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Ważne daty

Bez osłonek

1 czerwca - Światowy Dzień Dziecka
Dzień Dziecka obchodzony jest na świecie od 1 czerwca 1952 r. Jedynie w Chinach
święto to ustanowiono wcześniej, bo już w 1926 r. Inicjatorem ustanowienia dnia
poświęconego najmłodszym była organizacja „The International Union for Protection
of Childhood” (Światowy Związek Ochrony Dzieciństwa). Nie wszędzie to święto
obchodzi się 1 czerwca, różnią się także popularne zwyczaje.
Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca, w Polsce, Czechach, Słowacji i na Ukrainie. Z
kolei ONZ obchodzi ten dzień 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw
Dziecka
Dzień Dziecka jest obchodzony podobnie na całym świecie, niezależnie od daty - to
dzień, kiedy dzieci dostają drobne upominki i spędzają czas ze swoimi rodzicami.
We Włoszech to święto obchodzone jest iście po królewsku - dzieci dostają od rodziców
papierowe korony, spełniane są także ich drobne zachcianki. Oprócz tego "królowie i
królowe" obdarowywani są ciasteczkami z wróżbą.

Wkrótce wakacje - czas letnich wypraw

23 czerwca - Dzień Ojca.
Pierwszy raz to święto obchodzone było 19.06.1910 roku w mieście Spokane w USA.
Jego pomysłodawczynią była mieszkanka tej miejscowości, Sonora Louise Smart Dodd,
która w ten sposób chciała oddać hołd swojemu ojcu - uważała go za niezwykłego
człowieka, gdyż po śmierci żony udało mu się wychować sześcioro dzieci. Prezydent
USA Calvin Coolidge przyjął to święto oficjalnie w 1924.
Obecnie obchodzone jest w większości krajów świata, choć
w różnych terminach. W Polsce świętujemy już od 1965 roku,
zawsze 23 czerwca. W Wielkiej Brytanii przyjęto termin
identyczny jak w USA, czyli trzecią niedzielę czerwca, we
Włoszech i Hiszpanii święto taty wypada 19 marca, na Litwie
w pierwszą niedzielę czerwca.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
Życzymy udanych wakacji!!
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Jak spędzić bezpiecznie wakacje?
Okres wakacji – to czas na który czekają dzieci. Czują swobodę i cieszą się, że mają
ponad dwa miesiące na odpoczynek i wspaniałą letnią zabawę. Niestety nie wszystkie
miejsca w których dzieci się bawią są bezpiecznym miejscem do zabawy i spędzania
wolnego czasu. Dzieci podczas zabaw zapominają o zachowaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:
- nagłe wtargnięcie na jezdnię;
- brak opieki nad dzieckiem, które znajduje się na drodze;
- zabawy na ulicach i poboczach dróg;
- wyjścia zza stojących pojazdów np. na przystankach autobusowych.

Bezpiecznie odpoczywamy
Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni;
· Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci i nie zaśmiecaj otoczenia;
· Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieka dorosłych;
· Zawsze mów opiekunom lub rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez
opieki osoby dorosłej;
· Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym;
· Nie korzystaj z propozycji podjazd lub jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi;
· Nie podchodź i nie zaczepiaj obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli wydaje się być
łagodny.

Oto kilka rad jak spędzić bezpiecznie wakacje:
W czasie zabaw:
· Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw. Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!
· Należy korzystać ze ścieżek rowerowych !!!
· Nie pożyczaj roweru nieznajomym !
· Zakładaj kask rowerowy na głowę !
· Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych !
· Graj w piłkę daleko od ulicy !
Nad wodą
· Kąp się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli !
· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna !
· Słuchaj poleceń ratownika !
· Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców !
· W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !
· Dbaj o jej czystość plaży !
· Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !
W górach
· Zawsze idż szlakiem wyznaczonym !
· Słuchaj się opiekuna !
· Nie zbaczaj ze szlaku !
· Nie wyruszaj w góry podczas burzy !

Rodzice i opiekunowie dzieci:
Zawsze bądźcie czujni i interesujcie się czym wasze dziecko się bawi, z kim
i gdzie.
Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak najwięcej.

