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Szkoła – nasz drugi DOM  

Spojrzenie na szkołę oczami ucznia: 

 można się w niej dużo nauczyć 

 wykonujemy dużo ciekawych rzeczy 

 jest miła i wesoła atmosfera 

 jest dużo kolegów i koleżanek 

 nauczyciele są fajni i mili 

 czujemy się w niej bezpiecznie 

 jest sala gimnastyczna 

 organizowane są fajne konkursy i imprezy 

 lekcje szybko mijają  

 obiady są bardzo dobre  

Dlatego warto chodzić do szkoły! 

http://www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GXJYMeoZvLYW7M&tbnid=PPIYkeepfAG-yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bip.gov.pl/subjects/6074,Starostwo+Powiatowe+w+I%C5%82awie.html&ei=BQ6AUqHBIOj60gX_yICYAw&bvm=bv.56146854,d.ZG4&psig=AFQjCNEnI5Q_u8Q8rqFGgcP-goMeeqMYxg&ust=1384210257350966


11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

W historii Polski, tak się składa,  

Był kiedyś ponad wiek niewoli; 

 Jedenastego listopada Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.  

I wtedy myśl powstała taka,  

By przez szacunek dla przeszłości,  

Ten dzień na  zawsze dla Polaka 

pozostał Dniem Niepodległości. 

 

Minęły już 103 lata odkąd Polska wróciła na 

mapę Europy, a każdy Polak może cieszyć się z odzyskanej wolności. Dlatego 

może warto przy tej szczególnej dacie, przypomnieć sobie prawa i obowiązki 

obywatelskie.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA 

Do praw i wolności osobistych należą m. in.: 

 

 prawo do życia 

 nietykalność i wolność osobista 

 prawo do sprawiedliwego procesu 

 prawo do ochrony prawnej życia prywatnego 

 prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami 

 prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się 



 prawo do nienaruszalności mieszkania 

 wolność poruszania się po terytorium RP 

 wolność sumienia i religii 

 prawo do wolności poglądów oraz do rozpowszechniania informacji 

 

O obywatelskich obowiązkach mówi także konstytucja. Zgodnie z nią do 

najważniejszych należą: 

 wierność i troska o wspólne dobro narodu i społeczeństwa 

 przestrzeganie prawa RP 

 ponoszenie ciężarów i świadczeń na rzecz państwa (np. płacenie podatków) 

 obrona Ojczyzny 

 dbałość o stan naturalnego środowiska, a także ponoszenie 

odpowiedzialności za jego zagrożenie i niszczenie. 

Na koniec zastanów się proszę, które z praw i obowiązków, Ty jako młody 

człowiek wdrożyłeś już w swoje życie i  których przestrzegasz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  10 PRZYKAZAŃ       
     dobrego zachowania w świetlicy.             

 

1.Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. 

2. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier 

3. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, przepraszam, proszę, dziękuję. 

4. Wypełniamy polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.  

5. Nie przeszkadzamy wychowawcom oraz sobie nawzajem. 

6. Po skończonych zajęciach lub po zabawie zostawiamy porządek . 

7. Nie używamy wulgarnych słów, nie krzyczymy.  

8. Zgłaszamy nauczycielowi każde swoje przyjście, odejście. Nie wychodzimy z sali              bez pozwolenia 

wychowawcy.  

9. Szanujemy innych, nikomu nie dokuczamy, nie używamy przemocy, nie obrażamy się wzajemnie, nie 

wyśmiewamy.  

10.  Słuchamy uważnie próśb i poleceń nauczyciela.  

     
Opracowała Dagmara Pączkowska we współpracy z uczennicami: Natalia Gajewska, Angelika Akerman, Paulina Osmańska, Marzena Kocyła, 

Klaudia Laskowska. 



 

Kreatywne sposoby na spędzanie czasu wolnego, czyli jak 

poprawić funkcjonowanie mózgu i całego ciała 

Choć koronawirus potrząsnął naszą rzeczywistością i wielu z nas zamknął w domach, to 

jednak nie pozwólmy mu na szkodzenie zdrowiu, zarówno psychicznemu, jak i fizycznemu! 

Zatem – jak ciekawie spędzać wolny czas               z korzyścią dla swojego zdrowia i sylwetki? 

Sposobów jest mnóstwo!                      Oto niektóre z nich:  

1. Spacer, nordic walking, bieganie i pływanie – najlepiej spędzać wolne chwile na 

świeżym powietrzu, zwłaszcza kiedy pogoda na zewnątrz dopisuje. Dla osób, które 

mają problemy z nogami czy kręgosłupem, polecamy spacer. Można także wybrać 

marsz z kijkami nordic walking, skutecznie odciążającymi stawy kolanowe. Dzięki nim 

także i nasze ręce będą w ciągłym ruchu. Osobom sprawnym fizycznie polecane jest 

bieganie. Jest to sport, który mogą uprawiać wszyscy, bez względu na płeć czy wiek. 

Podobnie z pływaniem  

2. Jazda na rowerze – taka aktywna forma jest korzystna dla zdrowia oraz dla 

środowiska naturalnego. 

3. Poeksperymentuj z gotowaniem – regularne posiłki są bardzo ważne, zwłaszcza w 

okresie narażenia na infekcję, tym bardziej więc ten sposób spędzania czasu wolnego 

jest pożądany. 

4. Słuchaj ulubionej muzyki i… relaksuj się! Wycisz emocje, zwłaszcza te negatywne i 

odpoczywaj w przyjemnej, lekkiej atmosferze. 

5. Wykorzystaj wyobraźnię – stosuj wizualizację! Wyobraź sobie, jak leżysz nad morzem, 

popatrz na lazur wody, poczuj bryzę owiewającą ciało, gorący piasek pod stopami , 

usłysz szum fal, staraj się skupić na tych pięknych, relaksacyjnych chwilach. 

6. Graj w gry planszowe – stymulują myślenie strategiczne i uczą podejmowania decyzji. 

Poprawiają funkcje poznawcze mózgu, zapamiętywanie oraz myślenie abstrakcyjne. 

7. Pomyśl nad nowym hobby, rozwijaj swoje pasje i zainteresowania! Może to być 

zapomniane szydełkowanie, nauka nowego języka, nauka tańca, rozpoznawanie 

melodii piosenek, uprawianie sportu lub czytanie książek o ulubionej tematyce.  

                         Pomyśl! Sposobów jest wiele! Wystarczy chcieć                           

 

 

 

 



CO JUŻ ZA NAMI? 

     Dzień Chłopaka 

   Dzień Edukacji Narodowej 

   XXI Dzień Papieski: „Nie lękajcie się” 

 

CO PRZED NAMI? 

     Wszystkich Świętych  

    Święto Odzyskania Niepodległości 

     Andrzejki  

     Mikołajki  

    Święta Bożego Narodzenia 

     Sprawdź swoją wiedzę!   Dopasuj odpowiednie obrazki do    

     odpowiadającym im wydarzeniom  

 

                                     

 

                                                                                      

                                 



 



 



 



 



 


