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Czeœæ!
K³amstwa nie s¹ OK. Mo¿ecie czasami oczywiœcie mieæ
problem z powiedzeniem prawdy, ale k³amanie? Jest po
prostu bez sensu… Jak siê coœ przeskroba³o, to trzeba mieæ odwagê siê do tego przyznaæ. Po prostu. W tym
numerze na stronach 6–7 poczytacie o problemie Krystiana, którego siostra k³ama³a… A Wy jak robicie?
Mówicie prawdê? Niewykluczone, ¿e k³amstwa bior¹ siê
czasami st¹d, ¿e nie wiecie, jak poradziæ sobie z ró¿nymi naprawdê powa¿nymi problemami… Zajrzyjcie na
strony 8–9 i uwierzcie, ¿e psycholog mo¿e pomóc!
W tym numerze poczytacie te¿ o tym, jak niepe³nosprawni radz¹ sobie w klasie (s. 4), oraz o tym, jak
zabraæ siê do robienia gazetki szkolnej (s. 10). Jeœli
chcecie pochwaliæ siê Wasz¹ gazetk¹, któr¹ samodzielnie przygotowujecie, piszcie na adres:
konkurs@victor-junior.pl.
Pozdrowionka,
Redakcja

PS

W tym numerze na naszej
ok³adce: Miko³ajek! W tym roku
ten bohater, którego uwielbiaj¹
dzieciaki na ca³ym œwiecie, obchodzi 50. urodziny. W ksiêgarniach
mo¿na ju¿ kupiæ najnowsze wydanie opowiadañ z jego przygodami
pt. „Nieznane przygody Miko³ajka”!

Całkiem nowe lekcje W

F-u?

Można tak powiedzie
ć, bo od tego roku WF
m
w szkole podstawowe
j wyglądać troszkę in a
aczej!
Aż dwie z czterech go
dz
teraz przeznaczane in tygodniowo mogą być
na zajęcia np. tanecz
ne (tak, tak,
możecie zaproponow
ać
zajęć z hip-hopu!), a pani od WF-u poprowadzenie
na
Oznacza to, że w ram wet aktywne formy turystyki.
ach lekcji WF-u możec
ie iść na
spacer do parku albo
po
pod opieką nauczycie znawać okolicę – oczywiście,
la.

Co zjeść na przerwie?

Już od września tego roku
w wi
można zjeść jabłko, gruszk elu polskich szkołach
ę, a nawet truskawki. I to
zupełnie za darmo! Ruszy
ł bo
w szkole”. Na razie są nim wiem program „Owoce
ob
uczniowie, z klas I–III. Nie jęci tylko najmłodsi
można wykluczyć jednak,
że w przyszłości podobna
akcja
podstawówkowiczów. Szkoły obejmie też starszych
, w ramach programu,
dostawać będą owoce i wa
rzywa, a uczniowie będą
je
mogli zajadać na przerwach
.

Czy w Twojej szkole jest plac zabaw? ie? I nie chodzi

na przerw
Miejsce, gdzie możesz się wyszaleć
śnie. Jeśli takie miejsce
wła
aw
zab
c
pla
o
nam o boisko, ale
sisz wiedzieć, że masz
w Twojej szkole się znajduje, to mu
podstawowej w Polsce
szczęście! Nie każdy uczeń szkoły
obnych urządzeń.
może, jak na razie, skorzystać z pod
9 r. rząd przyjął program
Ale to ma się zmienić! W lipcu 200
programu każdy dyrektor
„Radosna szkoła”. W ramach tego
wanie, czyli o konkretne
szkoły może wystąpić o dofinanso
ą właśnie na budowanie
pieniądze, które przeznaczone będ
jsca zabaw w szkole.
placu zabaw na zewnątrz lub mie
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