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GAZETKA SZKOLNA
Kochani Nauczyciele !!!

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej życzymy Wam gorąco:
Po

pierwsze

–

abyście

pamiętali,

że

Wasza

praca

każdego dnia przynosi efekty, choćby nie zawsze było
to widać.
Po drugie– abyście nigdy nie przestali wkładać serca
w nasze wychowanie i wykształcenie – tak, jak robicie
to do tej pory.
Po trzecie– abyście każdego dnia doświadczali radości
w pracy i życiu osobistym.
Niech

nigdy

nie

zabraknie

Wam

zdrowia,

optymizmu,

pogody ducha i wzorowych uczniów.
Niech

wam

sprzyja

potrzebnej

pracy.

los

w

tej

niełatwej,

ale

jakże

Uczniowie Szkoły Podstawowej

im. J. A. Grabowskiego
w Nowym Dworze

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO OPIEKUNÓW
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak co roku we wrześniu został wybrany
Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie. W tym roku wybór padł na panią
Agnieszkę Zbudniewek i pana Artura Osadowskiego.
Zaszczytne funkcje członków samorządu piastować będą z kolei:
Natalia Łabanowska – jako przewodnicząca,
Mateusz Jóźwiak – jako zastępca przewodniczącego,
Ewelina Długosz – jako skarbnik,
Blanka Zasowska – jako sekretarz.
Na początku nowego roku szkolnego postanowiłem więc zapytać nowo
wybraną przewodniczącą o jej wrażenia i najbliższe plany.
Mateusz Jóźwiak: Jak zareagowałaś na taki wybór ?
Natalia Łabanowska: Na początku byłam zaskoczona, ale bardzo się ucieszyłam,
że tak wiele osób poparło moją kandydaturę.
M. J.: Jak czujesz się w nowej roli ?
N. Ł.: Bardzo dobrze. Ale też mam świadomość, że to naprawdę odpowiedzialne
stanowisko.
M. J.: Czy przybyło ci obowiązków ?
N. Ł.: Trochę. Ale na pewno dam sobie z nimi radę.
M. J.: Czy dobrze współpracuję ci się z innymi członkami samorządu i pozostałym
uczniami ?
N. Ł.: Tak. Wszyscy chętnie współpracują i pomagają sobie wzajemnie.
M. J.: Czy czujesz, że sprostasz wszystkim obowiązkom ?
N. Ł.: Mam taką nadzieję.
M. J.: Czy macie już jakiś plan lub propozycje
działań na najbliższy rok szkolny ?
N. Ł.: Nie, ale w najbliższym czasie
wszystko ustalimy.
M. J.: Dziękuję za rozmowę
i życzę powodzenia.
N. Ł.: Ja również dziękuję.

Sprzątanie świata
19 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
wzięli udział w Sprzątaniu Świata. Tegorocznym hasłem akcji było
,,Kocham, lubię, szanuję .... nie śmiecę”. Uczniowie pełni sił do pracy
zbierali śmieci wokół szkoły pod nadzorem nauczycielki przyrody, pani
Darii Marcinkowskiej. Sprzątaliśmy papiery, puszki i butelki. Wróciliśmy
do szkoły zmęczeni, ale radośni.

Sprzątanie świata
to międzynarodowa kampania,
która odbywa się na całym
świecie w trzeci weekend
września. Jej celem jest
zbiorowe sprzątanie śmieci,
które zalegają poza miejscami
przeznaczonymi do ich
składowania – w rowach,
lasach, na dzikich
wysypiskach.
Akcja narodziła się
w Australii w 1989 roku.
Wtedy to 40 tysięcy
mieszkańców Sydney sprzątało
okolice miejskiego portu.
Już rok później akcja objęła
zasięgiem cały kraj,
a liczba jej uczestników
systematyczne wzrastała.
W Polsce sprzątanie świata
zainicjowała Mira
Stanisławska-Meysztowicz.
To dzięki jej działaniom w 1994
roku Polacy po raz pierwszy
mieli okazję zakasać rękawy
w trosce o swoją planetę. Od
tego czasu akcja odbywa się
u nas rokrocznie. Jej patronem,
a zarazem koordynatorem stała
się Fundacja Nasza Ziemia.
W akcji uczestniczy młodzież
szkolna, harcerze, członkowie
organizacji ekologicznych
oraz ochotnicy.

O Januszu Korczaku,
czyli człowieku, który
poświęcił życie
dzieciom

Na podstawie jednogłośnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok
2012 został oficjalnie ustanowiony rokiem Janusza Korczaka. Mimo iż mamy
już październik, warto z całą pewnością wspomnieć o tym niezwykłym
człowieku i przedstawić Wam Jego sylwetkę. Dlaczego? Bo to jeden
z najwybitniejszych europejskich pedagogów i jeden z Polaków bez trudu
rozpoznawanych poza granicami naszego kraju.
Tak naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit i był pisarzem, lekarzem,
pedagogiem oraz publicystą. Urodził sie w 1878 lub 1879 roku w rodzinie znanego
żydowskiego adwokata. Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim.
Na początku studiów wziął udział w konkursie literackim. Napisał sztukę teatralną
i podpisał ją pseudonimem „Janusz Korczak”. Pod tym nazwiskiem znamy go do
dziś. Kiedy skończył studia, wybuchła I wojna światowa, więc wysłano go na front
jako lekarza wojskowego. Na szczęście ocalał z wojennej pożogi, a w wolnej Polsce
zajął się pracą pisarską oraz popularyzowaniem nowych idei pedagogicznych. Pisał
dla dzieci i o dzieciach dla dorosłych. Był lekarzem w warszawskim szpitaliku
dziecięcym, wychowawcą na koloniach (wtedy kolonie dla dzieci były zupełną
nowością), założycielem Domu Sierot i jego kierownikiem przez długie lata. Doktor
Korczak dokonał prawdziwej rewolucji w dziedzinie wychowania. Przede wszystkim
na każdym kroku podkreślał podmiotowość i ogromną wartość młodego człowieka.
To jemu zawdzięczamy to proste, ale jakże głębokie hasło: „Nie ma dzieci, są ludzie”.
Korczak był człowiekiem niezwykle pracowitym: wychowywał dzieci, pisał
książki, wykładał na dwóch wyższych uczelniach i na kursach dla wychowawców,
redagował „ Mały Przegląd ” - pismo złożone wyłącznie z listów dzieci, był

rzeczoznawcą do spraw nieletnich przy sądzie w Warszawie.
Nie opuścił „swoich” dzieci do końca. Opiekował się żydowskimi sierotami
także w czasie okupacji niemieckiej. Kiedy wszystkich warszawskich Żydów
zamknięto w getcie, przeniesiono tam również Dom Sierot z Krochmalnej.
Korczakowi

zorganizowano

ucieczkę

przed

niechybną

śmiercią.

Odmówił. Chciał zostać ze swoimi dziećmi. Wywieziono go razem z nimi do
obozu koncentracyjnego w Treblince 1942 roku, gdzie wszystkich zagazowano.
I

pewnie

właśnie

dlatego

warto

o

nim

pamiętać,

właśnie

dlatego

jest niedościgłym wzorem dobrego pedagoga, właśnie dlatego postanowiliśmy
napisać Wam o nim w tym wydaniu naszej szkolnej gazetki.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.domdziecka-korczak.waw.pl/strona/historia

Każdy z nas obchodził już święto nauczyciela 14 października, ale raczej
nikt nie zna historii tego polskiego święta oświaty i szkolnictwa wyższego.
Dzień Nauczyciela w naszym kraju obchodzi się od 1957 roku. Od tego czasu
Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom
złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasług, medale
Komisji Edukacji Narodowej oraz Ministra Edukacji
Narodowej

za

osiągnięcia

dydaktyczno-

wychowawcze.
Początkowo

święto

to

obchodzono

20 listopada. Dopiero od 1982 roku, kiedy powstała
Karta Nauczyciela, nazwę święta zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej, a termin
jego obchodów na 14 października. Właśnie w tym dniu w 1773 roku za zgodą Sejmu
Wielkiego i króla Augusta Poniatowskiego powstała Komisja Edukacji Narodowej.
Święto

nauczycieli obchodzone jest

niemal

na całym globie, tyle że w różnych terminach.
Albańczycy świętują 7 marca, Chińczycy – 10 września,
Meksykanie – 15 maja, z kolei Turcy dziękują swoim
pedagogom 24 listopada. Warto dodać, że Światowy
Dzień

Nauczyciela

pod

patronatem

UNESCO

obchodzony jest 5 października.
W naszym kraju jednak tradycyjnie (i słusznie) trzymamy się daty
14 października. To wtedy mamy okazję podziękować nauczycielom za ich trud
i zaangażowanie, wręczyć symboliczne kwiaty i złożyć serdeczne życzenia,
co i w niniejszym wydaniu naszej gazetki z wielką przyjemnością czynimy.

Warto przeczytać!
„NIEZNANY ŚWIAT CZEKA ZA DRZWIAMI – TRZEBA JE TYLKO
OTWORZYĆ ”, CZYLI „OPOWIEŚCI Z NARNII”
CZĘŚĆ 1 – LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA ” .

„ … DOBRY WIECZÓR – powiedziała Łucja.
Faun był tak zajęty zbieraniem paczek , że w pierwszej chwili nie odpowiedział
na jej powitanie. Dopiero kiedy skończył, lekko sie skłonił i powiedział :
- Dobry wieczór, dobry wieczór. Najmocniej przepraszam, nie chciałbym być zbyt natrętny
, ale czy nie mylę sie sądząc, że jesteś Córką Ewy?
- Mam na imię Łucja - odpowiedziała nie bardzo rozumiejąc, o co mu chodzi.
- Ale czy nie jesteś, proszę mi wybaczyć, czy nie jesteś kimś, kogo się nazywa „dziewczynką
”? – zapytał faun.
- Oczywiście, że jestem dziewczynką – zgodziła się Łucja.
- Czy to oznacza, że jesteś człowiekiem?
- Oczywiście, że jestem człowiekiem – powiedziała Łucja coraz bardziej zdziwiona.…”
Powyżej przedstawiliśmy wycinek powieści C.S. Lewisa p.t. „ Opowieści z Narnii – Lew ,
czarownica i stara szafa .” Ta książka to przykład tego, że lektury nie muszą byd nudne. Sądzimy,
że zaintrygował Was zacytowany fragment i sięgniecie
po tę książkę w najbliższym czasie. Życzymy miłego czytania!

Wydarzenia z życia szkoły
3 września
– Uroczyste Rozpoczęcie
Roku Szkolnego 2012/2013

19 września 2012
– Sprzątanie Świata

15 października
– obchody Dnia Edukacji
Narodowej

29 października
– Światowy Dzień Walki
z głodem

Z ostatniej chwili

Uwaga! Uwaga!
W dniach 5 – 9 listopada bieżącego roku p. Kinga Kapeluszna
i p. Ewa Frączkowska planują zorganizowanie w naszej szkole „Tygodnia
życzliwości”. Przedsięwzięcie to ma za zadanie propagowanie właściwych
postaw i zachowań w codziennych relacjach międzyludzkich.
Dzięki specjalnie w tym celu przygotowanej audycji radiowej dowiecie
się, jakie idee przyświecają tej szkolnej akcji oraz jak na co dzień możemy
okazywać sobie wzajemną życzliwość, sympatię i chęć pomocy drugiemu.
Mamy nadzieję, że na ten czas nie tylko szkolny korytarz zyska
niecodzienny wystrój. Przede

wszystkim liczymy na Was i Wasze

uśmiechnięte buzie!!!
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