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KIM CHCIELI ZOSTAĆ NASI NAUCZYCIELE?
W tym numerze:
Tego nie wiecie o
nauczycielach SP45 w
Bytomiu!
Sprawdźcie, kim
chcieli zostać nauczyciele, gdy byli mali.

Kim chcieli zostać nasi nauczyciele, gdy byli mali?
Życzenia dla nauczycieli
Nagroda dla najlepszych

PAN/PANI

Kim zostałby pan/pani, gdyby nie
uczył/a w naszej szkole ?
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STOP hałasowi w szkole
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ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI
Wszystkiego,
co wywołuje uśmiech na twarzach, energii, która będzie
się udzielała uczniom,
ciszy na co dzień

oraz żadnych zmartwień
życzą Kameleonowicze

Nagroda dla najlepszych
Do Dąbrowy Górniczej pojechały dwie
wyróżnione klasy—
obecna 6a i 5b.
Wizyta w Muzeum
Miejskim
„Sztygarka” była nagrodą za uzyskanie
najwyższych wyników w nauce na koniec roku szkolnego
2012/2013. W mu-

Oto ona—
przewodnicząca
samorządu szkolnego

Mam na imię Zosia. Chodzę
do klasy 6a. Jako przewodnicząca mam zamiar zorganizować więcej dyskotek i wiele
innych pozytywnych akcji.
Może to dziwne, ale nie lubię...czekolady. Uwielbiam
owoce i mam zamiar zachęcić
uczniów do zdrowego odżywiania się. Interesuję się pły-

zeum każdy znajdzie
coś dla siebie—
można się przenieść
w podróż do epoki
lodowcowej i lasu
karbońskiego, dotknąć kamieni szlachetnych. Najwięcej
emocji wzbudziły
jednak ekspozycje
zaaranżowane zgodnie z tradycjami i

waniem i muzyką. W czasie
wolnym uczęszczam na zajęcia muzyczne.
Jeszcze raz chcę podziękować
za głosy i pozdrawiam czytelników „Kameleona”.
wysłuchały: Ania i Madzia

obyczajami egzotycznych, odległych krain—Papui, Kolumbii,
Indii. Na terenie
okalającym muzeum
znajduje się reduta
gromadząca maszyny bojowe, w tym
czołg pływający! Na
uczestników wyprawy czekała też niespodzianka—wizyta
w kopalni ćwiczebnej. Długie korytarze, wąskie przejścia
prowadziły nas 25
metrów pod ziemię.
http://nowa.muzeumdabrowa.pl/
Marta, Ala
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Bądź bezpieczny w szkole – poradnik
Specjalnie dla czytelników Kameleona przygotowaliśmy poradnik, jak być
bezpiecznym w szkole,
czego nie robić, na co
zwracać uwagę, aby dbać
o bezpieczeństwo własne
i innych.
1. Na przerwie baw się mądrze, z poszanowaniem drugiej osoby. Pamiętaj, że
dobra zabawa jest wtedy,
gdy obie strony się dobrze
bawią.
2. Nie zbiegaj ze schodów.
Pamiętaj o kierunkach scho-

dzenia i wchodzenia.
3. Nie stój na tak zwanych
klatkach schodowych – powodujesz sztuczny tłok.
4. W trakcie zabawy: nie
popychaj, nie bij, nie dokuczaj i nie wyśmiewaj innych
uczniów. Gdy ktoś postępuje
tak wobec Ciebie, powiedz o
tym dyżurującemu nauczycielowi.
5. Szczególnie nie dokuczaj
młodszym i słabszym kolegom, ty też kiedyś byłeś na
ich miejscu, pomyśl, jakbyś
się czuł, gdyby to Tobie
dokuczano.
6. Nie prowokuj bójek,

twierdząc, że to tylko zabawa, że pokazujesz koledze jakiś chwyt.
7. Pamiętaj, że podczas przerwy nie powinieneś
przebywać w klasie. Nie proś o klucz.
8. Podczas przerwy zajmij się odpoczynkiem, powtórkami, graj w karty, gry planszowe, czytaj gazetę.
9. Bądź przy klasie, w której odbędzie się twoja kolejna lekcja.
10. Szanuj prawo do bezpieczeństwa uczniów młodszych. Nie przechodź do ich segmentu, unikaj strefy
przedszkolaków.
11. Nie przesiaduj w szatni przed lekcjami. Nie usłyszysz dzwonka i spóźnisz się na lekcje.
12. Nie przynoś drogocennych przedmiotów do szkoły.
13. Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie używać do
zabawy. Nie wymachuj nożem podczas posiłku, ani
nożyczkami na lekcjach.
14. Mów do kolegów po imieniu, nikogo nie przezywaj,
to nie jest miłe i zazwyczaj wzbudza agresję.

27 października w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego
zagramy i zaśpiewamy dla pani Oli—mamy ucznia klasy
I. Wystąpi chór Bel Canto, dzieci z klasy drugiej oraz solo
pani Barbara Orlińska—Grzyb i pani Małgorzata Nowak.
W zbiórkę funduszy na leczenie zaangażował się Szkolny
Klub Wolontariatu.
My też tam będziemy!
ZAPRASZAMY!

STOP HAŁASOWI w szkole – bank pomysłów.
Czy wiesz, że hałas na lekcji i
przerwie powoduje:
zmęczenie
dekoncentrację
agresję
zaburzenia snu
osłabienie systemu obronnego
organizmu?

A źródłem hałasu na lekcjach
i przerwach jesteśmy my sami
– uczniowie! Hałas podczas
przerw lekcyjnych i zajęć możemy zwalczyć przede wszystkim kulturalnym zachowaniem!
Kameleonowicze wraz z Samorządem szkolnym otwierają bank pomysłów, jak prze-

ciwdziałać hałasowi pod nazwą STOP HAŁASOWI W
SZKOLE. Oto nasze propozycje.
Który z pomysłów uważacie
za dobry? A może macie swoje propozycje?

Konkurs na najciszej pracującą na lekcji
klasę.
Konkurs na wzorowo zachowującą się
podczas przerwy klasę.
Miejsca do czytania gazet
młodzieżowych, grania w gry
planszowe, karty.
Raz w roku – Dzień Ciszy na przerwie.

