RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas: IIa, IIIa, IIIb, IIId uczestniczyli
w zajęciach dotyczących ratownictwa medycznego. Były to zajęcia teoretycznopraktyczne, na których dzieci dowiedziały się, jak zachować się w sytuacji,
gdy jest osoba poszkodowana, w jaki sposób udzielić jej pomocy do momentu, kiedy
przyjedzie lekarz.
Dzieci nauczyły się, jak wzywać pomocy, przypomniały numery alarmowe, poznały,
jakie niezbędne informacje przekazać podczas rozmowy telefonicznej z sanitariuszem. Podczas zajęć praktycznych wszyscy uczestnicy uczyli się rozpoznawać, czy osoba poszkodowana jest przytomna, czy oddycha, układali osobę poszkodowaną w bezpiecznej pozycji bocznej. W przypadku, gdy u poszkodowanego nie wyczuwalny jest oddech, należy przystąpić do
resuscytacji, czyli oddechów ratowniczych oraz masażu serca. Każdy z zapałem wykonywał
ćwiczenia, pamiętając o 2 wdechach i 30 uciskach klatki piersiowej. W trakcie ćwiczeń dzieci
przyznały, że nie jest to łatwe, ale warto pomagać, nie można przejść obojętnie, widząc osobę,
która potrzebuje pomocy. Wszystkim dzieciom bardzo podobały się zajęcia z ratownictwa, na
zakończenie każdy otrzymał certyfikat ukończenia spotkań poprzedzony testem teoretycznym
i praktycznym.
R. Kliszewicz, A.Dziemiańczyk

MĄDRE RADY UCZNIÓW KLASY II A

18 czerwca 2013r. uczniowie kl. 2a w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawili
inscenizację pt. „Sposób na dręczyciela”...
Mówili, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, gdy ktoś nas dręczy,
dokucza, wykorzystuje. Dzieci, które obejrzały inscenizację, przyznały,
że takich dręczycieli można spotkać również w szkole, na podwórku. W
takich sytuacjach nie należy się bać, trzeba reagować, nie pozwolić, by czuł się bezkarny.
Przedstawienie podobało się dzieciom, ale również wychowawczyniom, panie cieszyły się, że
poruszyliśmy tak istotny problem. Na zakończenie wszyscy wykrzykiwali hasło: AGRESJI
STOP!
Po występie dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach komputerowych, korzystały z programu do robienia zdjęć i trzeba przyznać, że były bardzo zaskoczone efektem końcowym,
zdjęcia wychodziły przekomiczne. W takich wesołych nastrojach wróciliśmy do szkoły.
Agnieszka Dziemiańczyk

SPOTKANIA MUZYCZNE

W dniach 17-20 czerwca uczniowie klas I-III udali się pod opieką wychowawców
do Szkoły Muzycznej Yamaha...
Była to dla nich okazja, aby zasmakować zabawy z muzyką oraz poznać instrumenty: gitarę
i keyboard. Nauka gry na instrumentach uwrażliwia człowieka pomaga w kształtowaniu
i rozwijaniu cennych cech osobowości. Celem zatem spotkań było wskazanie drogi i możliwości do rozwijania zainteresowań. Stały się też one okazją do dzielenia się umiejętnościami.
Uczniowie, którzy przeżywają już swoją przygodę z muzyką, zaprezentowali swoje umiejętności kolegom i koleżankom z klasy.
Każdy uczestnik spotkania miał również okazję podjęcia własnej próby gry na prezentowanych instrumentach.

OBCHODY DNIA MATKI I OJCA W NASZEJ SZKOLE

DZIEŃ MATKI I OJCA w klasie III d
W piękną, upalną sobotę 22 czerwca uczniowie klasy IIId
wraz z wychowawczynią zorganizowali Rodzicom piknik rodzinny dla uczczenia
Dnia Matki i Ojca...
Rodzice obejrzeli krótki program artystyczny, wysłuchali kilku piosenek. Co odważniejsi
mogli brać udział w konkursach i zawodach sportowych. Tatusiowie rywalizowali
w sprawnym ubijaniu białek, karmieniu dziecka z zawiązanymi oczami, przyszywaniu guzika.
Trzeba przyznać, że pięciu szyjących miało całkowicie odmienną technikę! Mamy uczestniczyły w szybkiej jeździe samochodem (malutkim, z kiosku!), obieraniu jabłka plastikowym
nożem, teście na znajomość swojego dziecka.
Dzieci bawiły się doskonale na mini torze przeszkód, grze w piłkę i zabawach z Chustą Klauzy. Trudno ich było oderwać od dobrej zabawy, prezentów, smakołyków i pieczonych kiełbasek. Uśmiechu na twarzach dużych i małych nie da się zapomnieć!
Serdeczne podziękowania składamy Państwu Koch oraz mamom z rady klasowej rodziców.
To już ostatnia zabawa w takim gronie.
p. D. Szakiel

