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Dzień Matki 
 

To święto obchodzone jest corocznie, w Polsce – 26 maja, jako wyraz szacunku wobec 

matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami i róŜnego rodzaju 

prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. 

 

śyczenia na Dzień Matki po góralsku: 

Droga Mamo! 

Z okazji Twojego świynta  zyce Ci duzo zdrowia, scyńścio, pomyślności i zebyś była 

zawse uśmiychniynto na twarzy. Zebyś zawse z nos była dumno i Ŝeby słoneczko zawse dla 

ciebie jasno świyciło. Z całego serce zycy Ci tego twój syn. 

Mateusz, kl. II b gim. 

 

Początki tego święta sięgają czasów staroŜytnych Greków i Rzymian. Kultem 

otaczano wtedy matki – boginie, symbole płodności i urodzaju. 

Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą Niedziele u Matki. Dzień, 

w którym obchodzono to święto był wolny od pracy. Do tradycji naleŜało składnie matce 

podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. 

Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go kultywować po zakończeniu II wojny 

światowej. 

 Inaczej historia tego święta przedstawia się w USA. W 1858 roku amerykańska 

nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień 

Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córka Ann Jarvis, w 1905 

roku ustanowiła Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie 

stany, zaś w 1914 roku kongres USA uznał, przypadający na druga niedzielę maja, Dzień 

Matki za święto narodowe.  

 
Dzień Matki w ró Ŝnych krajach 

• Norwegia – druga niedziela lutego, 

• Gruzja – 3 marzec, 

• Francja, Szwecja – ostatnia niedziela maja, 

• Rosja – ostatnia niedziela listopada, 

• Indonezja – 22 grudnia 
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rys. ElŜbieta, kl. III b gim. 

Dla kaŜdej Mamy 
 
śyczę Ci wszystkiego najlepszego z okazji 

tego dnia pięknego. 

DuŜo zdrowia i miłości 

Smutków mało 

Płaczu troszeczkę 

Uśmiechu całą teczkę 

Radości i szczęścia 

Nie trzeba do tego nawet zaklęcia 

Po prostu dziękuję za wszystko, co zrobiłaś 

Przy mnie zawsze byłaś 

Obiad dawałaś 

W trudnych chwilach pocieszałaś 

Gwiazdkę z nieba chciałaś mi dać 

Troską mnie obdarzałaś i miłością 

Wszystko robisz bym była szczęśliwa i dla 

innych ludzi miła 

Teraz nastał ten magiczny czas 

W którym ja sprawię byś była szczęśliwa 

PrzybliŜę nam słońce, księŜyc i gwiazdy 

Góry i naturę Wszystko będzie nasze 

W trudnych chwilach Cię pocieszę 

Przytulę, uśmiech podaruję 

Naprawdę tak będzie 

Po prostu uwierz. 

Ja teŜ mam moc i ją dla Ciebie 

wykorzystuję. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

śyczenia dla wszystkich Ojców 
 
Na początku wszystkiego najlepszego, 

DuŜo zdrowia, miłości,  

zadowolenia z Ŝycia. 

Normalnego trybu Ŝycia. 

Kolorowych snów. 

A to wszystko byś wrócił znów. 

Był taki jak kiedyś. 

MoŜe biedny, a w sercu bogaty. 

Nie ceniłeś wypłaty, pieniąŜkiem było 

zdrowie. 

MoŜe ktoś się jeszcze o tym dowie. 

A moŜe po prostu pogramy w piłkę. 

Pójdziemy do lasu. 

Narobimy hałasu. 

Ozdobimy choinkę 

Narysujemy malinkę. 

Wykąpiemy się w morzu. 

Będzie jak dawniej. 

Nie miał znaczenia czas. 

Była waŜna radość i zabawa. 

Teraz się przebrała miarka. 

Liczysz pieniąŜki. 

Bo jak to mówią: „Czas to pieniądz”. 

Agnieszka, kl. VI b SP 

Agnieszka, kl. VI b SP 

 rys. Anna, kl. V b SP 
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Dzień Ojca 

 

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców. W Polsce tradycja jeszcze 

mało ugruntowana – w odróŜnieniu od Dnia Matki. W wielu krajach Dzień Ojca jest 

obchodzony zazwyczaj nieco mniej świątecznie niŜ Dzień Matki. 

 

Historia 

 

Pierwszy raz Dzień Ojca obchodzili mieszkańcy miejscowości Spokane w USA 

19 czerwca 1910 roku Z inicjatywą tego święta wystąpiła mieszkanka tej miejscowości, 

Sonora Louise Dodd, która w ten sposób chciała oddać hołd swojemu ojcu, którego uwaŜała 

za niezwykłego człowieka (po śmierci Ŝony sam wychował sześcioro dzieci). Prezydent USA 

Alvin Coolidge zaakceptował to święto w 1924 roku, a w 1966 roku prezydent Lyndon 

Johnson ustalił datę obchodów w Stanach Zjednoczonych na trzecią niedzielę czerwca.  

W Polsce święto to po raz pierwszy obchodzone było w 1965 roku i przypada ono na 

23 czerwca kaŜdego roku.  

 

Dzień Ojca w róŜnych krajach 

 

• Włochy – 19 marca (dzień św. Józefa), 

• Litwa – w pierwszą niedzielę czerwca, 

• Austria – w drugą niedziele czerwca, 

• Niemcy – w dniu wniebowstąpienia Jezusa, która przypada tam na 39 dzień po 

wielkanocnej niedzieli. 
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Za co kochamy Rodziców 
 

KaŜde dziecko kocha swoich rodziców. JuŜ od najmłodszych lat na pytanie: Kogo 

kochamy najbardziej? Odpowiadamy, Ŝe mamę i tatę. Obdarzamy ich miłością za to, Ŝe są  

z nami w trudnych sytuacjach, nieustannie nas wspierają i pomagają nam. Gdy mamy rozbite 

kolano rodzice pocieszają nas i przytulają. Podobnie jest, gdy zdarzają się nam 

niepowodzenia w szkole równieŜ moŜemy liczyć na ich wsparcie. Zawsze chętnie nas 

słuchają, choć my bywamy często nieznośni i nie słuchamy ich. Kochamy ich za to, Ŝe bez 

względu na wszystko są przy nas i kochają nas bezwarunkowo. 

 
O blaskach i cieniach macierzyństwa – z jedną z Mam z oddziału XIX rozmawiała Sandra 

 

S: Co sądzi Pani o Dniu Matki? 

M: Myślę, Ŝe to potrzebne święto. 

S: Które święto zalicza się do Pani ulubionych? 

M:  Dzień Dziecka, poniewaŜ lubię moim dzieciom sprawiać przyjemności i miłe 

niespodzianki. 

S: Jak opisałaby Pani dzieci, uŜywając trzech określeń? 

M: Kochane, o dobrym sercu, czasem męczące. 

S: Jaki prezent, otrzymany z okazji Dnia Matki, Panią wzruszył? 

M: Najbardziej wzruszają mnie rysunki moich dzieci, kwiaty robione przez nie  

z bibuły. 

S: Czy piecze Pani tort z okazji Dnia Matki dla swoich pociech? 

M: Tort moŜe nie (śmiech), ale często jemy lody, galaretki owocowe z bitą śmietaną. 

S: Czy lubi Pani chodzić na imprezy związane z Dniem Matki do przedszkola/szkoły? 

M: Tak, bardzo! Zawsze wzruszają mnie dziecięce przedstawienia. 

S: Czy rola matki bywa męcząca? 

M: Tak, czasami, ale wszystko wynagradza uśmiech i radość dzieci. 

S: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. śyczę wszystkiego najlepszego z okazji 

zbliŜającego się Święta. 

M: Ja równieŜ dziękuję. 

 

 

Kamila, kl. III b gim. 

Sandra, kl. I B gim 
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Czy wiesz, Ŝe... 
 

• odciski stóp amerykańskich astronautów pozostaną zapewne widoczne na powierzchni 

KsięŜyca przez następne 10 milionów lat; 

 

• w pierwszym meczu piłki noŜnej w Anglii w kaŜdej druŜynie grało prawie 500 

zawodników!; 

 

• najwartościowszym kamieniem szlachetnym na świecie nie jest diament, lecz rubin! 

Największy znaleziony dotąd pochodzi z Birmy i waŜy 1184 karaty ( 1 karat – 

200 mg). Jego wartość przekracza 7 500 000 dolarów; 

 

• pierwszym Ŝywym stworzeniem w przestrzeni kosmicznej był pies Łajka, na 

pokładzie satelity Sputnik 2 w 1957 roku; 

 

• najszybciej rosnącym drzewem jest eukaliptus. Na Nowej Gwinei obserwowano okaz, 

który w ciągu roku urósł o 10,5 m, co oznacza wzrost o 3 cm dziennie; 

 

• Wśród najwolniej rosnących drzew znajduje się pewien świerk z Arktyki, który 

potrzebował 98 lat, aby urosnąć do 28 cm. 

 

• Na świecie jest 14 szczytów o wysokości przekraczającej 8 000 m n.p.m. Tworzą one 

tzw. Koronę Himalajów; 

 

• Flaga brytyjska, zwana czasem Union Jack, jest kombinacją dawnych flag Anglii, 

Irlandii i Szkocji; 

 

• Wielki Mur Chiński to symbol Państwa Środka. Widać go z Kosmosu. Ciągnie się od 

Shanhaiquan na wschodnim wybrzeŜu, do pustyni Gobi. W VIII w. p.n.e. 

poszczególne księstwa wznosiły wały, których scalanie rozpoczął cesarz Qin Shi 

Huangdi. Kolejne dynastie dokończyły tego dzieła.  
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Kącik Literacki 
 

 Tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie i...Rozdanie świadectw. 

Nie jest tak źle pasek jest, dwie czwóry oczywiście z matmy i historii, dwie szóstki z anglika 

i plastyki, a pozostałe oceny to piątki. Koniec roku szkolnego to znaczy Ŝe... O nie! wakacje 

i obóz. No to lipa! 

Poszłam do domu. O proszę! Mój (o dwa lata starszy) brat Kamil o coś prosi rodziców. 

Pewnie o kasę. 

 Dajcie mi chociaŜ dwie dychy! – usłyszałam. 

 Marzenie, z takimi ocenami. Dostałeś dychę od babci starczy ci - i tu głos mamy. 

 Hejka! Oto moje świadectwo pasek jest, i jak? Muszę jechać na ten obóz??? – 

wkroczyłam. 

 Tak, widzę. Tu masz stówę od babci a tu od nas i musisz. 

 Mam do was moi kochani rodzice pytanie, a dlaczego on nie jedzie?! 

 On teŜ jedzie, tylko w inne miejsce. Tu masz ulotkę twojego obozu, poczytaj – 

i mama rzuciła w moją stronę jakimś kawałkiem papieru. 

 Co to za miejscowość jakieś stara-cho-co-ce? 

 Starachowice w tym mieście jest ośrodek harcerski, który znajduje się w lesie nad 

zalewem, bardzo ciekawe miejsce, na pewno nie będziesz się nudzić. 

 Pięknie. Jeszcze tylko Ŝmij, lisów i wilków mi brakowało. 

 Spakuj się, jutro wyjeŜdŜasz, o piątej cię budzę. 

Czas wyjazdu. 

Właśnie siedzę w autokarze i o Mój BoŜe jak tu głośno! A, zapomniałam dodać, Ŝe jedzie ze 

mną Rub. Nasze mamy się zmówiły. I to tyle, co mogę powiedzieć. 

Po dojechaniu na miejsce. 

Hmm... Mój numer namiotu to 4. Znalazłam! Finisz! Po sześć łóŜek na jeden namiot. 

 Siemka, które łóŜko moje??? – zapytałam piątkę dziewczyn, chyba w moim wieku. 

 Tamto – odezwała się jedna z nich. 

PołoŜyłam moją torbę pod nim. 

 Nati – podeszłam do dziewczyn i wyciągnęłam rękę. 

 Pati hehe... 

 Wiki. 

 Gabi – i zaczęłyśmy się śmiać. 
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 Helena. 

 Mara.  

 Miło mi, ma któraś z was moŜe plan dnia? – zapytałam. 

 Taaa... dziś, wieczorem mamy mieć jakieś ognisko powitalne.  

 Aha, to całkiem fajnie.  

Resztę dnia gadałyśmy, i trochę rozejrzałyśmy się po ośrodku. Całkiem tu ładnie, trzeba 

przyznać, Ŝe nie jest najgorzej. Nagle rozległ się dźwięk trąbki.  

 To znak, Ŝe mamy się zebrać na środku placu namiotowego. Jest tam zrobione 

specjalne miejsce, na którym odbywają się zbiórki, więc chodźmy – poinformowała 

mnie Pati, bo okazało się, Ŝe tylko ja jestem tu pierwszy raz.  

Gdy doszłyśmy na plac jakaś pani pewnie Starsza Harcerka, poinformowała nas Ŝebyśmy za 

nią poszli na ognisko. Więc zaprowadziła nas kawałek od lasu, gdzie juŜ palił się ogień. Do 

godziny 21:00 bawiliśmy się i piekliśmy kiełbaski. Było bardzo fajnie. 

 

 
 

Krótko o pracy 
 
Moja „fucha” ogrodowa 
to jest praca syzyfowa. 
Szef mój gra tu pierwsze skrzypce, 
a ja karmę daję rybce. 
 
Sąsiad ze śmiechu boki zrywa 
jak co rano chwasty wyrywam. 
Ja próbuje chylić czoła,  
a on dalej swoje woła! 
 
JuŜ dobiega koniec dnia, 
Szef do domu prędko gna. 
Ja zostaję tutaj sam 
I pięć minut swoje mam! 
Bo gdy rano wróci szef, 
Moją pracą będzie cieszył oczy swe. 

 
 

 
 

Popłynę 
 
Popłynę w dalekie, nieznane kraje, 
Tam gdzie jest przypływ marzeń, 
Tam gdzie słońce wcześnie zachodzi,  
Tam gdzie księŜyc pieśń nuci, 
Tam gdzie drzewa bambusowe, kokosowe, 
A moŜe nawet róŜnokolorowe, 
Gdzie morze głębokie, spokojne, 
Gdzie piasek jest złocisty, tam gdzie 
moŜna pisać tajemnicze listy, 
Tam gdzie niebo tak lekkie, tak błękitne 
przypominające zwrotkę marzeń. 
Tam gdzie z rana roznosi się plotka o 
bocianach. 
Tam gdzie mnóstwo czterolistnych 
koniczynek, 
Tam gdzie spokój, cisza i nikt nawet nie 
gra na klawiszach, 
Tam gdzie smukłe, zwykłe Ŝycie 
przypominające  
drogę do celu, drogę do nieba zawsze 
otwartą na ludzkie marzenia. 

 

Adrianna, kl. VI b SP 

Agnieszka, kl. VI b SP 

Anna  

rys. Kamil, kl. III  b gim. 
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Tranzyt Wenus na Kopcu Kościuszki 
 
 

 
 

Zapraszamy mieszkańców Krakowa do obserwacji tego zjawiska w dniu 6 czerwca 

2012 z Kopca Kościuszki. Zjawisko będzie widoczne wcześnie rano, przez 3 godziny, od 

wschodu Słońca, od godziny 4:30 do 7:00. Dodatkową atrakcją pokazów będzie samo 

wschodzące Słońce, na którym prawdopodobnie będzie widać plamy i wybuchy tzw. 

protuberancje. Wczesna pora oznacza zwykle duŜą przejrzystość powietrza, czyli moŜliwość 

obserwacji Tatr. Następny tranzyt dopiero w 2117 roku! 

Przejście Wenus na tle tarczy słonecznej to jedno z najniezwyklejszych i najrzadszych 

zjawisk astronomicznych, jakie moŜemy oglądać na naszym niebie! Oprócz niezwykłego 

widoku czarnej plamy przesuwającej się po Słońcu zjawisko to pozwoliło na odkrycie 

atmosfery gazowej wokół Wenus oraz na precyzyjne ustalenie odległości Ziemia – Słońce, 

czyli tzw. Jednostki Astronomicznej. 

Zwracamy uwagę, Ŝe obserwacje tarczy słonecznej wymagają ścisłego zachowania 

zasad bezpieczeństwa i zastosowania odpowiedniego sprzętu. Inaczej jasne światło słoneczne 

moŜe być przyczyną uszkodzenia wzroku!  

Wstęp na teren Kopca Kościuszki i udział w pokazach i prelekcjach jest wolny! 

 

Więcej informacji na stronach: 

 

 www.krakow.astronomia.pl   transmisja internetowa z obserwatorium UP na Suhorze 

 vt2012.astronomia.pl  informacje i transmisje z całego świata 

Uczniów naszej szkoły, którzy pozostaną w szpitalnych salach, zachęcamy do śledzenia 

transmisji internetowej. 
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Euro 2012 
 

Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej są turniejem europejskich reprezentacji 

krajowych. Są rozgrywane co 4 lata, udział w nich ma zapewniony gospodarz, pozostałe 

reprezentacje biorą udział w eliminacjach. Pierwsze mistrzostwa rozegrano w roku 1960 pod 

nazwą Puchar Narodów Europejskich. Do roku 1976 turniej finałowy gościł tylko 4 druŜyny, 

w latach 1980-1992 było juŜ 8 zespołów, a od roku 1996 udział bierze 16 zespołów. Od roku 

1984 nie rozgrywa się juŜ meczu o trzecie miejsce.  

NajbliŜsze Mistrzostwa rozpoczynają się 8 czerwca, a gospodarzami są Polska 

i Ukraina. Mecze będą rozgrywane na czterech polskich stadionach: w Warszawie, Gdańsku, 

Wrocławiu, Poznaniu oraz na Ukrainie: w Kijowie, Doniecku Charkowie, Lwowie. Mecz 

otwarcia zostanie rozegrany w Warszawie, a finałowy w Kijowie. 

 

„TYDZIE Ń JĘZYKÓW – PRZYGOTUJ SI Ę DO EURO”  

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 dołączył do akcji „Tydzień Języków – przygotuj się do 

EURO”. Od 25 maja do 3 czerwca organizowane będą zajęcia promujące naukę języków 

obcych oraz wiedzę na temat Mistrzostw Europy w piłce noŜnej. Ponadto w ramach akcji 

Let’s Win, uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w konkursie na pracę związaną z Euro 

2012 opracowaną w klasie przez zespół projektowy. Prace oceniane będą przez internautów. 

Nagrodą w konkursie jest nowoczesny tablet z systemem Android™, który 

otrzymają wszyscy uczniowie oraz nauczyciel. 

Tydzień Języków to wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii 

społecznej "J ęzyk to podstawa. Ucz się języków".  

 

Celem Tygodnia Języków jest: 

• zwrócić uwagę Polaków na znaczenie znajomości języków 

wobec zbliŜających się Mistrzostw Europy EURO 2012 i związanego z tym napływu 

około miliona obcojęzycznych gości z zagranicy 

• uzmysłowić obywatelom jak waŜna i korzystna jest dla nich umiejętność posługiwania 

się językiem obcym 

• zachęcić do nauki języków obcych i podejmowania wyzwań językowych. 

Zapraszamy uczniów Gimnazjum do udziału we wspólnej zabawie! 
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rys. Iwona, kl. II b SP 

Z Ŝycia szkoły 
 

Kopciuszek – teatralne przedstawienie w szpitalu 

 

O Kopciuszku widzowie: 

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się przedstawienie 

pt. Kopciuszek. Wielu widzów było zawiedzionych…, 

poniewaŜ ich zdaniem spektakl trwał zbyt krótko! 

I zabrakło w nim baśniowego pocałunku na koniec. 

Aktorzy – licealiści z XVI LO im. K. K. Baczyńskiego byli zestresowani sytuacją, ale 

poradzili sobie dobrze. Przedstawienie podobało się małym i duŜym widzom. Na uznanie 

zasługują kolorowe stroje, piękny śpiew aktorów, a przede wszystkim ich zaangaŜowanie 

i chęci.  

 

Kopciusek w łocach Górala: 

W cwartek odbyło się przedstawiynie pt. Kopciusek. Mojym zdaniym nawet było ładne, 

scególnie Kopciusek mi się podobał, jak uciekł z domu na bal. Zakońcynie było bardzo 

wzruszające. 

 

 

Nasza Redakcja z przyjemnością informuje 

Czytelników, Ŝe zajęliśmy drugie miejsce w Małopolskim 

Konkursie Prasówka zorganizowanym przez MłodzieŜowy 

Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego 

w Krakowie.  

17 kwietnia 2012 roku odbyło się uroczyste rozdanie 

nagród w MDK przy ul. Lotniczej. Spotkanie poprzedzone 

było zwiedzaniem wystawy pt. 20 Pułk Piechoty Ziemi 

Krakowskiej, 28. Infanterie Regiment. Historia i Walka. 

Podczas rozdania nagród zaprezentowano zwycięskie 

prace. Mogliśmy wzajemnie porównać nasze czasopisma. Szczególne uznanie wzbudziła 

gazetka napisana językiem Braille’a, wydana przez dzieci niewidome i niedowidzące. Na 

zakończenie uroczystości odbyły się zajęcia warsztatowe z dziennikarzem z „Dziennika 

Polskiego”, który w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiadał – odpowiadał na nasze 

pytania – dotyczące pasjonującej, ale bardzo trudnej pracy reportera. 

Joanna, kl. I b gim. 

Mateusz, kl. II b gim. 
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Sprawdzian klas VI i egzamin gimnazjalny klas III juŜ za nami! 

 

Jak co roku, uczniowie przystąpili do końcowych sprawdzianów szóstoklasistów 

i egzaminów gimnazjalnych równieŜ w naszej szkole. Wszyscy, którzy mieli moŜliwość 

zmagania się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności uczniów na poszczególnych etapach 

edukacyjnych byli zadowoleni i szczęśliwi, Ŝe nie będą oczekiwali w napięciu na dodatkowe 

terminy egzaminów w czerwcu.  

 

Osiemnaste urodziny… 

 

12 maja obchodziła swoje 18 – te urodziny Justyna, nasza uczennica, która ukończyła 

tutejsze gimnazjum, a obecnie kontynuuje naukę w Liceum Nr 29. Rano do jubilatki przybyła 

Dyrekcja ZSS Nr 3, oraz delegacja grona pedagogicznego. Po uroczystym odśpiewaniu “Sto 

lat” i złoŜeniu Ŝyczeń nastąpiło wręczenie kwiatów, kobiety lubią je dostawać, oraz 

rozpakowanie przygotowanych prezentów. Potem nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. 

Justynie Ŝyczymy spełnienia marzeń! 
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JuŜ wkrótce, wszystkie dzieci na całym świecie będą obchodziły swoje święto 

 

Mi ędzynarodowy Dzień Dziecka 

 

Z tej okazji 30 maja małych pacjentów odwiedzą studenci AGH, obcokrajowcy, 

którzy w ramach projektu ERASMUS obecnie uczą się na krakowskiej uczelni. Przygotowali 

oni dla dzieci zabawy z językiem obcym, spotkanie odbędzie się po obiedzie w części 

rehabilitacyjnej szpitala. 

 

Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego odwiedzą w tym szczególnym dniu 

aktorzy teatru Groteska i zaprezentują kolejny, piękny spektakl. Zapraszamy na 

przedstawienie do auli 1 czerwca po obiedzie. 

 

 

Dzieciom malutkim, małym, duŜym i całkDzieciom malutkim, małym, duŜym i całkDzieciom malutkim, małym, duŜym i całkDzieciom malutkim, małym, duŜym i całkiem dorosłym iem dorosłym iem dorosłym iem dorosłym     

Ŝyczymy radości, szczęścia oraz dobra Ŝyczymy radości, szczęścia oraz dobra Ŝyczymy radości, szczęścia oraz dobra Ŝyczymy radości, szczęścia oraz dobra     

od wszystkich spotkanych osób na całe Ŝycie. od wszystkich spotkanych osób na całe Ŝycie. od wszystkich spotkanych osób na całe Ŝycie. od wszystkich spotkanych osób na całe Ŝycie.     

Aby wasze dzieciństwo mijało beztrosko Aby wasze dzieciństwo mijało beztrosko Aby wasze dzieciństwo mijało beztrosko Aby wasze dzieciństwo mijało beztrosko     

w zdrowiu i miłości, dostatku i spokoju. w zdrowiu i miłości, dostatku i spokoju. w zdrowiu i miłości, dostatku i spokoju. w zdrowiu i miłości, dostatku i spokoju.     

A marzenia niech się spełnią,A marzenia niech się spełnią,A marzenia niech się spełnią,A marzenia niech się spełnią,    

 niektóre zapewne jeszcze muszą poczekać w ko niektóre zapewne jeszcze muszą poczekać w ko niektóre zapewne jeszcze muszą poczekać w ko niektóre zapewne jeszcze muszą poczekać w kolejce, lejce, lejce, lejce,     

ale ćwiczcie wytrwałość i cierpliwość,ale ćwiczcie wytrwałość i cierpliwość,ale ćwiczcie wytrwałość i cierpliwość,ale ćwiczcie wytrwałość i cierpliwość,    

 a zapewne będziecie mogli je realizować. a zapewne będziecie mogli je realizować. a zapewne będziecie mogli je realizować. a zapewne będziecie mogli je realizować.    

        Samorząd 

 

 

Pani Kinga Kluba, nauczyciel języka polskiego, współredagowała w mijającym roku 

szkolnym gazetkę Look. Jej entuzjazm i dar przekonywania do pracy porywał wielu uczniów 

do działania. Na łamach kolejnych kwartalników publikowaliśmy prace powstałe pod jej 

kierunkiem. 

Dziękujemy za owocną współpracę, wspólne doświadczenia i cenne wskazówki, jakie 

uzyskaliśmy do dalszej pracy w redakcji. 
Samorząd Uczniowski ZSS Nr 3 
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Nadchodzą wakacje 
 

Rok szkolny dobiega końca, jeszcze tylko trzeba popracować nad uzyskaniem jak 

najlepszych ocen, odebrać świadectwo, i moŜna się udać za zasłuŜony i z utęsknieniem 

oczekiwany wypoczynek. Aby dobrze minęły wakacje pamiętajcie o waŜnych zasadach: 

 
Rower i wrotki  
 

• Pamiętaj, Ŝe jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostroŜność  

• Korzystaj ze ścieŜek rowerowych; jeŜeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj przepisów  

  ruchu drogowego  

• Zabezpieczaj rower przed kradzieŜą  

• Nie poŜyczaj roweru nieznajomym  

• Pamiętaj, Ŝe unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę  

• UwaŜaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych  
 
Nad wodą  
 

• Pamiętaj, Ŝe kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych  

• Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz  

• Nie wchodź do wody po posiłku  

• Zawsze słuchaj poleceń ratownika  

• Kąp się w miejscach dozwolonych, pod opieką rodziców  

• W wodzie zachowuj się ostroŜnie i nie utrudniaj kąpieli innym  

• Nie zaśmiecaj plaŜy, dbaj o jej czystość  

• Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go 

 
Dbając o swoje bezpieczeństwo  

 
• Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów  

• Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko  

• Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych  

• Mów zawsze rodzicom, dokąd wychodzisz. 

• Po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej  

• Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym  

• Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi  

• Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowuj ostroŜność  

• Nie zbliŜaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet, jeśli robi wraŜenie łagodnego 


