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O tym pamiętamy
1.W drodze do szkoły lepiej unikać ryzykownych skrótów, grożących przykrymi
wypadkami. Omijaj miejsca niebezpieczne, w których może spotkać Cię coś złego.
2.Poza miastem, jeżeli nie ma chodników, zawsze idź poboczem z lewej strony jezdni,
tak żebyś widział nadjeżdżające pojazdy.
3.Przez ulicę przechodź w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle. Zanim
przejdziesz przez jezdnię, zatrzymaj się na brzegu chodnika. Spójrz czy nic nie nadjeżdża
z lewej, a potem - z prawej strony. Jeszcze raz upewnij się i spójrz w lewo, jeśli droga
jest wolna przejdź na drugą stronę.
4.Pamiętaj, aby nigdy nie przebiegać przez jezdnię, a przez tory kolejowe przechodzić
tylko na wyznaczonych przejściach, wyposażonych w zapory i sygnalizację świetlną.
5.Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznajomego powiadom o tym niezwłocznie rodziców
lub opiekunów.
6.Jeśli w drodze do szkoły spotkasz kogoś obcego, nie bierz od niego słodyczy, zabawek
czy pieniędzy. Nigdy nie wsiadaj do samochodu, którym kieruje nieznana Ci osoba. Nie
przyjmuj od obcych propozycji wspólnego spaceru. Zanim komuś zaufasz - zastanów
się.
7.Wychodząc z domu zawsze informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz, z kim i
kiedy wrócisz.
8.Podczas zabawy nie oddalaj się od miejsca zamieszkania. Przebywaj w grupie innych
dzieci i ich opiekunów.
9.Gdy obcy zapuka do twych drzwi nie otwieraj ich. Nie wiesz kim jest nieznana osoba.
10.Nie opowiadaj nieznajomym jaki jest stan majątkowy twoich rodziców, co posiadają
w domu i gdzie przechowują przedmioty wartościowe.
11. Jeśli rodzice zostawią tobie klucze od mieszkania noś je w miejscu niewidocznym dla
obcego. Nie mów, że jesteś sam w domu.
12. Jeśli nieznajomy zapyta cię o drogę, pod żadnym pozorem nie wsiadaj z nim do
samochodu, którym jedzie.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
Życzymy udanego roku szkolnego!!

Bez osłonek
Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

3 grudnia 2010 r. , w setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie,
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Polka wszech czasów
W 2009 roku brytyjski magazyn "New Scientist" uznał polską uczoną za
największą kobietę naukowca wszech czasów. A w marcu 2011 roku Skłodowska
została Polką wszech czasów w plebiscycie Muzeum Historii Polski i Magazynu
Historycznego "Mówią Wieki". Nic dziwnego, bo Skłodowska jest jedyną kobietą,
która otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla, a także jedynym uczonym w historii
uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach (fizyka i chemia).
Po śmierci Skłodowskiej-Curie w 1934 r. Albert Einstein w jednym z esejów
napisał, że "była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem spośród tych,
których przyszło mu poznać".
Maria Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 r. w Warszawie w domu przy ul.
Freta, gdzie dziś znajduje się poświęcone jej Muzeum. W stolicy spędziła 19
pierwszych lat swojego życia. Wyjechała na studia do Paryża. Tam też wyszła za
mąż za francuskiego uczonego Piotra Curie. Zajęli się badaniem
promieniotwórczości. Ich praca polegała na dokładnej analizie ton substancji
pochodzącej z odpadów z kopalni uranu. Po prawie czterech latach pracy udało
im się wyizolować nowy pierwiastek- rad. W 1903 roku otrzymali Nagrodę
Nobla w dziedzinie fizyki.
W 1911 roku Maria ponownie została uhonorowana Nagrodą Nobla , tym razem
w dziedzinie chemii - za odkrycie dwóch pierwiastków-polonu i radu. Jej mąż już
niestety nie żył.
z mężem

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

Dyplom Nagrody Nobla z 1911 roku

Bezpiecznie do szkoły
Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego:
Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno
znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów.
W wieku 7 lat dziecko staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i
może samodzielnie poruszać się po drogach.
Dziecko powinno pamiętać, aby:
Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej widoczności mieć elementy
odblaskowe, aby zasygnalizować kierowcom swoją obecność.

