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Gazetkę redagują: klasy V, VI ,I z opiekunami G Bartusek, A Kowalska,  
M Lipska . 

Informacje świetlicy szkolnej 
W  miejskim konkursie  plastycznym  „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa” II miejsce 
zajął Michał Pawlus. 
W dalszym ciągu przyjmujemy prace plastyczne w konkursie „Pani Zima”. 
Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych w grudniu odwiedzili Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, gdzie ozdabialiśmy  choinkę oraz przekazaliśmy dary 
dla zwierząt. 
Rozpoczęliśmy akcję zbierania nakrętek dla chorej dziewczynki, zachęcamy wszystkich do 
uczestnictwa. 

Informacje Samorządu Uczniowskiego 
Na początku grudnia odbył się w naszej szkole Tydzień Życzliwości. Podczas tego 
tygodnia klasy wykonywały różne zadania, odbyły się również wybory na najbardziej 
życzliwych uczniów. Najbardziej życzliwą uczennicą w naszej szkole została wybrana 
w głosowaniu Jesica Kitel z klasy VI, najbardziej życzliwym uczniem został wybrany 
Maciej Ogall z klasy I. 

Informacje szkolne  
Od miesiąca lutego 2015 r. w naszej szkole będzie prowadzony dziennik elek-
troniczny. Szczegółowe informacje na temat działania dziennika przekażą  
wychowawcy klas, a także będą zamieszczone w gablocie  na parterze szkoły 
„Informacje dla Rodziców”.  

Pomagają nam i my pomagamy 
Od świętochłowickiego  oddziału PCK otrzymaliśmy pomoc rzeczową dla dzieci, za 
która dziękujemy. 
Świętochłowicki oddział PCK zmienił swoją siedzibę, obecnie mieści się przy ulicy 
Sienkiewicza 3. Wszystkich potrzebujących  pomocy rzeczowej zaprasza. 

 
Uczniowie klasy wraz z opiekunem grupy przekazali pomoc rzeczową dla podopiecz-
nych Domu Opieki im Brata Alberta w Lipinach.  
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Czasem zimno, chłodem wieje 
śnieg i zaspy niesłychane 
mokre błoto, gdy topnieje 
biały puch słońcem ogrzany. 
  
Chociaż bywa uciążliwa 
to kochana jest przez dzieci 
feriami rok szkolny przerywa 
przynosi sanki, łyżwy, narty… sami 
wiecie. 
  
W naszym mieście, tak się składa 
zimowych atrakcji nie brakuje 
a biały śnieg-jeśli napada 
ciekawy krajobraz nam szykuje. 
  
Są pagórki, jest równina, 
nawet stawy ścięte lodem, 
zimą o ptakach nie zapominaj 
aby wiosnę powitały barwnym koro-
wodem. 
  
Korzystaj z tej pory roku 
dobrze, mądrze i bezpiecznie, 
uprawiaj sport krok po kroku, 
zimowa aura nie trwa wiecznie. 
  

G. Bartusek 
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Wkrótce ferie zimowe 
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, nale-

ży pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zor-

ganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. 

 
Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie 
wychłodzić swojego organizmu. 
 
Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych 
ulic. 
 
Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi 
ryzyko złamań kończyn dla innych osób. 
 
Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a na-
wet Twojego życia, stanowią zwisające z 
balkonów i dachów masywne sople lodu. 
 
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż 
takie zachowanie może być przyczyną kolizji 
lub wypadku drogowego. 
 
Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego 
śniegu lub z twardymi przedmiotami w środ-
ku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń 
ciała. 

 
Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygoto-
wanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie 
wchodź na lód zamarzniętych zbiorników 
wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Po-
zornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem. 
 
Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie. 

Lepi się go, lecz nie z 
gliny , 
ani z plasteliny.  
Daje się mu miotłę w 
rękę,  
żeby nam wyglądał 
pięknie. 

Jest sroga pani na świecie, 

znasz ją dobrze miłe dziecię.  

Ma trzech synów: 

Pierwszy – ostry, w uszy 
szczypie. 

Drugi – miękki, w białe płatki, 

chociaż dobry w oczy sypie. 

Trzeci – twardy, jak szkło 

gładki. 

Nazwij synów, nazwij matkę. 

I już całą masz zagadkę.  

 

Co to za woda,  
twarda jak ka-
mień?  
Można na łyż-
wach  
ślizgać się na niej 
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Zielona szkoła 
Co musimy zabrać na zieloną szkołę 

 
Na podróż nie zapomnij zabrać!! 
 
ˇ suchy prowiant, napoje niegazowane; 

ˇ w przypadku objawów choroby lokomocyjnej należy wziąć leki zapobiegawcze 
(Aviomarin) i woreczki; 
ˇ wygodny ubiór  
Bagaż: 
 
ˇ dopuszczalny bagaż: torba lub plecak i podręczny bagaż; 
ˇ szczoteczka i pasta do zębów, mydło, szampon, żel pod prysznic grzebień, podpaski, 
chusteczki higieniczne;  
ˇ ręczniki (2 mały i 1 duży); 
ˇ klapki; 
ˇ pidżama; 
ˇ trzy  pary wygodnego obuwia w tym zimowe;  
ˇ bielizna osobista (najlepiej tyle zmian, ile jest dni); 
ˇ 6 bluzek; 
ˇ kurtka zimowa; 
ˇ kurtka przejściowa; 
ˇ 5 pary wygodnych spodni długich; 
ˇ strój kąpielowy + czepek; 
ˇ 4 bluzy lub swetry; 
ˇ 1dres; 
ˇ czapka zimowa, szalik, rękawiczki- 2 komplety;  
ˇ podręczny plecak-chlebak lub torba na wycieczki; 
ˇ pojemnik na picie; 
Dodatkowo: długopis, ołówek , kredki, mazaki, blok. 
 

UWAGA!!! 

ˇ uczeń zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze; 

ˇ nie zabieramy  rzeczy wartościowych (np. biżuterii, telefonów, apa-

ratów fotograficznych); 
 
ˇ za wszelkie szkody wyrządzone przez uczniów podczas pobytu odpowiadają rodzice;  
rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w leki (w wypadku ich stałego zażywania) i 
przekazać nauczycielowi z kartką o dawkowaniu od lekarza.  
 

Wyjazd 4 marca 2015 r.  

Powrót 17 marca 2015 r. 
MARGO Sp. z o.o. Ośrodek Wczasów Dziecięcych 
Adres: Robotnicza 27, 58-533 Bukowiec 

Telefon:75 718 30 94 
 


