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Każdy uczeń nawet mały 
zna na pamięć  
te sygnały 
i odróżnia na ulicach 
wszystkie znaki  
na tablicach. 
 

 

Przejście przez ulicę 
nie jest trudną sprawą 
najpierw spójrzmy  
w lewo 
potem spójrzmy  
w prawo. 
Jeśli nic nie jedzie 
można iść bezpiecznie. 

Ten drogowy przepis 
trzeba znać 
koniecznie. 
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EKO-LUDEK w SZPITALU  1  
wrzesień 2019     

WAŻNE DATY - PAMIĘTAJ! 

01.09. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej 

02.09.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 

08.09.  Międzynarodowy  Dzień Walki z Analfabetyzmem 

12.09. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

13.09.  Dzień Kolejarza;  Dzień Programisty 

16.09.  Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy 

             Ozonowej 

20.-22.09.  SPRZĄTANIE ZIEMI „NIE ŚMIECIMY - 
SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!” 

18.09.  Dzień Grzybobrania; Dzień Plasteliny 

21.09.  Międzynarodowy Dzień Pokoju; Światowy Dzień 
Choroby Alzheimera 

22.09.  Dzień bez samochodu; Dzień Pamiętnika 

23.09.  Początek kalendarzowej jesieni 

27.09. Światowy Dzień Serca 

30.09.  Dzień Chłopaka 
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Jak osiągać sukcesy w szkole? 

 Uważaj na lekcjach, nawet jeśli masz inne sprawy  

na głowie. 

 Nie siedź do późna w nocy, bo następnego dnia  

w szkole będziesz  czuć zmęczenie i niczego nie 

zapamiętasz. 

 Starannie odrabiaj prace domowe. 

 Myśl pozytywnie. Zamiast To się nie uda, myśl: Dam 

radę. Ja to potrafię. 

 Popraw sobie nastrój. Słuchaj radosnej muzyki. 

Spotykaj się z koleżankami i kolegami. Baw się! 

 Dużo czytaj. Dzieci, które dużo czytają, wiele wiedzą, 

potrafią ładnie się wypowiadać, piszą poprawnie. 

Udanego roku szkolnego! 

ALARM w szkole 

1. Słuchaj poleceń osób odpowiedzialnych za 
ewakuację: nauczyciela, strażaka, policjanta. 

2. Nie idź nigdy tam, gdzie widać ogień lub dym. 
3. Nie panikuj! Zachowuj się spokojnie i poważnie. 

4. Szukaj najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Pomogą 
Ci w tym znaki na ścianach. 

Jak korzystać z planu ewakuacyjnego? 

 Zorientuj się, gdzie się znajdujesz. 
 Znajdź na planie najbliższe wyjście ewakuacyjne. 

 Podążaj za strzałkami do najbliższego bezpiecznego 
wyjścia. 

 

 

WRZESIEŃ 

Wrzesień jest miesiącem, w którym przyroda powoli 
zaczyna się przygotowywać na przyjście zimy. Ptaki 
odlatują do ciepłych krajów, liście drzew powoli zaczynają 
tracić chlorofil – zmieniają barwę i usychają, a zwierzęta 
zaczynają gromadzić zapasy. Można jednak nadal 
cieszyć się owocami lata: w sadach rumienią się jabłka  
i gruszki, w lasach rosną grzyby, pojawiają się orzechy 
włoskie i leszczyna. Również zielarze kończą swoje 
zbiory: dojrzała do zbiorów jest już jarzębina, tarnina, głóg 
i wiele innych roślin. Bujnie kwitną wrzosy – to od nich 
wzięła się nazwa wrzesień. Dawniej mówiono  
na wrzesień również „pajęcznik”, a to za sprawą babiego 
lata. 

W tym roku drzewa obficie zaowocowały, 
stwarzając nam okazję do zabawy  
w przyporządkowywanie owoców (to również kasztany, 
żołędzie, czy skrzydlaki np. klonów) i liści do danych 
drzew. Możemy stworzyć kolorowe obrazy na papierze  
i trójwymiarowe rzeźby. Zdecydowanie jesień sprzyja 
kreatywnym.  

                     

Przyrodnicze wyprawy 


