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Lubię szkołę, lecz ten problem 

zawsze działa mi na nerwy: 
wszystkie lekcje są za długie, 

a za krótkie wszystkie przerwy. 

 
☺ ☺ ☺ 
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Witajcie!  Kolejne dni przybliżają nas do upragnionego 

odpoczynku. Każdy z niecierpliwością wypatruje w kalendarzu 

daty 23 czerwca, aby udać się na zasłużony odpoczynek. Zanim to 

jednak nastąpi serdecznie zapraszamy do przeczytania już 

ostatniego numeru naszej szkolnej gazetki!  

 

 

                                                      Samorząd Uczniowski 

 

           KALENDARIUM 

 

 



Międzynarodowy Dzień Strażaka 

 

 

 

Międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w 

Kościele katolickim Świętego Floriana. Symbolem tego święta jest czerwono-niebieska 

wstążka W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe 

ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od 

pracy. To dzień, w którym dziękujemy wszystkim strażakom za ich trud i narażanie życia, za 

pomoc i ratunek. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż 

Pożarna. 

Uczniowie naszej szkoły również doceniają pracę strażaków, dlatego w maju wybrali 

się z życzeniami do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach z 

życzeniami, kwiatami oraz własnoręcznie wykonanym prezentem. 

 

 

W naszej szkole nie można się nudzić… 

W maju uczniowie wzięli udział w apelu patriotycznym z okazji rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3-go Maja. 

Miały miejsce różne wycieczki szkolne klas młodszych oraz starszych. 

Uczniowie klas młodszych przygotowały uroczyste programy dla rodziców z okazji ich 

święta. 

A 3 czerwca wszyscy wyśmienicie bawiliśmy się na naszym tradycyjnym „Pikniku u 

Prusa”! 

 

 



A już niebawem wszyscy razem zaśpiewamy: 

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz. 

Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty, 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: 

że jeszcze tylko: 

Wrzesień, październik, listopad, grudzień 

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

 Wakacje, znów będą wakacje. 

 Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

 [...] 

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą. 

Wiosna już przyszła, nie ma rady na to 

Uczyć mi się nie chce, no ale się przymuszam, 

Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza 

że jeszcze tylko: 

Kwiecień, maj, czerwiec i... 

 Wakacje, znów będą wakacje 

 Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi 

Starsi do pracy, a do szkoły młodzi 

Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie 

Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej 

że jeszcze tylko: 

Maj, czerwiec i... 

 Wakacje, znów będą wakacje 

 Na pewno mam rację, wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem 

Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem 

I „róbta co chceta”, ale najpierw „pomyślta” 

Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta: 

że jeszcze tylko: 

No co? nic już nie zostało? To znaczy... 



 Wakacje, znowu są wakacje 

 Na pewno mam rację, wakacje znowu są. 

 Wakacje, znowu są wakacje 

 Na pewno mam rację, wakacje znowu są. 

[...] 

 Kabaret OTTO 

 

Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa: 

• Jeśli jesteśmy nad rzeką, wchodzimy 

do niej tylko wtedy, gdy jest z nami 

jakiś znajomy lub gdy widzimy, że 

wokół są inne osoby, które mogą nam 

pomóc w przypadku niebezpieczeń- 

stwa. 

• Do wody nigdy nie wskakujemy, gdyż 

może to mieć tragiczny skutek z 

dwóch przyczyn: pierwsza jest taka, 

że jeśli wskoczymy do płytkiej wody, 

możemy doznać urazu kręgosłupa 

szyjnego, a druga to taka, że gdy wejdziemy 

do wody nagle, możemy dostać 

wstrząsu termicznego. Dlatego 

wchodzimy do wody spokojnie, powoli 

ochlapując nią wszystkie części 

swojego ciała. 

• W czasie spacerów, pracy na zewnątrz, 

opalania i innych czynności 

zawsze należy mieć na sobie nakrycie 

głowy, najlepiej jasne. 

• Jeśli gdziekolwiek na otwartej przestrzeni 

zaskoczy cię burza, nie chowaj 

się pod drzewami! 

 

  



Życzymy Wam wakacji pełnych wrażeń i do zobaczenia w 

nowym roku szkolnym! 

 
                    Samorząd Uczniowski 

 


