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Zakończenie roku szkolnego to czas refleksji, podsumowań i snucia planów
na wakacje. Wszyscy mamy pragnienia takie jak co roku, choć czasy
są zupełnie inne.
Renesansowy twórca Leonardo da Vinci mawiał:
„Mądrość to córka doświadczenia”.
My przez ostatnie miesiące doświadczyliśmy nowych sytuacji, które
wzbogaciły nas nie tylko o szkolną wiedzę, ale mądrość życiową.
Wszyscy uświadomiliśmy sobie, co jest ważne w życiu i że szkoła jest
miejscem, do którego w myślach biegliśmy co rano.

Wakacyjny poradnik
Żegnaj, ukochano szkoło!
Są wakacje, jest wesoło!
Stos zaległych książek czeka.
Niech nikt zatem nie narzeka.
Ogród w plażę zamieniłem.
Basen wodą napełniłem.
W cieniu stoją już leżaki.
Zamiast mew śpiewają ptaki.
Namiot, kajak - są atrakcje.
Już jedziemy na wakacje.
Piłka, płetwy są w plecaku,
i ognisko na biwaku.

Pamiętajcie , aby wakacje były udane, muszą być bezpieczne.
1. Bądź uważny i dbaj o swoje bezpieczeństwo.
2. Dbaj o higienę osobistą, zakrywaj twarz w przestrzeni zamkniętej.
3. Spędzaj dużo czasu na powietrzu.
4. Wysypiaj się co najmniej 7 godzin.
5. Pij dużo wody.
6. Jedz zdrowo i dbaj o regularne posiłki (4-5/na dzień).
7. Regularnie uprawiaj sport.
8. Spędzaj czas z przyjacielskim zwierzakiem.
9. Rozwijaj się, spędzaj czas na realizacji swojego hobby, zainteresowań i pasji.
10.Zawsze informuj swoich rodziców, gdzie i z kim wychodzisz.
11.Noś przy sobie numery telefonów do rodziców.
12.Nie rozmawiaj z obcymi.
13.Nie bierz od obcych słodyczy i innych prezentów.
14.Dbaj o czystość w Twoim otoczeniu i właściwie zachowuj się w lesie, parku,
nad wodą,w górach, itd.
15.Ubieraj się odpowiednio do pogody i rodzaju wypoczynku.
16.Dbaj o relaks i dobry wypoczynek.
17.Unikaj nadmiernej ekspozycji na słońce.
18.Kiedy jesteś przeziębiony nie kontaktuj się z innymi, zakrywaj nos i usta.

Czerwiec w świetlicy

“BAJKI POMAGAJKI”

DROGIE ŚWIETLICZAKI!
DRODZY RODZICE!
Życzymy Wam,aby nadchodzące wakacje
były radosne,ciekawe, słoneczne,

a przede wszystkim bezpieczne.
By sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc
i zawieraniu nowych przyjaźni.
Życzymy by wakacje były czasem zasłużonego
i efektywnego wypoczynku,
byśmy wszyscy mogli nabrać sił i zapału
do pracy i nauki w kolejnym roku szkolnym.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

