
 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci - i tych małych i tych 

nieco większych.  

Początkiem dzisiejszego Dnia Dziecka, było wydarzenie, mające miejsce w Genewie w roku 

1925. Odbyła się tam wówczas Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. Jednak ofi-

cjalnie święto Dnia Dziecka trafiło do kalendarza w roku 1954, gdy Organizacja Narodów 

Zjednoczonych ustaliła Deklarację Praw Dziecka, która pomogła rozpowszechnić wzniosłe 

ideały dotyczące życia i przyszłości dzieci. Nowe święto zostało przyjęte z wielkim entuzja-

zmem i w kolejnych latach było już obchodzone w niemal każdym kraju. Początkowo nowy 

zwyczaj obejmował jedynie obdarowywanie najmłodszych drobnymi upominkami i prezenta-

mi. Później dzień ten stał się czasem przeznaczonym dla całej rodziny i w niektórych pań-

stwach dniem wolnym od pracy, by rodzina mogła być razem. 

Pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka w Polsce pochodzą z roku 1929. Aż do roku  

1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześniu. Następnie datę tą zmie-

niono na 1 czerwca. Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upo-

minki, a na wiele obowiązków, które powinny wykonywać na co dzień, przymyka się oko. Do-

tyczy to między innymi godzin lekcyjnych. Zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci 

na wycieczki, do kina lub organizuje zabawy i gry w plenerze. 

Nie trzeba wspominać, że jest to jeden z bardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
(informację  zaczerpnięto ze strony https://www.naszeszlaki.pl/archives/40726) 

Z okazji Dnia Dziecka cała redakcja naszej  gazetki składa najserdeczniejsze życzenia wszyst-

kim dzieciom w Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. 
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POCZYTAJ MI MAMO... 

Judyta Wydra, 3a 

Uczniowie klasy 3a i 3b, podczas zajęć 

kreatywnego pisania, mieli okazję po-

znać książkę Ewy Nowak „Rok z kocicą 

Izabelą”. Jest to opowieść o wydarze-

niach, które miały miejsce podczas jed-

nego roku, spędzonego przez pewną 

rodzinę z uroczą kotką o silnej osobo-

wości i określonym charakterze. Ta 

przezabawna historia o losach niezwy-

kłej kotki i jej właścicieli zainspirowała 

niektóre uczennice do stworzenia wła-

snej wizji wyglądu Izabeli. Oto kilka 

dzieł naszych uczennic. Nic dodać, nic 

ująć, koty jak marzenie. 

Ponieważ o kotach mowa…. 

Pola wraz z rodzicami wybiera 

się na upragnione wakacje. 

Niestety dziewczynka ma pew-

ną nietypową wadę – często się 

gubi! Dlatego też Pola poznała 

już „SZEŚĆ ZASAD DLA 

ZAGUBIALSKICH” żeby        

w razie kolejnego incydentu           

z zaginięciem wiedzieć jak 

postępować. Niestety, jeszcze 

zanim rodzina dotrze na przy-

stanek, z którego mają ruszyć 

autobusem na lotnisko już za-

czyna się pierwszy problem… Łącznie będzie to aż sześć 

zagubień dziewczynki, podczas których zastosuje się ona do 

poznanych wcześniej zasad. Czy Pola zapamiętała wszystkie 

wskazówki? Czy każde zaginięcie dobrze się skończy? Pery-

petie kilkulatki doskonale działają na dziecięcą wyobraźnię, 

gdyż rówieśnicy z chęcią utożsamiają się z bohaterką. Ponad-

to dzieci znajdą tu labirynt do przejścia oraz mały quiz,           

w którym mają za zadanie odpowiedzieć, do kogo zwrócą się 

w razie potrzeby. 

Opis książki opracowany przez wydawnictwo Nasza Bajka 

Cukierek, pręgowany dachowiec            

z plamką na nosie, jest najbardziej 

wyjątkowym kotem na świecie: skacze 

weterynarzom po głowie, jeździ na 

mecze hokejowe ze swoim małoletnim 

właścicielem, walczy ze swetrami 

udającymi potwory, pomaga w odra-

bianiu zadań domowych (oraz przy-

strajaniu choinki na Święta), i robi 

wiele innych rzeczy, których koty 

zazwyczaj nie potrafią. Słodkie imię 

jest mylące: niezwykły czworonóg 

zajmuje się głównie jedzeniem, spaniem i rozrabianiem. Ceni 

dobrą zabawę oraz niezależność, i – oczywiście niechcący – 

nieustannie przysparza kłopotów mieszkającej z nim rodzinie. 

Książka „Cukierku, ty łobuzie!” została wpisana w 2017 roku 

na listę lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(klasy I-III). Książki o Cukierku, dzięki świetnemu humoro-

wi, doskonałemu – prostemu i zrozumiałemu, a równocześnie 

bardzo bogatemu – językowi oraz tradycyjnym wartościom, 

jakie przekazują, są doskonałą propozycją dla najmłodszych, 

rozpoczynających swoją przygodę z literaturą, Czytelników 

Opis książki opracowany przez Wydawnictwo Znak 

29 czerwca 2020 roku mija 120 rocznica uro-

dzin wspaniałego, francuskiego pisarza Antoine 

de Saint-EXupery`ego, autora „Małego Księ-

cia”. To ciekawy świata pisarz, pasjonat 

latania oraz twórca niezliczonej liczby 

aforyzmów, które znane są na całym świe-

cie.  

 

A TO PRZECZYTAM SAM... 

Oliwia Stec, 3b Melania Walczuk, 3b 

120 rocznica urodzin autora „Małego Księcia” 

29

„ Na zawsze stajesz się odpowiedzialny za to, 

co oswoiłeś” 
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Dzień Dobrej Oceny 

 

Dzień Kota            

Garfielda 

 

 

Pierwszy Dzień Lata 

 

 

Dzień  Ojca                                       

 

 

Dzień przytulania 

 

 

Zakończenie roku 

120 rocznica uro-

dzin autora „Małego 

Księcia” 

NUMERY 

ALARMOWE 

 

 

112– telefon alarmowy 

997– Policja 

998-  Straż Pożarna 

 

999-  Pogotowie Ratunkowe 

800-190-590 

Telefon do NFZ w sprawie koronawirusa  

 

22-125-66-00 

Telefon infolinii  w sprawie koronawirusa, 

jeśli jesteś poza granicami kraju 

Materiał o bezpiecznych wakacjach pobrany ze strony 

gazetki Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 



Gdańska 

Autonomiczna 

Szkoła Podstawowa   

 2020 

Ostatni weekend maja w naszym mie-

ście oznacza tylko jedno: gdańszczan-

ki i gdańszczanie celebrują święto 

swojego Miasta. Jest ono hucznie 

obchodzone od 2007 roku i wiąże się 

z ustanowieniem w 1457 roku herbu 

miasta Gdańska i nadaniem wielkich 

przywilejów przez Kazimierza Jagiel-

lończyka.  

Gdańska Autonomiczna Szkoła Pod-

stawowa  przyłączyła się do celebro-

wania tego święta. W tym roku nie 

było hucznych obchodów. Tym razem 

wzięliśmy udział we wspólnej zabawie 

odkrywania zakątków naszego piękne-

go grodu. Oto lista uczniów, którzy 

wzięli udział w konkursie i bezbłędnie 

nazwali, przedstawione na ilustra-

cjach, zabytki:  Jaś Sieczkowski (1a), 

Franek Goncerz (2a), Ania Tomaszew-

ska (3a), Robert Wiatr (3b), Maria 

Tomaszewska (4a), Selua Hilal (4a), 

Staś Krasuski (4a),  Lena Sieliwoń-

czyk (5a), Maja Dominiak (5a), Zosia 

Zwirzyńska (5a), Tadeusz Mikliński 

(5a), Jakub Grubicki (5c), Ola Chej-

manowska (6c), Iza Grubicka (7a), 

Mateusz Lech (7b), Hanna Wójtowicz 

(7c), Patrycja Pawlik (8c). Wszystkim 

uczestnikom naszego konkursu ser-

decznie gratulujemy znajomości 

gdańskich zakątków. 

E-mail: 

biblioteka.gsa@gfo.pl 

SKŁAD  REDAKCJI: 

uczniowie redagujący 

gazetkę NIE-codziennik 

dla klas 4-8 GASP oraz 

wszyscy uczniowie  

klas 0-3 

To już drugi numer naszej Gazetki Szkolnej „PSOTKA”. 

Bardzo zależy nam na tym, aby pomysłodawcami kolejnych 

artykułów byli uczniowie klas 0-3 Gdańskiej Autonomicz-

nej Szkoły Podstawowej. Chcielibyśmy także, aby duża 

grupa uczniów dołączyła do nas i pisała kolejne teksty. Na-

sza szkoła wyróżnia się wśród innych. Niech ciekawa szkol-

na gazetka będzie tego żywym dowodem. 

„PSOTKA” czeka na Wasze propozycje tematów, które 

znajdą się w kolejnym, wrześniowym numerze. Może ktoś     

z Was zechce opisać swoje wakacje, może  nam pokaże 

niesamowite zdjęcia, z miejsc, które 

Was urzekły. Będziemy niecier-

pliwie czekać na ciekawostki       

z podwórka, kraju i ze świata 

 

Redakcja pierwszego numeru 

gazetki PSOTKA. 

Jesteśmy z Wami 

na stronie biblioteki 

i szkoły. 

 Święto naszego miasta 


