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SÓWKA 
 

gazetka szkolna nr 1/2017    wydanie specjalne – pierwszy dzwonek 
 
 

 

 

Witajcie Kochani Uczniowie!!!  

Chcę się Wam przedstawić. A mianowicie jestem sową. Tak po prostu – 

sówką. Za pośrednictwem tej oto gazetki pragnę spotykać się z Wami co jakiś 

czas. Może zechcecie ze mną współpracować. Będę Wam opowiadać różne 

ciekawostki, zadawać zagadki, prezentować krótkie teksty do przeczytania. Będą 

także konkursy i ma się rozumień nagrody. Jeśli ktoś z Was będzie chciał to może 

wspólnie zamieścimy w gazetce wasze prace – rysunki, opowieści, wypowiedzi. 

Kochani! Mam dla was na początek ważną wiadomość – wakacje się skończyły – 

wracamy do szkoły!!! Tak, tak wakacje się skończyły! Od września codziennie 

będziecie przychodzili do szkoły, a szkoła to bardzo fajne miejsce. Tu spotkacie 

kolegów i koleżanki, swoich nauczycieli, dowiecie się ciekawych rzeczy. Pojedziecie 

na wycieczkę, pójdziecie do kina czy do teatru, a może do sklepu po zakupy,  

a potem nauczycie się jak przygotować posiłek. A może któregoś dnia spotkacie 

mnie – sówkę. Będę się Wami w tym roku opiekować i przekazywać Wam różne 

informacje.  
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Kochani – oto pierwsze zadanie dla Was! 
Rysujcie litery po śladach, ale bez 

odrywania ręki! To łatwe! Spróbujcie! 
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Wspomnienia z wakacji – wracamy do szkoły 

 

Pożegnanie wakacji 
 
 
Był plecak na plecach                               
i były walizki, 
a teraz wakacje skończone.                
Tornistry i teczki 
czekają na wszystkich  
i zaraz zawoła dzwonek. 
 

Czy w tornister, czy też w teczkę, 
weź wakacji choć troszeczkę. 

 
Nie zostawiaj w plecaku 
tego słońca od Tatr, 
weź piosenkę od ptaków, 
zapach morza i wiatr. 
 

Nie zostawiaj w plecaku  
barwy nieba i zbóż, 
kolor chabrów i maków 
między książki dziś włóż. 

 
Nie zostawiaj w plecaku 
blasku słońca i gwiazd, 
do tornistra zapakuj 
smak poziomek i las. 

 
 

Wanda Chotomska 
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Na tej stronie chcę przedstawić Wam kalendarz  

na pierwszy semestr nowego roku szkolnego.  

Tak, żebyście wiedzieli – kiedy chodzicie do szkoły,  

a kiedy macie wolne. To ważne, aby to wiedzieć. 

Popatrzcie i przeczytajcie. Jeśli macie problem  

z odczytaniem kalendarza – poproście kogoś dorosłego: mamę, tatę, 

rodzeństwo, nauczyciela. Możecie wyciąć kalendarz i wkleić do zeszytu 

lub powiesić w widocznym miejscu w domu, np. obok biurka, gdzie 

odrabiacie lekcje. 
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A oto święta znane  

i mniej znane. Poczytajcie!!! 
 

 

wrzesień październik 

1 września 2017 

rocznica wybuchu II wojny światowej 

 

4 września 2017 

rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

 

9 września 2017 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

Międzynarodowy Dzień Urody 

 

12 września 2017 

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

 

19 września 2017 

Dzień Dzikiej Flory i Fauny 

 

22 września 2017 

początek astronomicznej jesieni 

Międzynarodowy Dzień bez 

samochodu 

 

24 września 2017 

Międzynarodowy Dzień Osób 

Głuchych 

 

27 września 2017 

Światowy Dzień Turystyki 

Światowy Dzień Serca 

 

30 września 2017 

Dzień Chłopaka 

 

 

 

1 październik 2017 
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych 

Międzynarodowy Dzień Lekarza 

Międzynarodowy Dzień Muzyki 

 

2 października 2017 

Europejski Dzień Ptaków 
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 

 

4 października 2017 

Światowy Dzień Dobroci dla zwierząt 

 

9 października 2017 

Światowy Dzień Poczty 

 

14 października 2017 
Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji 

Narodowej) 
 

15 października 2017 

Światowy Dzień Mycia Rąk 
Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych 

 

16 października 2017 

Światowy Dzień Żywności 

Dzień Papieża Jana Pawła II 

 

27 października 2017 

Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 

 

29 października 2017 

zmiana czasu letniego na zimowy 

 

31 października 2017 

Światowy Dzień Oszczędności 
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Kochani! Uwaga! 
Ogłaszam konkursy!!! 

 

 
Pokoloruj jeden z dwóch obrazków. Najpiękniej jak potrafisz!!! Pracę 
podpisz (imię i nazwisko, klasa) i przynieś do wychowawcy do 15 
października, a on przekaże je do mnie. Będą nagrody!! Postarajcie się!!! 
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 A może ktoś wymyśli imię dla mnie? Pomyślcie. Czekam  
na propozycje. Napiszcie na kartce: „Imię dla naszej sówki….”  
wraz ze swoim imieniem i klasą, w której się uczycie. Oddajcie 
wychowawcy. On dostarczy Wasze propozycje do mnie. Czekam !!! 
Najciekawsze pomysły zamieścimy w jednym z kolejnych numerów. 
Nagrody czekają !!! 
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Dla pracowitych proponuję 
jeszcze jedno zadanie. 

Wakacyjne. 
Dworcowe poszukiwania. 
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Moi Drodzy!!! Mam nadzieję że pamiętacie  
jak ważne jest właściwe poruszanie się po ulicach  
i drogach! Tak dla pewności że wszystko wiecie – 
przypominam – przeczytajcie proszę!!! 
 

 

 
poza miastem: 

 
w mieście: 

 noś jasne ubrania i elementy 

odblaskowe 

 chodź zawsze po poboczu z lewej 

strony drogi; jeśli nie ma pobocza 

poruszaj się jak najbliżej krawędzi  

z lewą stroną jezdni 

 uważaj na różne pojazdy rolnicze 

(np. traktory, kombajny) oraz 

zwierzęta 

 nigdy nie baw się na ulicy! 

 nie przechodź przez tory kolejowe 

poza przejazdem kolejowym; 

zawsze zatrzymuj się gdy usłyszysz 

dźwięk dzwonka; przechodź dopiero 

wtedy gdy szlaban będzie 

całkowicie podniesiony 

 jeżeli nie ma wyznaczonego 

przejścia dla pieszych, poszukaj 

miejsc, które będzie 

najbezpieczniejsze do przejścia 

przez jezdnię; nigdy nie przechodź 

przez jezdnię na zakrętach  

i wzniesieniach, ponieważ nie ma 

tam dostatecznej widoczności 

 zawsze korzystaj z przejść  

dla pieszych 

 uważaj podczas przechodzenia 

przez jezdnię 

 na przejściu dla pieszych cierpliwie 

poczekaj, aż zapali się zielone 

światło 

 aby uniknąć niebezpieczeństwa, 

naucz się rozróżniać poszczególne 

dźwięki ruchu ulicznego 

 nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, 

nawet przez przejście dla pieszych 

 kiedy wysiadasz z autobusu  

i chcesz przejść na drugą stronę 

jezdni, nie rób tego ani przed,  

ani za pojazdem; pamiętaj że w tym 

czasie jakiś samochód może  

go właśnie omijać – cierpliwie 

poczekaj aż autobus odjedzie 

 po chodniku zawsze poruszaj się 

prawą stroną 

 zachowaj ostrożność podczas 

korzystania z komunikacji 

miejskiej 
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Mówię poprawnie 

 

PALUSZEK I GŁÓWKA TO SZKOLNA WYMÓWKA 

Tego dnia mama od rana prosiła  Adę, żeby wyszła ze śmieciami. Dziewczynka 

jednak nie  zamierzała wychylić nosa ze swojego pokoju. Wymyśla co chwila 

inny problem i sprawę załatwienia: 

- Mamo, chyba mam katar! Gdzie są chusteczki? Jestem bardzo głodna, 

muszę, naprawdę muszę teraz coś zjeść, bo zaczyna boleć mnie brzuszek! 

Ojej, chyba coś mnie uczuliło, na nodze widzę dwie małe krosteczki, 

poproszę o jakąś maść! 

- Kochanie, paluszek i główka to szkolna wymówka! – mama w końcu 

podsumowała uniki córci. 

- Ale przecież ja dziś nie idę do szkoły – Adę zdziwiła reakcja mamy. – 

Poza tym  wcale nie boli mnie palec ani głowa. Nie rozumiem,  

o co ci chodzi… 

- To słynne przysłowie odnosi się do leniuszków, które chcą się wymigać  

od obowiązków, twierdząc, że coś niewielkiego im dolega. No leć już 

tymi śmieciami, bo ich zapach naprawdę przyprawi nas o ból głowy. 

 

Jak to powiedzieć?   

Paluszek i główka  

to szkolna wymówka 
 
Użyj tego przysłowia, jeśli 
chcesz komuś powiedzieć, 
że wiesz, iż chce uniknąć 
obowiązków, wymigać się  
i zasłania się drobnymi 
dolegliwościami zupełnie 
niepotrzebnie 
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12 września 

Ogólnopolski Dzień Drugiego Śniadania 

Koniecznie świętujcie z nami! Jak to zrobić? Wystarczy 

przygotować zdrowe drugie śniadanie i dać dobry 

przykład innym! 

Dlaczego warto jeść drugie śniadanie? 

1. Daje siłę do bycia aktywnym 

Nawet jeśli zjemy w domu obfite pierwsze śniadanie, wystarczy ono na 3, 

maksymalnie na 4 godziny. Drugie śniadanie pozwala uzupełnić zapas 

energii i doda sił. Dzięki niemu pozostajemy aktywni do popołudnia. Brak 

posiłku obniża sprawność i sprawia, że czujemy zmęczenie. 

2. Chroni przed tyciem i wspiera odchudzanie 

Często drugi posiłek jemy w porze obiadowej licząc, że dzięki temu 

zjemy mniej w ciągu dnia. Nic bardziej mylnego! W rzeczywistości 

często sięgamy wtedy po niezdrowe przekąski! To prosta droga  

do nadwagi. Jeśli pomijamy drugie śniadanie, narażamy się na napad 

niepohamowanego głodu w godzinach popołudniowych. 

3. Zapewnia dobre samopoczucie 

Brak drugiego śniadania może spowodować nagłe kurczenie się  

i rozkurczanie naczyń krwionośnych. U niektórych osób prowadzi  

to  do silnych bólów głowy. Spadek poziomu cukru przyczynia się też  

do słabszej kondycji fizycznej. Możemy być zdenerwowani, zniechęceni, 

roztargnieni. 
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4. Poprawia koncentrację, pomaga w myśleniu 

Brak drugiego śniadania sprawia, że czujemy się ospali, trudno jest nam 

skupić uwagę. Silniej też reagujemy na stres. 

5. Uzupełnia składniki odżywcze 

Organizm nie potrafi magazynować niektórych ważnych składników 

odżywczych i witamin. Dlatego powinniśmy mu ich sukcesywnie 

dostarczać. Najlepsza pora na drugie śniadanie przychodzi 2-3 godziny  

po pierwszym, czyli na ogół około godziny 9-11. 

 

 

 

 

pamiętajcie o drugim 
śniadaniu – jest bardzo 
ważne aby je jeść 
 

Uwaga!!!  

Przypominam, że samorząd szkolny ogłosił konkurs –  

Co lubisz jeść na drugie śniadanie? Napisz i zrób 

zdjęcie lub narysuj. Swoją pracę przynieś do jednego  

z opiekunów samorządu szkolnego. Będą nagrody!!! 
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Na plaży. 

- Przepraszam, czy to pani synek 

nosi piasek w moim kapeluszu? 

- Nie, nie mój. Mój synek właśnie 

sprawdza, czy pana radio gra 

pod wodą. 

 
- Jesteś zadowolony z wakacji? – 

pyta Jasia nauczycielka. 
- Tak, proszę pani, ale nie aż tak 

bardzo, żeby zaraz chcieć pisać 

o tym wypracowanie…  
Podczas zwiedzania  muzeum Jaś 

strąca glinianą figurkę. 

- Nieee! Katastrofa! – krzyczy 

kustosz. – Ta figurka miała 

ponad tysiąc lat!!! 
- Całe szczęście! Bo już 

zaczynałem się martwić,  

ze może była nowa. 
 

Przychodzi Jaś do szkoły i mówi: 

- Czy ukarałaby mnie pani za to, 

czego nie zrobiłem? 

- Oczywiście, że nie, Jasiu – 

odpowiada zdziwiona pani. 

A Jaś na to z wielką ulgą: 

- To dobrze, bo nie odrobiłem 

pracy domowej. 

W następnym numerze: 
   Życzenia dla nauczycieli z okazji 
ich święta – zapisz i oddaj 
wychowawcy lub nauczycielowi –  
on wie gdzie je zostawić, aby 
znalazły się w gazetce w następnym 
numerze.  
   Kto nie lubi pisać może narysować 
swojego ulubionego nauczyciela (nie 
zapomnijcie napisać na odwrocie 
jaki to nauczyciel ) !  

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

 Pamiętamy o naszych bliskich, którzy odeszli 

 Życzenia dla nauczycieli 

 Ognisko – zasady zachowania – Święto Pieczonego Ziemniaka 

 Na długie wieczory – krzyżówki i łamigłówki 

 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

 Maria Skłodowska – Curie – 150 – lecie urodzin 

Bibliografia:-  

„Świerszczyk”- antystresowe malowanki- „Kumpel”- Internet Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna Zarajczyk 
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