
KRECIE NEWSY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W USTRONIU  

 

Nr 1  październik 2017 r. 

 

Od redakcji 
Witajcie! Rusza nowy sezon e-gazetki szkolnej. Zaczynamy od 

łamigłówek, garści ciekawych informacji, itd., itp..... Rozwiązujcie 

zadania, piszcie do nas, przesyłajcie zdjęcia. Liczymy na Was!!!!!!! 

 

 

                  
 

 

                
 

 

 



Co słychać w październiku?  
 

 
 

1 października - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy 
Dzień Muzyki, 
2 października - Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Europejski Dzień 
Ptaków, 
4 października -   Międzynarodowy Dzień Zwierząt,  
9 października -   Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, 
10 października - Światowy Dzień Drzewa, 
11 października - Dzień Wychodzenia z Szafy, 
12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera, 
13 października - Dzień Ratownika Medycznego,  
14 października - Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej,  
15 października - Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Wiejskich, 
16 października - Dzień Papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Żywności, 
17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 
20 października - Europejski Dzień Seniora,  
22 października - Światowy Dzień Osób Jąkających, 
24 października - Światowy Dzień Walki z Otyłością 
25 października - Zmiana Czasu z Letniego na Zimowy,  
30 października - Dzień Spódnicy, 
31 października - Światowy Dzień Oszczędzania, Święto Reformacji, 
Halloween 
 

Październik jest miesiącem świadomości na temat mutyzmu 
wybiórczego! 



 

 
 
 

Jak się czujesz przez mutyzm wybiórczy? 
- ,,Chcę rozmawiać, ale nie mogę i nie wiem dlaczego. To 
nie jest świadomy wybór” 
- ,,Nie jestem nieuprzejmy ani arogancki.” 
- ,,To nie jest etap, z którego się wyrasta.” 
- ,,To zaburzenie. Trudno to pokonać.” 
- ,,Jestem normalny, a nie głupi albo dziwny.” 
 
Skutki mutyzmu wybiórczego – w szkole. 
-,,Nie mogę być sobą.” 
-,,Trudno mi nawiązywać przyjaźnie.” 
-,,Mam problemy z nauką, bo nie mogę prosić o pomoc.” 
-,,Nie mogę czytać na głos ani odpowiadać na pytania, 
więc nie mogę pokazać ile umiem.” 
 
Rady dotyczące pomocy ludziom z mutyzmem 
wybiórczym  
- ,,Nie próbuj zmusić nas do mówienia, to tylko sprawia, 
że bardziej się boimy.” 
- ,,Nie rób awantury, kiedy nie odpowiadamy.” 



- ,,Zapraszaj nas do wspólnych zajęć.” 
- ,, Bądź cierpliwy i wyrozumiały.” 
- ,, Zachęcaj nas i wspieraj nas, mów do nas.” 
 
Rady dla innych z mutyzmem wybiórczym 
-,,Nie martw się i nie denerwuj się.” 
-,,Nie jesteś sam. Są inni, którzy cię rozumieją.” 
-,,Mutyzm wybiórczy może być okropny, ale możesz go 
pokonać.” 
-,, Zawsze jest jakiś sposób, żeby się porozumieć.” 
 

Pamiętaj!!!!  Inny, nie znaczy gorszy!!!!! 
 

 

 
 
 
 
 
 



Jak można ciekawie obchodzić  
Dzień Nauczyciela? 

 
Zapytaliśmy uczniów w naszej szkole jak najlepiej obchodzić Dzień 
Nauczyciela. Oto co zaproponowali: 
 

• Zaśpiewać nauczycielom różne piosenki i poczęstować ich 

różnymi smakołykami; 

• Zorganizować imprezę; 

• Spotkać się z nauczycielami; 

• Kupić kwiatki; 

• Pójść na lody; 

• Przygotować przedstawienie; 

• Złożyć życzenia i pozbierać po 5 zł na prezent; 

• Poprzebywać ze swoim nauczycielem; 

• Być miłym i uprzejmym dla nauczyciela; 

• Wziąć udział w uroczystej akademii; 

• Mieć wolne od szkoły; 

• Upiec ciasto, nadmuchać balony; 

• Wyjechać na wycieczkę (UP im. KEN w Krakowie); 

• Spędzić czas przed telewizorem z kawą Inką; 

• Zrobić prezent dla nauczyciela; 

Warto skorzystać z tych pomysłów w przyszłym roku! 
 

 



Zwierzaki – słodziaki 
 

Witajcie! Znowu możecie wysyłać zdjęcia 

waszych PUPILI z wakacji, z podróży czy po 

prostu z domu. Czekamy! Nie zwlekajcie, 

przesyłajcie ☺! 
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Na zakończenie kilka ciekawych zadań. Jeśli je 

rozwiążesz, czeka na ciebie NIEPYTAJKA!!! 
 

Zadanie 1  
Ile zapłaci Maciej za zakupy jeżeli wiadomo że: 

- suma  pierwszej i trzeciej liczby to osiem, 

- druga liczba to 7  

- pierwsza liczba jest  o 4 mniejsza od drugiej? 
Zadanie 2 

Rozwiąż rebus. 

 

 
 

Zadanie 3 
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