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Skończyły się wakacje, ale nikt nie powiedział, że to koniec     

przygód. W nowym roku szkolnym nikt nie podejrzewa, ile może 

się zdarzyć, jakie atrakcje może nam zgotować życie, ile jeszcze 

przed nami. A więc czas na kolejne przygody z nauką w Naszej 

wspaniałej szkole. 

Mamy zaszczyt uroczyście powitać Was w nowym roku szkolnym 

2016/2017, który rozpoczął się dnia 1 września.  

W tym numerze możemy znaleźć informacje, co się działo           

we wrześniu i październiku, czyli o pasowaniu nowych uczniów,        

wyborze samorządu uczniowskiego oraz wielu innych  

wydarzeniach z życia szkoły.  

Zapraszamy do lektury. 
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 1 września to dzień szczególny. Przypomina nam o kolejnych rocznicach wybuchu II wojny     

światowej i rozpoczęciu roku szkolnego. W naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 

2016/2017 odbyła się w dwóch turach. O godzinie 8.30 młodsze klasy szkoły podstawowej powitały nowy 

rok szkolny. Na szczególną uwagę zasłużyli pierwszoklasiści, gdyż w murach tej szkoły rozpoczyna się 

ich wielka przygoda z nauką. Godzinę później przywitano uczniów klas starszych. Podczas akademii     

minutą ciszy uczczono 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Odczytano również list Rzecznika Praw 

Dziecka – Marka Michalaka. 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie, 

Szkoła bez wątpienia jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa dziecka i prawa ucznia, powinny 

być szanowane. I choć współczesna szkoła zmienia się, to wspomniane wartości, zawsze dla wszystkich, 

bez wyjątku,  powinny być priorytetem. 

To jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny, zależy przede wszystkim od Was. Jestem jednak głęboko przekonany, 

że nawet w dobie Google’a, YouTube’a czy Facebook’a, szkoła może być miejscem doskonale kształtującym wiedzę    

i przyjaznym dla rozwoju osobowości.  

Zadanie Rzecznika Praw Dziecka dla Uczniów na najbliższe 10 miesięcy? 

Nie bójcie się myśleć oraz wyrażać własnych opinii i emocji. Nie wstydźcie się własnego „JA”, pamiętając              

jednocześnie o szacunku do drugiej osoby oraz podstawowych zasadach demokracji, które obowiązują również           

w szkole. 

Budujcie szkolne społeczności. Nie tylko te wirtualne – w internecie, ale przede wszystkim te oparte na codziennym 

dialogu, współpracy, zrozumieniu. 

Aktywnie upominajcie się o Wasze miejsce w szkole, dowodami zaangażowania 

przekonujcie wychowawców  i nauczycieli, że warto Wam zaufać.  

Współdecydujcie o sobie – począwszy od wyboru szkolnej wycieczki po zapisy 

szkolnego statutu. 

Dyskutujcie o prawach dziecka i prawach ucznia. Upominajcie się o nie. Szkoła    

to nie tylko edukacja – dajcie się    dostrzec znakomitymi wynikami w nauce,     

ale i postawą, która wykracza poza tradycyjnie rozumianą wiedzę. Pozwalajcie się 

motywować – wielu podziękuje za to swoim nauczycielom w za kilka lub       

kilkanaście lat. 

Aby rozpoczynający się rok szkolny 2016/2017 był szczególny, zapraszam 

wszystkich uczniów do wspólnego projektu. Podejmijcie #wyzwanie rzecznika-

praw dziecka (wyzwanierpd.pl) – zróbcie coś wyjątkowego dla siebie lub społecz-

ności szkolnej, a na koniec roku wybiorę i nagrodzę najciekawsze wyzwania. Nie 

stawiam ograniczeń, realizacją wyzwania będą, np.: spektakularna poprawa wyni-

ków w nauce, szkolny wolontariat czy aktywna promocja praw dziecka w szkole, 

wszystko co – zgodnie z powiedzeniem – możecie zrobić dziś, a za co podziękuje-

cie sobie w przyszłości. Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiam Waszych 

Rodziców oraz Nauczycieli, życząc im niezliczonych powodów do dumy i radości 

z Waszych sukcesów. 

Najserdeczniej pozdrawiam 

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 

2016/2017 



Str.  3  Isk ierka  

 Mamy nowy samorząd szkolny! 

Mamy wyniki wyborów do Władz Samorządu 

Uczniowskiego 2016/2017 

Udział w wyborach wzięło 119 uczniów. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

Sylwia Nabożny (13 głosów) 

I Zastępcą SU: Klaudia Śmigiel (12 głosów) 

II Zastępcą SU: Patrycja Jaskuła (9 głosów) 

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskie-

go:  

Jakub Goły (14 głosów) 

Szymon Gałuszka (12 głosów) 

Szymon Żoczek (10 głosów) 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Jak co roku we wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego (SU).       

Wydarzenie to zostało poprzedzone kilkudniową akcją wyborczą, podczas której kandydaci mogli       

zaprezentować swoje programy. Najczęściej wybieraną formą prezentacji były plakaty.  

Coroczne uczestniczenie w wyborach reprezentantów do RSU powinno nauczyć podejmowania         

świadomych decyzji. W szkole tworzymy sytuację edukacyjną, w której uczniowie poznają kandydatów, 

poznają ich program, dyskutują o problemach szkolnych. 

Mamy głowę pełną pomysłów. Zatem zabieramy się do pracy! 
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Od 3 do 7 października br. odbyła 

się zagraniczna praktyka             

szkoleniowa nauczycieli z Anglii 

pracujących w Hall School               

w Norwich. Szkoła ta realizuje     

projekt Erasmus+ w ramach akcji 

KA1 pn. „Nowoczesny nauczyciel    

i szkoła w nowoczesnych świecie     

– jak stosować nowoczesne         

technologie w pracy z uczniami       

ze specjalnymi potrzebami           

edukacyjnymi”. 

7 października w naszej Szkole świętowaliśmy  Światowy Dzień Uśmiechu. Święto to obchodzone jest 

zawsze w pierwszy piątek października, a jego symbolem  jest żółta, uśmiechnięta buzia.  

W tym dniu nikogo nie opuszczał radosny nastrój. Ze szkolnych korytarzy spoglądały na wszystkich 

żółte buźki i „roześmiane” balony.  Czas umilał wesoły klown, który częstował sokiem z cytryny.     

Podczas przerw uczniowie nauczyciele bawili się w rytm „uśmiechniętych” przebojów. Każdy mógł 

również złożyć na ściance „uśmiechniętą” dedykację. 

 

Dziękujemy  wszystkim za  wiele pozytywnych emocji, które tego dnia zagościły wśród nas. 

 Nasi goście mieli okazję obserwować zajęcia z wykorzystaniem najnowszej technologii                

komunikacyjno-informacyjnej z wykorzystaniem tabletów i programowania klocków. Szczególnie 

zainteresowali się nowoczesnymi metodami, które były dla nich nowością. Mieli okazję          

uczestniczyć w Dniu Uśmiechu i umieścić pamiątkowe wpisy na tablicy z życzeniami. Uczestnicy 

wizyty byli bardzo zadowoleni z pobytu w naszej szkole.  

Uśmiechnij się ! 



Str.  5  Isk ierka  

Komisja Edukacji Narodowej, czyli oświecony jak Polak 

 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce 14 października i ma upamiętniać 

powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Stanisława August       

Poniatowski.  Jej utworzenie nie wynikało  tylko z oświeceniowej myśli króla. Powód do zmian dał   

Watykan. 

 21 lipca 1773 bullą papieża Klemensa XIV zniesiony został zakon jezuitów, który w wielu państwach 

zajmował się nauczaniem młodzieży. W Polsce uporać się z tym nagłym problemem musiał obradujący 

właśnie Sejm Rozbiorowy. Postanowiono, by majątek   zlikwidowanego zakonu przeznaczyć na cele 

edukacyjne. Zaangażowano również 

istniejącą już kadrę nauczycielską. 

W ten sposób 14 października 1773 

powołano do życia pierwszą na    

terenach Rzeczpospolitej, ale            

i w Europie, instytucję o charakterze 

dzisiejszego ministerstwa oświaty. 

 

 

 

A dziś… 

 Dzień Nauczyciela nie jest wolny 

od pracy, a jedynie od zajęć  dydaktycznych.  

Zwykle  jest dla uczniów dniem ulgowym, bo nawet jeśli odbywają się lekcje, nauczyciele nie odpytują 

i nie przeprowadzają   

sprawdzianów. Z okazji tego święta w szkołach organizowane są uroczyste obchody – najczęściej są to 

okolicznościowe akademie, apele  i występy. W podziękowaniu za trud i pracę włożoną w edukację  

pedagodzy otrzymują  od uczniów kwiaty i drobne upominki. Często też w szkołach organizowane są 

plebiscyty na najlepszych, według uczniów, nauczycieli. 

Celebrowanie tego święta ma na celu wyrażenie uznania dla nauczycieli oraz podkreślenie ich roli w 

edukacji dzieci i młodzieży. Nauczyciele przekazują wiedzę, ale także kształtują w uczniach umiejęt-

ność krytycznego myślenia, rozwijają i ukierunkowują zainteresowania, uczą pracy zespołowej, rozwią-

zywania problemów i dokonywania właściwych wyborów.    

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy wszystkim belfrom takich  myśli i marzeń, które dadzą się urzeczy-

wistnić, takich pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje intuicja, w końcu takiej cierpliwo-

ści i wytrwałości, które pozwolą realizować wyznaczone cele.  

Powodzenia. :) 

król Stanisław August Poniatowski 
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Co jeszcze się zdarzyło…  

czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń 

8 września świętowaliśmy Dzień Dobrej           

Wiadomości. Ten dzień ma być przeciwwagą      

do   współczesnych trendów w mediach, na      

świecie, które codziennie bombardują nas           

negatywnymi informacjami z kraju i z zagranicy.  

W naszej szkole obdarowaliśmy naszych kolegów, 

nauczycieli i pracowników szkoły "dobrymi         

wiadomościami" w postaci listów, które zawierały 

wiersze, życzenia, rysunki. 

Pamiętaj! I Ty możesz zostać Posłańcem Dobrej 

Wiadomości! 

30 września, nasi chłopcy, mężczyźni, koledzy       

i przyjaciele obchodzili swoje święto. Z tej okazji 

wychowawcy młodszych klas zorganizowali       

nietypowe zajęcia- temat: "Dzień Chłopaka", czyli 

wspólne pieczenie ciasteczek, zabawa i udział       

w szkolnej poczcie (adresowanie kartek                   

z życzeniami do wybranych kolegów).  

Wrzesień Październik 

2016 
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Październik to czas, kiedy przypada         

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. 

Już tradycyjnie, jak co roku, uczniowie   

wzięli udział w akcji. Jest ona organizowana, 

aby przypomnieć i podtrzymać, zanikający   

w dobie cyfryzacji, zwyczaj pisania           

tradycyjnych listów.  

W ramach  Tygodnia Pisania Listów         

społeczność całej naszej szkoły wzięła udział 

w akcji „Marzycielska Poczta”, która polega 

na pisaniu listów i kartek do chorych dzieci. 

Relacja z tego wydarzenia już jest na stronie 

www.marzycielskapoczta.pl 

Dnia 30.09.2016r. uczniowie z klas I-III udali 

się do Kina Centrum na spektakl Zielony 

Kopciuszek, była to bajka o tematyce        

ekologicznej. Dzieci miały okazję            

przypomnieć sobie jak ważny jest szacunek 

wobec przyrody, a także uczyły się jak o nią 

dbać. Nasi najmłodsi uczniowie utrwalili 

wiedzę na temat zasad segregacji odpadów,  

a dzięki baśniowej atmosferze spektakl    

gwarantował nam niezwykłe przeżycia            

i świetną zabawę!  

W dniu 30 września 2016 r. nasza szkoła 

wzięła udział  w akcji VI Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia organizowanej  pod    

hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi        

tabliczkę mnożenia znają! Akcja miała na 

celu zachęcić wszystkich do przypomnienia 

sobie tabliczki mnożenia.  

http://www.marzycielskapoczta.pl/
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16 października to okazja do przypomnienia i uczczenia 

pamięci świętego Jana Pawła II. Nie inaczej było w tym 

roku. W naszej szkole w poniedziałek 17 października 

spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. Spotkanie miało   

charakter dosłowny i przenośny. 

 Najpierw, korzystając z prezentacji multimedialnej, 

przypomnieliśmy krótki życiorys i miejsca w sposób 

szczególny związane z naszym rodakiem. Potem       

obejrzeliśmy film o spotkaniu papieża z dziećmi.  Pod 

koniec spotkania  odbył się  minikonkurs wiedzy o życiu 

i dokonaniach Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy          

za odwagę otrzymali drobne upominki. Na zakończenie 

uczniowie wspólnie z nauczycielami zaśpiewali 

„Barkę”-  ulubioną pieśń papieża Jana Pawła. 

W dniu 30 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły: 

Anita Staniek, Kamil Zalcman, Patryk Chmaj, Michał 

Kołodziej wzięli udział w Lokalnych Dniach                

Treningowych Programu Aktywności Motorycznej 

Olimpiad Specjalnych w Żorach. Organizatorem        

zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych „Niezłomni” 

w Żorach. 

Uczniowie brali udział w konkurencjach sportowych 

dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, za co  

otrzymali medale oraz  upominki. 

Życzymy naszym wychowankom dalszych sukcesów 

sportowych. 
 

Dnia 10 października nasza szkoła, już po raz kolejny, 

wzięła udział w  Ogólnopolskiej Kampanii „Pola           

Nadziei”, której znakiem rozpoznawczym są żonkile. 

Kwiaty te symbolizują nadzieję i solidarność z chorymi. 

Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących 

naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia     

z tego świata. 

Celem akcji jest wyrażenie przez jak największą liczbę 

ludzi bliskości i duchowego wsparcia dla nieuleczalnie 

chorych i ich rodzin. 

Każdego roku,  w październiku, tysiące ludzi na całym 

świecie sadzą żonkile: przed szkołami, urzędami,             

w parkach i na skwerach. Posadziliśmy i my. Żonkile   

zakwitną wiosną i podczas akcji „Pola Nadziei” będą 

przywoływały na myśl ciężko chorych. 
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 Święto obchodzone 2 listopada, dzień po Wszystkich Świętych. Tradycyjnie      

jest to dzień modlitwy za dusze zmarłych – zwłaszcza te, które przebywają              

w czyśćcu. Zaduszki mają swoje korzenie w dawnych pogańskim zwyczaju        

dziadów, opisanym m.in. w słynnym dramacie Adama Mickiewicza. Słowianie     

obchodzili dziady dwa razy w roku – wiosną na początku maja i jesienią na           

początku listopada. Głównym elementem obchodów było nawiązanie kontaktu ze 

zmarłymi duchami i uzyskanie ich przychylności. Aby zbłąkane dusze mogły        

odnaleźć drogę do swoich domów, na rozstajach rozpalano ogniska. Miały one     

również uniemożliwić ujawnienie się upiorów – czyli duchów osób zmarłych    

śmiercią niegodną, na przykład samobójczą. Przed domy lub na groby wynoszono 

również strawę (zwykle miód, kaszę i jajka), by wędrujące dusze mogły się           

pożywić. Zwykle tego dnia ofiarowywano jałmużnę żebrakom, by w zamian     

wspominali zmarłych. Pod koniec średniowiecza, kiedy stopniowo                        

rozpowszechniało się w Polsce chrześcijaństwo, pogańskie obyczaje były surowo 

zakazywane przez Kościół. W miejsce dziadów przeforsowane zostały z czasem   

Zaduszki, które w XV wieku były już znane w całym kraju. Dziś 2 listopada nie jest 

dniem wolnym od pracy, dlatego wiele osób odwiedza groby zmarłych dzień       

wcześniej. Z dawnych pogańskich obrzędów pozostał jednak zwyczaj zapalania   

zniczy. Co roku w pierwsze dni listopada po zapadnięciu zmroku na cmentarzach 

można podziwiać wyjątkowy blask tysięcy świateł. 
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Logopeda radzi: 

Mowa dzieci w XXI w. – zagrożenia związane ze sposobem karmienia dzieci i niemowląt 

Współczesny świat, jego rozwój i różnorodność, stwarzają wiele zagrożeń dla prawidłowego rozwoju 

mowy naszych dzieci. Często, zafascynowani nowinkami technicznymi, informatycznymi, żywieniowymi,       

nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niepokoimy się stanem sprawności językowych naszych pociech, nie wiedząc, 

dlaczego maluch nie mówi lub mówi niewyraźnie.  

Co negatywnie wpływa na rozwój mowy dzieci w XXI w.? Do najważniejszych zagrożeń zaliczyć należy 

niewłaściwy sposób karmienia dzieci i niemowląt:  

1. Papki pokarmowe – uniemożliwiają ćwiczenie żucia, gryzienia i odgryzania. 

2. Karmienie butelką oraz nadużywanie kubka „niekapka” w okresie poniemowlęcym powoduje deformacje 

aparatu artykulacyjnego (wady zgryzu), (tu: dociskanie języka skutkujące anomaliami w budowie podniebienia, 

utrwalanie tyłożuchwia, wciąganie policzków sprzyjające przewężeniem żuchwy i szczęki). 

3. Wady zgryzu, podniebienie gotyckie utrudniają naturalne oddychanie, osłabiając odporność na infekcje,       

a każda choroba spowalnia dynamikę rozwoju poznawczego, katar osłabia percepcję słuchową. 

4. Zbyt długie karmienie butelką – niepodawanie pokarmu łyżeczką od czasu pionizacji ciała dziecka             

(6-8 m.ż.) powoduje niską sprawność mięśnia okrężnego warg i boków języka, co staje się przyczyną wad      

wymowy. 

5. Zbyt długie korzystanie ze smoczka powoduje wady wymowy. 

6. Odruch ssania zanika około 12 m.ż. – jego przedłużanie wpływa niekorzystnie na rozwój mowy. 

7. Z powodu błędów w karmieniu niemowląt, większość przedszkolaków nie wymawia głosek dziąsłowych 

(sz, cz, ż, dż). 

8. Gotowe pokarmy pozbawiają dzieci braku doznań wzrokowych, smakowych i zapachowych, powodując 

niechęć do poznawania nowego. Dziecko powinno być zainteresowane nowymi bodźcami, bo po podstawa 

rozwoju, uczenia się. 

Nadużywanie ulepszaczy i konserwantów: 

1 glutaminian sodu E-621 – wzmacniacz smaku o zapachu grzybów, powoduje bóle głowy i w klatce 

piersiowej, pocenie się. Znajduje się w chipsach, sosach, zupach w proszku, mieszankach przypraw; 

2 sorbitol E 420 i ksylitol E 967. Wchodzi w skład substancji słodzących, gum, żelków, powodując      

zaburzenia gastryczne;   

3 benzoesan sodu E 211. Stanowi składnik dżemów, sosów warzywnych i marynat. Powoduje ból głowy, 

nudności, podrażnia gardło, zakwasza organizm, wywołuje alergie;   

4 aspartam E 951 – powstaje z niego rakotwórczy związek. Jest go dużo w napojach i  produktach typu 

„light”;  

5 BHA E 320 – przeciwutleniacz, odkłada się w tkance tłuszczowej. Znajduje się w gumach do żucia, 

chipsach, przekąskach.  

Cukier powoduje pobudzenie, nadaktywność i – w efekcie – zaburzenia  koncentracji. 

Zatroskani o rozwój naszych dzieci, także językowy, zwracajmy uwagę na to, co i jak nasze maluchy jedzą. 

 


