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TRÓJKA to Twój drugi dom, bądź z niego dumny. Ty także tworzysz tradycję naszej szkoły.

Wiesz, kim był nasz patron BRONISŁAW  MALINOWSKI, postaraj się brać z niego przykład.

Pamiętaj, że sport to hobby TRÓJKI. Dbaj o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. 

Czy dobrze się czujesz w swojej klasie i szkole? Porządek, estetyka, zieleń to warunki dobrego 
samopoczucia.

Zerknij do lustra i spójrz na siebie krytycznie. Pamiętaj, że szkoła to nie dyskoteka.

Szanuj siebie i innych. Bądź tolerancyjny, przecież i Ty nie jesteś ideałem. 

Nie „kuj”, bo porobisz dziury w ścianach. Staraj się zrozumieć to, o czym mowa 
na lekcjach.

Jeśli nie radzisz sobie w nauce, wiedz, że możesz liczyć na pomoc nauczycieli 
i kolegów.

Nie obawiaj się nauczyciela, i on kiedyś był dzieckiem, więc na pewno  Cię zrozumie.

Pamiętaj, że nauczyciel wysila się nie dla Ciebie, ale dla Ciebie.

Pracuj systematycznie nad zgłębianiem wiedzy, a nie będziesz drżał przed sprawdzianami.

Nie rezygnuj z zajęć pozalekcyjnych i rozwijania swoich zainteresowań tylko dlatego, że wydaje 
Ci się, że nie masz czasu. To nie brak czasu, to nieodpowiednie jego wykorzystanie. Warto być 
aktywnym!

W czasie przerw regeneruj swoje siły, ale nie zapominaj, że:
- korytarz i boisko to nie ring ani tor wyścigowy,
- nie masz co liczyć na części zamienne, najwygodniejsze są własne ręce i nogi

PAMIĘTAJ, WSZYSCY REAGUJEMY NA ZŁO !

Nie bądź wandalem i barbarzyńcą. Kultura i życzliwość ułatwiają życie. Czujesz się 
niesprawiedliwie potraktowany, masz problemy? Skorzystaj z pomocy i opieki SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO, RZECZNIKA PRAW UCZNIA, PEDAGOGA lub RADY 
RODZICÓW.
Jeśli się postarasz, będziesz doceniony. Jeśli jednak  zapomnisz, że jesteś uczniem 
i człowiekiem, będziesz się tłumaczył przed wychowawcą, pedagogiem i dyrekcją szkoły.

Pora po trudach na trochę święta. Uczniowi też się czasem należy zmęczoną głowę śmiechem 
odświeżyć. Baw się świetnie na wszelkich imprezach organizowanych 
w szkole. 


