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ANKIETA 

 W naszej szkole została przeprowadzona ankieta na temat zajęcia w ferie. Uczniowie głosowali na swoje 
ulubione zajęcie. 

 

JAZDA NA NARTACH– 4 pkt. 

JAZDA NA SNOWBOARDZIE– 2 pkt. 

JAZDA NA ŁYŻWACH– 57 pkt. 

WĘDRÓWKI PO GÓRACH– 18 pkt. 

WYCIECZKI W CIEPŁE MIEJSCA– 8 pkt. 

JAZDA NA SANKACH– 22 pkt. 

 

 

I miejsce– JAZDA NA ŁYŻWACH  

II miejsce– JAZDA NA SANKACH 

III miejsce– WĘDRÓWKI PO GÓRACH         
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Antonina Nowak- kl. 5b 

 

 

 

SUKCES UCZENNICY W KONKURSIE POETYCKIM „ZMOWA SŁOWA” 

zorganizowanym przez MDK 

Jury w składzie 

dr Bogna Skrzypczak – Walkowiak – przewodnicząca jury, 

dr Olga Janicka, 

mgr Justyna Szymendera 

po przeczytaniu 91 wierszy przyznało drugie miejsce dla 

 

Antoniny Nowak  

Szkoła Podstawowa nr  2 im. Ewarysta Estkowskiego 

                                                                                                                                                          

Obraz autorstwa macrovector na Freepik                           

skryte marzenia 

 

łąka pokryta została kwiatami 

głowa spowita wspomnieniami 

o tym co było... nie to co będzie 

o tym jak wiatr kołysze gałęzie 

 

muszę wylać to wszystko z siebie 

jak noc gwiazdy na niebie 

może wreszcie stanę się sobą 

przestanę udawać że jestem tobą                                                                           Obraz autorstwa macrovector na Freepik                 
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Pedagog radzi 

str. 4 

Bezpieczeństwo w czasie ferii 

 

Ferie to czas odpoczynku i dobrej zabawy: dla dzieci, ale także ich rodziców. Co zrobić, żeby w tym czasie 

uniknąć chorób i kontuzji? Podpowiadamy, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich – nie tylko podczas 

ferii. Co zrobić, żeby dziecko przywiozło z ferii zimowych wyłącznie dobre wspomnienia? Porozmawiaj  

z nim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że w sytuacji za-

grożenia zdrowia lub życia Twoja pociecha będzie potrafiła właściwie zareagować. 

6 zasad dla dziecka: 

1. Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie  wychło-

dzić swojego organizmu. 

2. Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód 

zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może  

w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem. 

 

3. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg i zbiorników wodnych. 

 

4. Nie przebiegaj przez ulicę, a po zapadnięciu zmroku zawsze miej przy sobie odblask – dzięki temu  

będziesz widoczny na drodze. 

 

5. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. Spadający sopel może stanowić poważne zagrożenie 

dla zdrowia, a nawet życia. 

 

6. Stosuj się do zakazów i nakazów opiekunów. 

To bardzo ważne! Nie znikaj niespodziewanie z oczu rodzicom lub opiekunom, a jeżeli planujesz pójść do 

sklepu lub toalety, zgłoś taką potrzebę opiekunowi. Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy 

łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. 

Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność! 

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/system-edukacyjny/ferie-zimowe-2022-kiedy-sa-w-ktorym-wojewodztwie-aa-Huhf-mbdH-T3Hd.html 



 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO w Ostrowie Wielkopolskim 

Krzyżówka dla uczniów klas I-III 

salagier.pl 

 

Uwaga! 

Kochani  uczniowie klas I-III, redakcja gazetki „Dwója” ogłasza konkurs na  rozwiązanie  

krzyżówki związanej z zimą. Wydrukowaną i wypełnioną krzyżówkę należy dostarczyć  

do biblioteki szkolnej– termin do 20 stycznia 2023 roku. Uczniowie, którzy dostarczą krzy-

żówkę otrzymają pochwałę, natomiast troje pierwszych mogą liczyć na upominek. 
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Materiały umieszczone w gazetce szkol-

nej służą w celach edukacyjnych. Zdjęcia 

pobrane zostały z: freepik.com 
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