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Pogadanka o bezpieczeństwie w klasie IV b 

 

             Za nami ciekawa lekcja wychowawcza, na której rozmawialiśmy o bezpieczeństwie.                  

Z uwagi na otaczającą nas aurę, poruszyliśmy temat bezpieczeństwa zimą. To wyjątkowa pora 

roku! Czas zabaw na śniegu i lodzie. Jednak każda zabawa musi odbywać się w warunkach 

zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, które biorą w niej udzia!. Przekonaliśmy 

się o tym, oglądając ciekawą prezentację multimedialną „Bezpieczeństwo w zimie”,            

którą przygotowa!a dla nas nasza pani wychowawczyni, Elżbieta Andrzejewska. Mogliśmy 

zobaczyć na slajdach zachowania dzieci, te dobre i te z!e.  

           Przyswoiliśmy sobie kilka ważnych zasad dotyczących przyjemnego i bezpiecznego 

spędzania czasu na śniegu. O tych zasadach musimy pamiętać i bezwzględnie ich przestrzegać. 

Oto niektóre z nich. Zjeżdżać na sankach powinniśmy tylko w bezpiecznych miejscach,            

w odpowiedniej odleg!ości od drogi, z dala     od drzew, by w nic nie uderzyć i nie 

spowodować sobie czy innym osobom niebezpiecznego urazu. Kulig to bardzo przyjemny 

sposób spędzania czasu na śniegu. Należy jednak pamiętać, że musi być dobrze zorganizowany. 

Nie wolno jeździć po drogach publicznych, nie wolno też przywiązywać sanek do traktora        

czy samochodu. Lepienie ba!wana i wojna na śnieżki  to jedna z najbardziej lubianych zabaw 

na śniegu. Musimy jednak pamiętać, że śnieżka z mokrego śniegu jest bardzo twarda,               

a zatem uderzenie nią może być bardzo bolesne. Koniecznie należy omijać zamarznięte jeziora, 

rzeki       i stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzyma!ości lodu. W mroźny dzień, 

podczas d!ugiego spaceru lub zabawy, warto mieć ze sobą termos z ciep!ą herbatą, by rozgrzać 

się, kiedy nasz organizm się wych!odzi. Bardzo ważne  zimą jest odżywianie. Powinniśmy jeść 

dużo owoców i warzyw. A jeśli ktoś nie lubi, to powinien pić soki, zw!aszcza samodzielnie 

przyrządzone, gdyż takie mają najwięcej witamin. W naszej diecie nie powinno zabraknąć      

też produktów zawierających witaminy D i C, które doskonale wp!ywają na naszą odporność. 

Zima to piękna i atrakcyjna pora roku, należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie podczas 

zimowych zabaw i dobrze się odżywiać oraz odpowiednio ubierać, aby kolejnej zimy móc 

znowu wspaniale się bawić. Na naszej lekcji  poruszyliśmy też  problem bezpiecznego 

korzystania z telefonu i internetu. Zapamiętaliśmy, że nie możemy być ufni        w sieci, 

ponieważ przez nieuwagę możemy zostać oszukani. Nie powinniśmy publikować swoich 

danych osobistych czy też zdjęć. Raz wrzucone zdjęcie do internetu, pozostaje tam na zawsze   

i może być wykorzystane przeciwko nam. Dowiedzieliśmy się, że telefon komórkowy,         

dzięki któremu możemy kontaktować się z rodzicami, niesie również wiele zagrożeń. 
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Większość naszych rówieśników bez namys!u korzysta z internetu w telefonie, przez to nie 

mają czasu spotkać się z kolegami i koleżankami. Nie znajdują go     na czytanie książek       

czy pomoc rodzicom itp. Chcielibyśmy przestrzec naszych kolegów, aby nie spędzali tylu  

godzin   w telefonie i w internecie, tylko znaleźli czas na inne aktywności,   choćby na spacer 

czy jazdę na rowerze, a może grę w pi!kę. 

          Na naszej lekcji  nie zabrak!o ciekawych kart pracy, dotyczących zasad bezpiecznego 

korzystania z internetu, które mogliśmy sobie wydrukować. Każdy uczeń otrzyma! „Umowę           

o internecie” i obieca!, że pod tą umową się podpisze oraz będzie stosowa! się do zawartych            

w niej zasad. 

          Mamy nadzieję, że po takiej lekcji online będziemy czuli się jeszcze bardziej bezpieczni, 

pod warunkiem, że będziemy stosowali się do zasad i przestrzegali umów zawartych z naszymi 

rodzicami i nauczycielami. 

          Czas, który spędzamy na nauce zdalnej w naszych domach, musimy dobrze wykorzystać. 

Jeśli coś nas męczy, mamy jakiś problem, poprośmy rodziców lub wychowawcę o rozmowę. 

Przecież zawsze możemy na nich liczyć. Będziemy wtedy czuć się pewniej, że nic z!ego nam 

nie grozi. Poniżej zamieszczamy kilka rysunków uczniów naszej klasy, którzy zilustrowali,   

jak ich zdaniem należy dbać o szeroko pojęte bezpieczeństwo, niekoniecznie tylko zimą. 

 

Uczniowie klasy 4b: Hania Nowacka, Wiktoria Pawlicka, Sebastian Maćkowiak 

 

 
 

Lena Rotman 
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Bartek Stachowiak                                                                                                 Hania Nowacka 

 

Maja Kaczmarek 
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                                                                                                                   Szymon Pawlak 

 

Milena Bogdańska 
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Jan Orzechowski 

 

Julia Kęsy 



Życie Szko!y. Nr 87. Cz.2.Styczeń– luty  2021 

7 
 

 

Wiktoria Pawlicka 

 

ZDALNIE DLA WOŚP 

 Szko!a Podstawowa im. Jana Paw!a II w Pępowie aktywnie - choć w nietypowy sposób 

– uczestniczy!a w zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna 

akcja by!a zorganizowana inaczej niż dotychczas. Zadanie uczniów polega!o                             

na zarejestrowaniu  się na specjalnej platformie internetowej PHO3NIX, stworzonej                

na potrzeby tej w!aśnie akcji.   Po zalogowaniu się,  uczniowie korzystali z filmów   o tematyce 

sportowej, umieszczonych    na platformie. M!odzież bardzo chętnie wykonywa!a ćwiczenia 

zgodnie z filmowym instruktażem, a lekcje wychowania fizycznego prowadzone zdalnie przez 

kamerkę jeszcze bardziej do tego motywowa!y. Filmy by!y bardzo przyjemne      w odbiorze, 

zawiera!y świetny przekaz dla m!odzieży, a co najważniejsze – promowa!y rozmaite ćwiczenia 

ogólnorozwojowe. Obejrzenie jednego filmu pozwala!o zwiększyć stan  e-konta o 1z!. Z konta 

jednego ucznia można by!o uzbierać maksymalnie 10 z!.  

 Reasumując, w ogólnopolskiej akcji WOŚP zebrano 1 054 000z!. Uczniowie naszej 

szko!y również mieli swój udzia! w zbiórce: pilnie ćwicząc, uzbierali kwotę 2 054z!! Cieszymy 

się, że uda!o nam się po!ączyć przyjemne z pożytecznym, przyczyniając się do tworzenia 

wspólnego dobra.  

                                                    Szymon Banaszyński   -  Organizator szkolnej akcji WOŚP 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

          21 lutego na ca!ym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

który zosta! ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypominać 

wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dba!ość o jego 

przetrwanie. 

            Jest to dzień godny świętowania, więc wpisaliśmy go w kalendarz szkolnych 

uroczystości. Ze względu na nieobecność uczniów w szkole w tym roku świętowaliśmy 

skromniej. Nauczyciele języka polskiego zaproponowali uczniom zadanie dodatkowe              

do wyboru: uzupe!nienie  karty kreatywnych ćwiczeń językowych lub nadanie  „nowego życia” 

koszulce T-shirt poprzez ozdobienie jej  wybranym cytatem z lektury albo s!owami                    

z trudnościami ortograficznymi. 54 uczniów wykona!o ćwiczenia językowe, a 41 dokona!o 

transformacji koszulek, byli też tacy, którzy zrobili oba zadania. 

Dziękujemy za nades!ane prace i gratulujemy pomys!owości. 

Zespó! nauczycieli języka polskiego 
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