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Drodzy Uczniowie, 

 życzymy Wam, żeby w tym roku szkolnym nie zabrakło energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, 

rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów.  Niech szkoła będzie dla Was  

miejscem radości i  nowych przyjaźni. Wielu sukcesów szkolnych i powodzenia życzą:  

Nauczyciele świetlicy szkolnej 

 



Kalendarz roku szkolnego: 

 
2 IX Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

23-31 XII zimowa przerwa świąteczna 

10-23 II Ferie 

9-14 IV wiosenna przerwa świąteczna 

26 VI zakończenie roku szkolnego 

 

Inne dni wolne od nauki: 

 
11 XI Święto Niepodległości 

1I Nowy Rok 

6I Święto Trzech Króli 

1V Święto Pracy 

11VI Boże Ciało 

oraz: 

14X, 2I, 3I, 12VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 
dni nauki 

102 

dni wolnych nie licząc wakacji 

 



KOCHANE DZIECI !  

 

Od 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Wielu z Was po raz pierwszy 

poszło do szkoły, co jest dla Was bardzo dużym przeżyciem.  

Dlatego by bezpiecznie dotrzeć do szkoły lub domu pamiętajcie, aby:  

➢ zawsze wybierać bezpieczną drogę do szkoły i domu; 

➢ przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych;  

➢ poznawać podstawowe zasady ruchu drogowego; 

➢ zawsze nosić przy ubraniu elementy odblaskowe – to pozwoli kierowcy wcześniej 

Was zauważyć i uniknąć wypadku;  

➢ nie zbaczać z ustalonej wcześniej z rodzicami trasy;  

 

PAMIĘTAJ ! Poznając zasady bezpiecznego zachowania się na drodze                   
– wygrywasz, gdyż dzięki temu unikniesz wielu niebezpieczeństw. 

 

 Poza miastem na drodze, gdzie nie ma chodników, zawsze poruszaj się lewą stroną drogi – 

tak abyś widział nadjeżdżające z przeciwka pojazdy.  

Twój tornister oraz ubranie muszą mieć znaczki odblaskowe. 

 

 



Wrzesień to dziewiąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce 

kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od 

kwitnących w tym miesiącu wrzosów.  

 

 

 

 

 

 

P R Z Y S Ł O W I O W Y  Z A W R Ó T  G Ł O W Y 

 

Gdy we wrześniu plucha, zima będzie sucha… 

 

Przysłowie to mówi o tym, że deszczowy wrzesień zapowiada zimę bez 

opadów. Przysłowia związane z przewidywaniem aury miały związek 

z długoletnimi obserwacjami czynionymi przez gospodarzy, rolników, 

pasterzy… 

 

INNE PRZYSŁOWIA O WRZEŚNIU : 

 

Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży. 

Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna, ale lekka zima. 

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma. 

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 

Jeśli wrzesień jest ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzos


Wrześniowe kalendarium 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IX Rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej 

 

 
12 IX Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

 
22 IX Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 

 
23 IX Początek Astronomicznej Jesieni 

 
 
 

http://www.kalendarzswiat.pl/12_wrzesnia/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_pierwszej_pomocy/
http://www.kalendarzswiat.pl/22_wrzesnia/
http://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_bez_samochodu/
http://www.kalendarzswiat.pl/23_wrzesnia/
http://www.kalendarzswiat.pl/poczatek_astronomicznej_jesieni/


 
 

 

 

 

 

Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć Nowy Rok Szkolny. 80 lat temu  

1 września 1939 r. wyglądał inaczej. Polskie dzieci nie usiadły w szkolnych 

ławkach – wybuchła II wojna światowa.  

Zapamiętajmy te smutne wydarzenia historii naszego kraju. 

Cieszmy się, że możemy żyć i uczyć się w wolnej Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 



Światowy Dzień bez Samochodu 

 
międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie 22 września 

wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

Podczas kampanii centra wielu miast zamykane są dla ruchu 

samochodowego. Idea tego dnia powstała w 1998 roku we Francji. Celem 

kampanii jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, 

upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania 

samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków 

transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie 

w  mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele 

przyjemniejsze. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu 

i  zanieczyszczenia powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia 

w mieście. 

 

 

 

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2002 roku, pod 

patronatem Ministerstwa Środowiska. W 2008 do kampanii przyłączyły się 

84 polskie miasta. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europejczycy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alternatywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_transportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_transportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/2008


Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

 
ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 

Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na 

celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także 

promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną 

rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, 

wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie 

wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach 

kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, 

codziennym życiu. 

 

 

 

W naszej szkole od listopada 2012 roku działa Szkolny Klub Pierwszej 

Pomocy. Jego członkami są uczniowie klas starszych, którzy pod opieką 

instruktora p. Justyny Kazimierczak uczą się postępowania w sytuacjach 

zagrożenia życia. 

 
 

http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_pierwszej_pomocy/


Cztery Pory Roku 

 
Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września, a kończy 22 

grudnia. Jesień to jedna z czterech pór roku. Charakteryzuje się 

umiarkowaną temperaturą powietrza. O tej porze roku zwierzęta 

przygotowują się do snu zimowego, gromadząc zapasy żywności. 

Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Kolory jesieni są zazwyczaj 

ciemniejsze i pastelowe. Wielu ludziom jesień kojarzy się 

z  początkiem roku szkolnego oraz grzybobraniem. Jesień jest porą 

roku, w której przyroda żegna się z nami. Dni stają się coraz krótsze. 

Zwiastuje zwykle mroźną zimę. Jesień to bardzo ładna pora roku, w 

której występują bardzo ciekawe i barwne krajobrazy. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kącik dla najmłodszych: 
 

 
Sudoku: 

 

 

 



CO MOŻNA, A CO TRZEBA? 

 

 

W tym wierszu wszystkich poinformuję, 

co można robić, by nie mieć dwójek: 

 

Można do snu się kładąc wieczorem 

wsuwać pod łóżko z książkami worek 

Można też, ze snu budząc się rano 

stuknąć trzy razy książką w kolano. 

 

Idąc do szkoły można po drodze 

postać pod drzewem na jednej nodze. 

 

No i pamiętać - byś rano mógł 

przejść lewą nogą przez szkolny próg. 

 

To wszystko można. Trudne to nie jest, 

lecz by pomogło - próżne nadzieje. 

A ten - kto dobrym uczniem być chce, 

co trzeba robić - sam dobrze wie! 
 

J. JESIONOWSKI 
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