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Z ŻYCIA SZKOŁY

Do  szkoły  nie  chodzimy,  ale  praca  aż  wre,  większość  z  Was  ciężko  
i systematycznie pracuje. Jesteśmy z Was bardzo dumni! :)





Pamiętacie zeszłoroczną imprezę „Mam talent”? 
W tym roku jesteśmy w domach, ale mimo tego znowu mogliście pochwalić się swoimi
talentami. Przysłaliście mnóstwo świetnych filmików, z których powstał wspaniały film.
Możecie go obejrzeć na stronie facebookowej oraz internetowej naszej szkoły :)

https://www.facebook.com/zss17gdynia/videos/243866783584592/?
epa=SEARCH_BOX 
https://zss17.org/ 

Jeśli już mowa o filmach, zapraszam też do obejrzenia dwóch fantastycznych dzieł.
Z  okazji  DNIA  DZIECKA  została  napisana  i  sfilmowana  specjalnie  
dla Was, starszych i młodszych, opowieść nawiązująca do morskich klimatow naszego
miasta oraz powstał  filmik, na którym nauczyciele naszej szkoły mogli  przypomnieć
sobie jak to fajnie jest być dzieckiem :)

https://www.facebook.com/zss17gdynia/videos/1109357046101574/?__tn__=kC-
R&eid=ARAwtcrPpxbSnt43d-
rxen7Cc4cL8iGWHtL75Jf2ZrEBviUEswWBBWFdCEg9DcjS2zLKitIw15Sj7gZs&hc_re
f=ARQ7pso2wzYk3paSjZD_bGIKWv5ju5WP-tPt-
ta1STKkV388CVm3Li1WddXTAuAC4ZM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBV_8dZp_MY-
RZ0DUmyM3zlwKl8hCoss3ENshrE5vbu4bsB0VZGD_0SeO3Nqgtm2WxDlHePnPz-
QKWMXqAf2Rzq7DGFCWj6timIuqPIwuVWP7tjuPVZ8XhluwIHtW3HvLQIpcm_Z0dP
EoXta4EtyCUmIG17c4ykaJB45g61nh2wTGVIWvgb8nDouMBjkGHsQoo7UdnEeFQevb
-LKeXZe4p-cZ_E_N9zUkgtwoL_2R1pxP7Zw2Qzvw7D_AxS94-
CIsqUS0Zs365N7MlqwJMW0TP3SQ8n_ruvErDmd-
ThRRb9RV4QIfSfbTDZ5XRMsmyH5dpiLhY5VG4nAZ-YzJXrwWvT6Uh6xZ5qCNI 

https://www.facebook.com/zss17gdynia/videos/563499361231524/?__tn__=kC-
R&eid=ARAwtcrPpxbSnt43d-
rxen7Cc4cL8iGWHtL75Jf2ZrEBviUEswWBBWFdCEg9DcjS2zLKitIw15Sj7gZs&hc_re
f=ARQ7pso2wzYk3paSjZD_bGIKWv5ju5WP-tPt-
ta1STKkV388CVm3Li1WddXTAuAC4ZM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBV_8dZp_MY-
RZ0DUmyM3zlwKl8hCoss3ENshrE5vbu4bsB0VZGD_0SeO3Nqgtm2WxDlHePnPz-
QKWMXqAf2Rzq7DGFCWj6timIuqPIwuVWP7tjuPVZ8XhluwIHtW3HvLQIpcm_Z0dP
EoXta4EtyCUmIG17c4ykaJB45g61nh2wTGVIWvgb8nDouMBjkGHsQoo7UdnEeFQevb
-LKeXZe4p-cZ_E_N9zUkgtwoL_2R1pxP7Zw2Qzvw7D_AxS94-
CIsqUS0Zs365N7MlqwJMW0TP3SQ8n_ruvErDmd-
ThRRb9RV4QIfSfbTDZ5XRMsmyH5dpiLhY5VG4nAZ-YzJXrwWvT6Uh6xZ5qCNI 
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1  czerwca  świętowaliśmy  Dzień  Dziecka.   Dzieci  posiadają  szczególne  prawa.  
Prawną  ochronę  dziecka  zapewniają  przepisy  prawa  międzynarodowego  oraz  prawo
krajowe.

1. Dokumenty bezpośrednio dotyczące praw dziecka:

•  „Konwencja  o  prawach  dziecka”  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  NZ  
w 1989r.
• „Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci” uchwalona przez Rade Europy  
w  1996r.  (umocniła  podmiotowość  osoby  niepełnoletniej  dając  jej  określone
uprawnienia proceduralne).

2.  Dokumenty  dotyczące  praw  człowieka  zawierające  postanowienia  pośrednio  
lub bezpośrednio odnoszące się do dzieci:
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948r.)
•  Europejska  Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i  Podstawowych  Wolności  
(od 1953r. przyjęta przez Radę Europy)
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Prawa są nierozłączne z obowiązkami!!!

- Prawo do posiadania rodziny – obowiązek kochania i szanowania rodziców.
- Prawo do opieki medycznej – obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci
niepełnosprawnych.
-  Prawo do  wypowiedzi  –  obowiązek  wysłuchania  innych i  akceptowania  odmiennego
zdania.
- Prawo do nauki – obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności.
- Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych.
- Prawo do życia i rozwoju – obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych dzieci.
-  Prawo  do  ochrony  przed  dyskryminacją  –  obowiązek  akceptowania  odmienności
innych.
- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania – uznawanie prawa innych 
  do posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego wyrażania go.
- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem – nie stosowanie przemocy, agresji
wobec innych.
- Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych.
- Prawo do nauki – obowiązek sumiennej nauki i rozwijania swoich zdolności.
-  Prawo  dziecka  niepełnosprawnego  –  obowiązek  pełnej  akceptacji  dzieci
niepełnosprawnych.



Przy każdym zdaniu napisz TAK albo NIE.

Mam prawo uderzyć kolegę, kiedy on uderzył mnie pierwszy.
Mam prawo płakać, kiedy jest mi bardzo smutno.
Mam prawo nic nie robić na zajęciach zawsze, kiedy mam na to ochotę.
Mam prawo bawić się z kim chcę.
Mam prawo zaglądać do cudzych szuflad.
Mam prawo powiedzieć, że mam zły humor.
Mam prawo do kontaktów z mamą i tatą chociaż rodzice nie mieszkają razem.
Mam  prawo  zniszczyć  rysunek  kolegi  lub  koleżanki,  jeżeli  mi  się  nie  podoba  to  
co namalował/a.
Mam prawo do zabawy po zajęciach.



UWAGA!
Jeśli  chcecie  wziąć  udział  w  losowaniu  nagród,  rozwiążcie  oba  poniższe  zadania.
Wytnijcie  kupon,  wpiszcie  poprawne  rozwiązania  i  wyślijcie  p.  Bogusi  Jaksinie    
na adres bogusiajak@wp.pl  :). Nagrody czekają! Możecie przesyłać także rozwiązania 
z poprzedniego numeru :)

1.

mailto:bogusiajak@wp.pl


2. Rozwiąż zagadki.

• Łatwą zagadkę dziś mamy, kim jest mama mamy?

• Czerwony kubraczek, czerwona czapeczka, przez las do babci idzie panieneczka.

• Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi.

• Dobre ma zwyczaje ludziom mleko daje.

• Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi wolno spaceruje.

• Skacze  w  parku  po  drzewach,  żaden  orzech  nie  jest  dla  niej  trudny  
do zgryzienia.



Zbliżają się upragnione wakacje. Warto więc pamiętać o bezpieczeństwie 
w czasie ich trwania. Oto kilka  cennych rad jak bezpiecznie je spędzić:

1. Rower i wrotki 
Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową
ostrożność.
Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj 
na znajomość przepisów ruchu drogowego. 
Zabezpieczaj rower przed kradzieżą. 
Nie pożyczaj roweru nieznajomym. 
Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający
głowę. 
Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść 
dla pieszych. 
2. Nad wodą 
Pamiętaj, że 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 ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym. 
Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość. 
Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go. 
3. 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 zachowaj ostrożność. 
Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie
łagodnego.



W tym roku szkolnym pożegnamy kolejną grupę absolwentów naszej szkoły
podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Życzymy Wam wielu sukcesów i powodzenia w dalszym życiu!
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ROZWIĄZANIA:

ZADANIE NR.....
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
ZADANIE NR.....
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................

 


