodzących od nie-

znanych wytwórców i przygodnych sprzedaw-

ców 

W razie wystąpienia objawów chorobowych 

należy natychmiast zgłosić się do lekarza!! 

opr. szkolna pielęgniarka M. Bocheńska 

 

 

 
 
 

„Obcy” w „Dziesiątce”,  
czyli działania                                                 

profilaktyczno-wychowawcze                 
w naszej szkole… 

 
 W dniach 21 i 24 maja 2012 r. w naszej szko-
le w klasach pierwszych  realizujemy zajęcia profilak-
tyczno-wychowawcze pod nazwą „Obcy”.  

Celem programu jest obalenie mitów funk-
cjonujących w świadomości dzieci na temat osób 
dorosłych oraz uświadomienie uczniom zagrożeń, 
jakie niesie ze sobą kontakt z obcymi dorosłymi. Pani 
Aneta Sokołowska – psycholog z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej wraz z  panem Norbertem 
Strucińskim ze Straży Miejskiej rozmawiają z dziećmi 
o codziennych sytuacjach, w jakich mogą się one 
znaleźć w relacjach z obcymi na podwórku, na ulicy, 
w drodze do lub ze szkoły, czy przebywając samemu 
w domu. 

 W czasie zajęć dzieci dowiadują się o zasa-
dach właściwego reagowania, w sytuacji zagrożenia 
ze strony dorosłych, a także jak unikać pewnych 
zagrożeń. 

 
Oto kilka zasad dla Was dzieci: 
- Miej zawsze ograniczone zaufanie w stosunku do 
obcych! 
- Pytany o drogę – nie wskazuj jej! 
- Nigdy nie wsiadaj z obcym do jego samochodu! 
- Nie reaguj na zaczepki obcego np. w drodze do lub ze 
szkoły! 
- Nie reaguj, gdy obcy częstuje Ciebie słodyczami! 
- Baw się na podwórku, w piaskownicy zawsze pod 
opieką kogoś, kogo znasz i masz do niego zaufanie np. 
starsze rodzeństwo, ktoś inny z twojej rodziny, znajo-
my sąsiad, 
- W czasie zagrożenia – głośno krzycz, wołaj o pomoc, 
ile masz tylko siły, używając słów: „pomocy!”, „ratun-
ku!”, 
- Klucze od domu noś w niewidocznym dla innych 
miejscu, np. w kieszonce spodni, która jest na zamek, 
- Nie otwieraj drzwi do swojego mieszkania, gdy ktoś 
nieznajomy stoi na klatce schodowej, 
- Gdy jesteś sam w domu – nie otwieraj nikomu! 
 
Obalamy mity… Pamiętajcie, że: 
- ładny nie znaczy dobry – zadbany wygląd, czyste, 
eleganckie ubranie obcej osoby nie oznacza, że taka 
osoba jest dobra, że ma dobre zamiary wobec Was, 
- grzeczny nie znaczy dobry – nie każda obca osoba 
dorosła, która zachowuje się wobec Was kulturalnie, 
grzecznie, jest miła… ma dobre zamiary wobec Was, 
dlatego – miejcie zawsze ograniczone zaufanie do 
obcych! 
       
      

 Opracował pedagog szkolny: P. Włoczewska 
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CO SŁYCHAĆ W 10? 

 

Sukces uczniów SP 10 

w Turnieju 

Turystyczno- Krajoznawczym 
 

W dniach 13 i 14 kwietnia 2012r. odbyły się 

eliminacje oddziałowe Ogólnopolskiego Turnie-

ju Turystyczno- Krajoznawczego, w których 

uczestniczyła drużyna z naszej szkoły. Zadania 

Turnieju obejmowały: bieg na orientację, test 

krajoznawczy, zadania z topografii terenu, test z 

historii PTTK, zadania teoretyczne i praktyczne 

z udzielania pierwszej pomocy oraz test z zakre-

su turystyki kwalifikowanej. Drużyna w skła-

dzie: Marcjanna Grzesiak, Aleksandra Łuczkie-

wicz, Damian Drożdżewski, zdobyła w sumie 

277 pkt. i zajęły I miejsce w swojej kategorii 

awansując do finału wojewódzkiego. Opieku-

nem grupy był p. Krzysztof Żywica.  

 

 

Rajd rowerowy 

 „Wiosna w lesie” 

           

W sobotę 21 kwietnia 2012r. odbył się rajd ro-

werowy zorganizowany przez Włocławską In-

formację Turystyczną. Z naszej szkoły w wy-

cieczce wzięli udział uczniowie z kl. 4b,5a, 5b, 

5c, 6a pod opieką p. M. Traczyka i p. K. Żywicy. 

Patronat nad wyjazdem objął Prezydent Wło-

cławka p. Andrzej Pałucki wraz z nadleśniczym 

Włocławka p. Włodzimierzem Pamfilem.  

Trasa rajdu przebiegała ul. Barska -Rybnica - 

Józefowo - Ładne - Smólnik - Telążna Leśna - 

Leśniczówka Mursk - Jez. Wójtowskie - Jez. 

Wikaryjskie - Strzelnica dawnego poligonu woj-

skowego i wyniosła ok. 40km. W czasie jazdy 

mieliśmy postoje: na Rybnicy- sadziliśmy 

drzewka, w Smólniku posilaliśmy się pyszną 

grochówką, a na koniec przy strzelnicy wojsko-

wej można było zjeść pieczone kiełbaski. W 

czasie przerw uczniowie ze szkół uczestniczą-

cych w akcji „Bezpieczne Szkoły Śródmieścia” 

dla wszystkich chętnych organizowali gry i za-

bawy. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni z pogo-

dy i atrakcyjności trasy wróciliśmy szczęśliwie 

do domów.  

op. K. Żywica 
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Dobra Energia  

                dla Wszystkich 
 

 

Uczniowie klasy V a i V c w dniu 27 kwietnia 

brali udział w happeningu z okazji Dnia Ziemi, 

jaki odbył się w Szkole Podstawowej nr 12. 

Wówczas też miało miejsce podsumowanie akcji 

"Drzewko za butelkę". Nagrody otrzymała szko-

ła oraz uczennica kl. II b Maja Piskorska, która 

uzbierała 1000 butelek. Gratulujemy!!!  

 

 

 

 

 

Pierwsza  

       „zielona szkoła” 

                              za nami 

 

 

 
W Leśnym Parku Niespodzianek 
 

W tym roku na „zieloną szkołę” pojechały 
czwarte, piąte i szóste klasy; razem 41 osób, 
które były pod opieką pań: Iwony Składanow-
skiej, Anny Zacharek, Anny Markowskiej oraz 
Wioletty Szymańskiej.  
Zielona szkoła odbyła się  w górach Beskidu Ży-
wickiego, i. Uczestnicy przebywali w pensjonacie 
„Na Gronicku” w miejscowości Laliki. Wyjazd 
odbył się 7 maja o godz. 6.00, a powrót 11 maja.  

 

Na wycieczce bardzo dużo zwiedzaliśmy np.: 
Leśny Gród w Milówce, Muzeum Koronek                 
w Koniakowie oraz Galerię Adama Małysza w 
Wiśle, Chatę Regionalną Kawuloka, skocznie 
Malinkę i Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu. 
Gdy uczniowie wraz z nauczycielkami wybrali się 
na Słowacji, zwiedzili Jaskinie Demianoskie oraz 
spędzili 3 godziny na basenach   termalnych                 
w „Tatralandii”. Największym zaskoczeniem była 
możliwość bycia w trzech państwach jednocze-
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śnie - na Słowacji, w Czechach i Polsce.  A było 
to w miejscowości Jaworzynka. W ostatnim dniu 
uczniowie mieli możliwość poznać najciekawsze 
obiekty  świata i Polski w Parku Miniatur w            
Inwałdzie. 

 

Przed skocznią naraciarska Malinka 

 Podczas „zielonej szkoły” odbyły się 2 dyskote-
ki, warsztaty – malowanie na szkle oraz ognisko.  
Zwiedzając polskie i słowackie góry wszyscy mie-
li okazję zapoznać się przyrodą, z życiem sów i 
ptaków drapieżnych,  z tradycjami i codziennym 
życiem mieszkańców Beskidu Żywieckiego i Ślą-
skiego. 

 

Malowaliśmy na szkle 

                                Weronika Siatecka 

Relacja o kolejnej w następnym numerze. 

 

 

Z podwórka 

 na stadion 
 

 

W dniu 10 maja na sztucznej murawie boiska 

przy hali OSiR został rozegrany turniej piłkarski 

kl. III i młodszych "Z podwórka na stadion". 

Głównym sponsorem turnieju była firma Tym-

bark. Był to turniej ogólnopolski. Nasza szkoła 

wystąpiła w składzie: 

1. Damian Filipski 

2. Alex Grudziński 

3. Filip Junatowski 

4. Igor Laskowski 

5. Filip Nowak 

6. Nikodem Rejs 

7. Michał Trzciński 

8. Grzegorz Witkowski 

Po bardzo wyrównanej walce na boisku zajęli-

śmy III miejsce. Opiekunem i trenerem zespołu 

był p. Andrzej Gołębieski. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 
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Szkoła Bez Przemocy 
 

Nasza szkoła w 

ramach VI edycji SZKOŁY BEZ PRZEMOCY 

organizuje Dzień Szkoły bez Przemocy przebie-

gający od 19.05.2012 r. do 5.06.2012 r. Podej-

mowane działania łączą idee i założenia progra-

mu jw. oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. 

Imprezą rozpoczynającą będzie udział naszej 

szkoły w akcji „Polska Biega”- DZIESIĄTKA 

BIEGA WEEKENDOWO w dniach 

19.05.2012r. (kl. I-III) i 20.05.12r. (kl. IV-VI). 

W organizację imprez zaangażowani są nauczy-

ciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, rodzice, 

uczniowie, pracownicy administracji oraz dyrek-

cja szkoły, która objęła patronatem całość przed-

sięwzięcia i jednocześnie bardzo pomaga w re-

alizacji poszczególnych zadań. 

Posiadając już certyfikat SZKOŁY BEZ 

PRZEMOCY czujemy się zmotywowani do or-

ganizacji kolejnych działań na coraz wyższym 

poziomie. Chcemy zainteresować jak najszerszą 

grupę odbiorców. Pragnęlibyśmy, by nasi 

uczniowie potrafili zdrowo i ciekawie spędzać 

czas wolny, umieli dokonywać tylko mądrych 

wyborów, a także w dobie zbliżającego się 

EURO 2012 umieli kibicować zgodnie z zasa-

dami Fair PlaY!!!!!!!! 

                                                 Ped. J. Dziedzic 

 

 

POLSKA BIEGA 

 
W dniu 18.05.12r. pod opieką pana mgr Andrze-

ja Gołębieskiego nasi uczniowie uczestniczyli w 

biegu przełajowym w ramach akcji "Polska bie-

ga". Zawody odbyły się w zalesionym, górzy-

stym terenie obok szkoły podstawowej nr 8. Ha-

słem przewodnim tegorocznej akcji "Polska bie-

ga" był cytat prof. Cedrowskiego "Jeśli staną-

łeś na starcie wygrałeś choćbyś przybiegł 

ostatni". Na stracie stanęło ok. 450 zawodni-

czek i zawodników w różnych kategoriach wie-

kowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy, a nasza koleżanka Roksana 

Stępkowska otrzymała złoty medal. Bieganie jest 

najprostszą formą uprawiania aktywności fi-

zycznej przez człowieka. Propagowanie takich 

akcji jest bardzo słuszne i wskazane. Gratuluję 

wszystkim uczestnikom. 

opr. M. Witka- Jeżewski 
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Dziesiątka 

   biega  

     weekendowo  
 

Pod takim hasłem Szkoła Podstawowa nr 10 we 

Włocławku zorganizowała I edycję akcji, nad 

którą patronat objął dyrektor szkoły- Anna 

Kwiatkowska. Głównym celem jej była promo-

cja biegania jako sposobu na zdrowe, radosne i 

aktywne spędzenie czasu wolnego z rodziną, 

sąsiadką, ulubionym kolegą i koleżanką. Poza 

tym organizatorzy założyli, że akcja ma służyć 

promowaniu sportu jako czynnika sprzyjającego 

eliminowaniu zachowań agresywnych, rozłado-

waniu napięcia i stresu; krzewieniu idei "fair 

play" propagującej kulturalne zachowanie pod-

czas imprez sportowych. Organizatorzy zaprosili 

uczniów i ich rodziców oraz wszystkich zainte-

resowanych do wzięcia udziału w akcji. 

Bieganie odbyło się w parku im. H. Sienkiewi-

cza w sobotę 19 maja godz. 9.00 i w niedzielę 20 

maja godz. 10.00. Na mecie zjawili się ucznio-

wie i rodzice z naszej szkoły. Pobiegli niektórzy 

całymi rodzinami. Najmłodszy uczestnik miał 

1,5 roku, a najstarszy 70 lat. Pobiegli też na-

uczyciele i pracownicy naszej szkoły ze swoimi 

rodzinami. W pierwszym dniu dwa okrążenia 

zrobiła p. dyrektor A. Kwiatkowska, a pobiegł z 

nią poseł na sejm RP - p. Łukasz Zbonikowski. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, słody-

cze, przetwory mleczne, napoje. 

Inicjatorami i głównymi organizatorami akcji 

byli p. G. Kobielska, p. U. Zielińska i p. K. Ży-

wica. Ich działania wsparła dyrekcja szkoły i  

nauczyciele „Dziesiątki”. 

DZIESIĄTKA DZIĘKUJE!!!!! 

   DZIESIĄTKA DZIĘKUJE!!!!! 

         DZIESIĄTKA 
DZIĘKUJE!!!!! 

    

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim parlamentarzystom, 
ZNP, PCK, KSM, RemWil, Run Chłod-
nia, Kaszub, OLGAZ Sp z o.o., TRÓJKA - 
studio reklam, Zakład Cukierniczy J. L. 
Siewiorek i W. Cisek za zaangażowa-
nie w nasze działania. Podobne 
słowa kierują do wszystkich osób 
życzliwych- zwłaszcza Ryszarda, Ma-
teusza i Pawła Kobielskich, Marcina Cie-
ślińskiego, Radosława Haleksa, studen-
tów PWSZ - którym jest bliska 
idea biegania, sportu, zdrowego 
stylu życia. Dzięki ich pomocy 
impreza mogła się odbyć i stanowić 
ważny element wychowawczy w na-
szej szkolnej rzeczywistości. 

Impreza nie odbyłaby się bez 
wsparcia Urzędu Miasta, Straży 
Miejskiej, Pogotowia, Parafii 
Katedralnej i włocławskich mediów. 

 

 

 

 „DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” 

 
Impreza „Dziesiątka biega weekendowo” łączy 

idee i założenia kilku realizowanych przez nas 

programów, kampanii: VI edycję ogólnopolskie-

go programu „Szkoła bez Przemocy” oraz kam-

panię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Promujemy zdrowy styl życia, a więc sport, w 

tym bieganie jako ciekawy sposób na spędzanie 

czasu wolnego z rodziną przyjaciółmi oraz jako 
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alternatywa dla innych zachowań, tzw. niebez-

piecznych. Bardzo ważne jest tu zaangażowanie 

dorosłych osób – rodziców, opiekunów, starsze-

go rodzeństwa, wychowawców, nauczycieli, 

którzy powinni być „drogowskazem” dla dziec-

ka. 

W tej imprezie biegowej nie liczy się wynik, 

lecz ruch i zabawa. Dziś biegamy z całą Polską. 

Jednocześnie krzyczymy NIE przemocy. Wła-

śnie teraz rozpoczynamy obchody Dnia bez 

Przemocy, w kolejnych dniach będą odbywać 

się: 

 

 19.05.12 r. (kl.0-III) I 20.05.12 r.   (kl. IV-

VI)  impreza sportowa w ramach akcji 

POLSKA BIEGA: 

*popularyzacja idei biegania (bez wzglę-

du na wynik) oraz     kibicowania, zgod-

nie z ideą fair play   

* rozpowszechnianie ulotek z oficjalnym 

Kodeksem Fair Play VI edycji SZKOŁY 

BEZ PRZEMOCY 

 

 21.05.12 r.  spotkanie rodziców kl. IV-VI z 

przedstawicielami: Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Straży Miejskiej, KMP, po-

święcone tematowi – „Kibole, blokersi, gru-

py podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznamy 

zagrożenia?” 

 24.05.12 r. Turniej Mini Piłki Siatkowej 

Dziewcząt, organizowany na terenie naszej 

szkoły (zaproszone szkoły to: SP 20, SP 22) 

 1.06.12 r.: impreza z okazji Dnia Dziecka: 

 

- KOCHAMY CIĘ POLSKO-ŻYJMY BEZ 

PRZEMOCY -  Turniej 

 kl.    IV-VI 

 

- CAŁA POLSKA ŚPIEWA Z NAMI – 

PIOSENKĄ  MÓWIMY PRZEMOCY NIE -

Turniej kl. I-III 

  

 5.06.12 r.: 

* Dzień Białych Koszulek jako symbol 

solidarności przeciwko przemocy 

* „Muzyka łagodzi emocje” – relaksacja 

w czasie przerw przez szkolny radiowę-

zeł 
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Zespół redakcyjny:  

uczniowie kl. V a 
 

Dziękujemy!!!!! 
                     

 


