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Dziękujemy autorom. Zapraszamy wszystkich do 

pisania, komentarzy, artykułów, wierszy. 

Przypominamy, że elektroniczną wersję gazetki 

znajdziecie na stronie internetowej szkoły. 

W bibliotece szkolnej znajduje się segregator 

z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

Artykuły możecie wysyłać na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

mailto:krysiamaz@gmail.com


 
 
 
Witamy, w nowym roku szkolnym. 

Szczególnie witamy wszystkich pierwszoklasistów  

I zapraszamy do współpracy. My, to znaczy redakcja 

„Majdanki” mamy nadzieję, że w nowej szkole będzie wam 

dobrze, że szybko przyzwyczaicie się do nowych nauczycieli, 

zasad, nowych koleżanek i kolegów. 

 

Pozdrawiamy też maturzystów. Uff..Czeka Was cięęęężżżżka 

praca. Wierzymy, że dacie radę. W końcu jesteście z 

Majdańskiej.  

 

NAKRĘTKOWE SZALEŃSTWO 

Przypominamy wszystkim, a zwłaszcza nowym uczniom 

O akcji nakrętkowej. Nie wyrzucajcie nakrętek do kosza, jeśli 

nie wiecie gdzie jest pojemnik, oddajcie nakrętki 

nauczycielowi, albo naszym kochanym ciociom, czyli paniom 

woźnym. 
 

Od 1 listopada 2012r. część zebranych nakrętek będzie nadal 
przekazywana na REHABILITACJĘ WERONIKI, a część zostanie 
przekazana na REHABILITACJĘ NATALKI. 

W szkole obie akcje koordynuje Pani Magdalena Czarnecka. 



NAKRĘTKI można wrzucać do 
pojemników w bibliotece szkolnej, 
przed gabinetem kierownika 
szkolenia praktycznego, 
przekazywać wychowawcom klas, 
w pokoju nauczycielskim. 

NATALIA 

Natalka ma obecnie 18 m-cy, urodziła się w 36 

tygodniu ciąży, w jednym z warszawskich szpitali, ze 

stwierdzonym wodogłowiem wrodzonym. Nie 

ominęło jej wiele problemów wcześniaczych 

związanych z serduszkiem i płucami. W pierwszych 

dobach życia Natalka walczyła dzielnie z chorobą 

podstawową oraz infekcją wrodzoną. W drugim miesiącu życia przeszła w CZD w Międzylesiu operację 

implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej. Natalka ma duże problemy ze wzrokiem. Więcej 

informacji na szkolnej stronie internetowej. 

  WERONIKA 

Przyszła na świat w szóstym miesiącu ciąży, 09.12.2007r. Ważyła niecały kilogram. Lekarze przez ponad 
dwa miesiące walczyli o jej życie. Udało się. 
Weronika ma rozszczep kręgosłupa, 
wodogłowie, problemy z układem moczowym. 
Przeszła 5 operacji, wymaga systematycznych i 
kosztownych rehabilitacji, ale żyje. 

- Jak się urodziła, miała nie mówić, nie widzieć, 

nie słyszeć... Miała leżeć jak roślinka. Nie 

chodzi, ale głęboko wierzymy, że kiedyś zacznie 

- mówi Katarzyna Kołodziejska, mama 

dziewczynki. 

Rehabilitacja Weroniki jest bardzo kosztowna 

(koszt 1-go turnusu rehabilitacyjnego 10 

dniowego to 5200,00 zł, 1 godzina z 

rehabilitantem to kwota 45,00 zł). Więcej informacji na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

Serdecznie dziękujemy!!! 

 



BŁĘDY JĘZYKOWE 

 

WSZYSCY 
POPEŁNIAMY BŁĘDY 
JĘZYKOWE, Z 
RÓZNYCH 
POWODÓW: NIE 
ZNAMY 
PRAWIDŁOWYCH 
FORM, LUB PO 
PROSTU 
PRZYZWYCZAJAMY 
SIĘ DO TEGO, JAK 
MÓWIĄ INNI.  

SPRÓBUJMY MÓWIĆ I PISAĆ POPRAWNIE NIE TYLKO NA JĘZYKU POL 

SKIM. 

ZAPRASZAMY DO FACEBOOKOWEJ SPOŁECZNOŚCI. 

https://www.facebook.com/niepopelniajbledow?fref=ts 
 

 

 

 



CZAS DO SZKOŁY.. 

 

To, co dobre, szybko się kończy.. Czas wracać do szkoły i czekać 

kolejne 10 miesięcy na wakacje. W tym roku pogoda dopisała, 

ośrodki wypoczynkowe cały czas miały oblężenie, a nad wodą 

trudno było znaleźć miejsce do opalania. 

 

Zatrważające statystki: 330 utonięć od 

maja, ponad 200 w wakacje 

Do śmiertelnych wypadków dochodzi najczęściej w weekendy, po wypiciu alkoholu, na 

niestrzeżonych kąpieliskach w rzekach i jeziorach, a także stawach. Ratownicy apelują o rozwagę i 

przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. 

Przypominają, że dzieci powinny kąpać się tylko pod opieką dorosłych w nadmuchiwanych 

kołach lub rękawkach - najlepiej w odblaskowych, dobrze widocznych kolorach. Należy także 

zawsze sprawdzać sprzęt wypożyczany do pływania - m.in. łodzie, kajaki: czy nie ma żadnych 

dziur, czy nic nie przecieka, czy wiosła są sprawne, a w wyposażeniu jest wystarczająca liczba 

kamizelek. 

Na otwarte wody powinno się wypływać tylko z asekuracją. Należy też pamiętać, że dno morskie 

i rzeczne może się zmieniać. Nie powinno się skakać - w szczególności na głowę - do nieznanej 

wody. Trzeba też pamiętać, by nie wskakiwać do wody, gdy ciało nagrzane jest słońcem. 



 

 

Tegoroczne wakacje na drogach bezpieczniejsze niż poprzednie. W lipcu i sierpniu tego 

roku doszło do 5855 wypadków, w wyniku, których na miejscu zginęło 506 osób, a 7228 

zostało rannych. Oznacza to spadek w liczbie wypadków w stosunku do poprzednich 

wakacji o 1092 zdarzenia. W tym roku mniej także było zabitych - o 137 osób - i 

rannych - o 1592 osoby.  

Spadek liczby wypadków wyniósł 

20 procent, a ofiar śmiertelnych o 

21. Rannych było mniej o 18 

procent. 

Na podobnym poziomie w 

stosunku do wakacji z 

poprzedniego roku pozostała 

liczba złapanych pijanych 

kierowców. W obu przypadkach 

ujawniono ponad 29 tysięcy osób 

jadących na podwójnym gazie. 

 

Opracowała Natalia 


