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- rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku.
Klucze do nowego budynku przekazała naszej Pani Dyrektor Beacie
Skowrońskiej Pani Prezydent Anna Hetman, która też przecięła
wstęgę, dokonując oficjalnego otwarcia naszej placówki.

Dzień Edukacji
Narodowej
Rajd Szkół
Tischnerowskich
Bajka o przyjaźni
Co jeszcze
zdarzyło się...
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Byliśmy gospodarzami Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego
2018/2019 w Jastrzębiu-Zdroju.
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Najważniejsi w tym dniu byli uczniowie, którzy rozpoczynają w tym
roku naukę w szkole. Pierwszaki po uroczystym ślubowaniu zostały
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pasowane na uczniów przez Panią Prezydent. Uroczystość uświetnił
występ naszego zespołu tanecznego.
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Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że będziemy korzystać z budynku
na miarę XXI wieku.

W wolnej chwili...
Znajdziesz nas:
http://www.zssnr10tischner.pl/
Zespół Szkół Specjalnych nr 10
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Dnia 20 września uczniów klas młodszych odwiedziła pani Dorota Beśka - przedstawicielka jastrzębskiej
straży miejskiej. Przybliżyła ona dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem
się po drogach oraz przypomniała podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię.
W nagrodę za aktywność i nienaganne zachowanie wszyscy uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe,
dzięki którym będą bardziej widoczni na drodze. Pani Dorocie jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Następnie dnia 11 października ponownie odwiedziła nas przedstawicielka jastrzębskiej straży miejskiej.
Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem: „Uwaga, obcy”. Pani Dorota przestrzegała dzieci przed
niezawieraniem znajomości z przypadkowo spotkanymi osobami.
Zwróciła również uwagę uczniów na zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku propozycji
poczęstunku czy podwiezienia do domu przez osoby nieznajome. Nasi uczniowie, jak zwykle, wykazali
się dużą wiedzą i znajomością zasad zachowania się wobec obcych. Brawo! Pani Dorocie dziękujemy
i czekamy na następne spotkanie.

Od 25 października b.r., w każdy czwartek na terenie naszej szkoły, w godz.
od 10.00-11.00 w sali 0.59 będzie pełniony dyżur przez dzielnicowych osiedla
Barbary Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Aspirant sztabowy pan Klaudiusz Ochal i starszy aspirant pan Tomasz
Biernacki będą służyli pomocą w trudnych sprawach dot. funkcjonowania
ucznia i jego rodziny w środowisku. Zachęcamy do kontaktu!
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14 września b.r. na terenie naszej szkoły odbyły się
coroczne
obchody
święta
środowiska
osób
niepełnosprawnych. Impreza była objęta Honorowym
Patronatem Anny Hetman Prezydent Miasta JastrzębieZdrój.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: p. Anna
Hetman Prezydent Miasta, p. Alina Chojecka radna Rady
Miasta, p. Andrzej Pawłowski Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Beata Olszok Dyrektor MZN, p. Zofia Florek
dyrektor MOSiR, p. Katarzyna Kula dyrektor SP nr9
z uczniami, p. Joanna Łodzińska-Czoch dyrektor
Przedszkola Specjalnego z przedszkolakami i kadrą,
p. Remigiusz Skubis dyrektor PPP, prezesi
Stowarzyszenie GKS 1962 Jastrzębie p. Dariusz
Stanaszek i p. Paweł Duszyński z zawodnikami
klubu, p. Agata Szweda dyrektor Terapeutycznego
Punktu Przedszkolnego
"Słoneczna Kraina"
z przedszkolakami i kadrą , podopieczni i kadra
Niepublicznego
Ośrodka
RewalidacyjnoWychowawczego przy Zakładzie Leczniczo
Opiekuńczym "Betlejem", uczniowie i nauczyciele
ZSnr9, uczniowie i nauczyciele SP nr12, zespół
taneczny pod kierunkiem p. Małgorzaty Płóciennik
i p. Katarzyny Bryk, Niepubliczne Integracyjne
Przeszkole "Dzwoneczek".
Wspaniała zabawa przy scenie, rozliczne warsztaty:
sportowe, plastyczne, konstrukcyjne, bębniarskie czy
ceramiczne
bardzo podobały sie uczestnikom.
Na wielbicieli zwierząt czekała wystawa ptactwa
ozdobnego
przygotowana
przez
Stowarzyszenie
Hodowców z Marklowic. Serca wszystkich skradł Dawid
Płaczek, uczeń ZSnr9, swym muzycznym show.
Wspaniała zabawa i uśmiechnięte twarze pokazały
wszystkim na czym polega integracja.
Naszym wspaniałym gościom dziękujemy za przybycie
i cudownie spędzony czas!
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Lekcja czwarta: Powstanie styczniowe.
Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. Polacy nie porzucili nadziei na odzyskanie wolności.
W 1846 r. zorganizowali powstanie krakowskie, a w 1848 r. w Wielkopolsce doszło do wystąpień
w ramach Wiosny Ludów. Były to próby nieudane. Wielkie nadzieje w Polakach rozbudziła klęska Rosji
w wojnie krymskiej w 1856 r. Car Aleksander II zrozumiał, że musi zreformować swoje państwo. Inaczej
też zaczął traktować Królestwo Polskie, np. złagodził cenzurę, ogłosił amnestię , po której do kraju
wróciło tysiące zesłańców z Syberii. Jednak w sprawie niepodległości Polski był nieprzejednany:
Porzućcie marzenia!
Polacy byli nieustępliwi, dlatego zakładali organizacje konspiracyjne. Działaczy o radykalnych
poglądach nazywano czerwonymi. Pragnęli oni przygotować kolejne powstanie narodowe. Inną
organizacją spiskową o bardziej zachowawczych poglądach byli biali, którzy przeciwstawiali się walce
zbrojnej. Uważali, że do powstania należy się dokładnie przygotować oraz zdobyć poparcie mocarstw
zachodnich – Anglii i Francji.
Działalność czerwonych nie uszła uwadze władz.
Postanowiono rozbić ruch spiskowy. Nowy
namiestnik Królestwa Polskiego – Aleksander
Wielopolski, zapowiedział brankę, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. Wiadomość
ta dotarła do spiskowców, dzięki czemu części
poborowych udało się uciec i ukryć w lesie. W tej
sytuacji podjęto decyzję o przyspieszeniu wybuchu
powstania.
Doszło do tego z 22 na 23 stycznia 1863 r.
Nieliczne oddziały powstańcze, źle uzbrojone nie
miały szans w starciu z dobrze zorganizowaną armią
rosyjską. Powstanie w związku z tym przybrało
Artur Grottger Bitwa

charakter wojny partyzanckiej. Stoczono około 1200 potyczek, lecz ani jednej dużej bitwy. Nawet
dekret władz powstańczych o uwłaszczeniu chłopów nie przyciągnął tej grupy społecznej do walki.
Z każdą chwilą pogłębiał się chaos w szeregach powstańczych. Powołanie Romualda Traugutta
na nowego dyktatora powstania nie poprawiło dramatycznej sytuacji. Jego działalność konspiracyjna
zbiegła się z ogłoszeniem przez władze
rosyjskie uwłaszczenia chłopów – 2 marca
1864 r. Ludność wsi straciła powód,
by wspierać powstańców.
W kwietniu 1864 r. Rosjanie aresztowali
Traugutta, a w sierpniu powiesili go na
stokach warszawskiej Cytadeli.
Jesienią 1864 r. powstanie zakończyło
się klęską. Bilans strat był straszliwie
dotkliwy, a co gorsza rozpoczęła się
rusyfikacja.
Kolejna lekcja historii w następnym numerze.

Aleksander Sochaczewski Pożegnanie Europy
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Tym razem to nauczyciele musieli wykazać się umiejętnościami z różnych kategorii: zręcznośćnajdłuższa obrana skóra z jabłka, przejście przez linę z przepaską na oczach; wytrwałość- zjedzenie cytryny bez kwaśnej miny, sprawność-rozwiązywanie sznurka pełnego supłów, zmysł artystyczny- rysowanie postaci dziecka z zasłoniętymi oczami, szybkość- zawiązanie dwóm uczniom sznurowadeł. Zadania zostały wykonane przy ogromnym dopingu roześmianej widowni, a nauczyciele i pracownicy szkoły
biorący udział w konkurencjach otrzymali ordery uśmiechniętej buźki.
Wszyscy pracownicy szkoły zapoznali się z Dekalogiem:
Kochaj ucznia każdego, jak siebie samego.
Cierpliwy bądź stale, do tego dąż wytrwale.
Bądź miły i sympatyczny, otrzymasz od uczniów podarunek śliczny.
Dziel się swoją mądrością, z dużą częstotliwością.
Z byle powodu się nie obrażaj i do uczniów się nie zrażaj.
Naucz się wybaczać i do problemu nie wracać.
Zbyt długie pouczanie, to głowy zawracanie.
Bądź wyrozumiały, staniesz się doskonały.
Bądź sprawiedliwy, a nigdy leniwy.
Dzięki wytrwałości, doprowadzisz uczniów do szczęśliwości.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY ZA ICH CIĘŻKĄ
PRACĘ I ŻYCZYMY ZDROWIA I WYTRWAŁOŚCI!
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4-5 października w naszej szkole gościliśmy uczniów
i nauczycieli ze szkól podstawowych ze Starego Sącza,
z Ligoty i z Krakowa.
Gościem specjalnym z Łopusznej był pan Kazimierz
Tischner- brat ks. prof. J. Tischnera, który opowiadał
o naszym Patronie.
Młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce
do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, gdzie podczas
ścieżki dydaktycznej w podziemiach kopalni mieli
okazję poznać pracę górników i wziąć aktywny udział
w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wieczorem przyszedł czas na wspólne zabawy i tańce
przy muzyce. Uczniowie wraz z gośćmi nocowali
w szkole w warunkach biwakowych. Następnego dnia
cała społeczność szkoły i goście wzięli udział
w uroczystej Mszy Św. sprawowanej w intencji
rodziny szkół tischnerowskich w kościele pw. MBCz
w Jastrzębiu-Zdroju.

Po powrocie do szkoły Goście

mieli okazję spróbować swoich sił na warsztatach.
W pracowni plastycznej wykonywali jesienne ozdoby.
Był kurs muzykowania oraz zabawy integracyjne
i trening judo z instruktorem. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.
Spotkanie z innym człowiekiem to dar. Dziękujemy
za niego naszym Przyjaciołom ze szkół im. ks. prof. J.
Tischnera!
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BAJKA O PRZYJAŹNI NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

W pewnym lesie, bardzo daleko stąd była leśna szkółka. W szkółce owej uczyły się pod
kierunkiem Pani Sowy leśne zwierzątka: zajączki, wiewiórki, sarenki, małe liski,
niedźwiadki, borsuczki i wilczki.
Małe zwierzątka bardzo dobrze czuły się w swojej klasie, przyjaźniły się i razem bawiły.
Tylko zajączek, który miał chorą nóżkę nie miał prawdziwego przyjaciela. Był on bardzo
smutny, że nikt nie chce się z nim bawić i przyjaźnić. Czasem inne zwierzątka dokuczały mu,
że wolno biega, skacze, nie nadąża za innymi i pozostaje zawsze w tyle. Z czasem zwierzątka
zupełnie przestały się bawić z zajączkiem, a szczególnie w gry sportowe t.j. dwa ognie,
koszykówkę i piłkę nożną.
Zajączek przychodził zmartwiony do domu, zamykał się w swoim pokoju i płakał.
Był bardzo nieszczęśliwy. Czasami Pani Sowa i mama pytały, dlaczego jest taki
przygnębiony, ale zajączek nie potrafił zwierzyć się ze swoich problemów. Pewnego
słonecznego dnia pani sowa przyprowadziła do leśnej szkółki nowego ucznia – małego
jeżyka. Przedstawiła go zwierzątkom i powiedziała, że od dzisiaj będzie to nowy szkolny
kolega. Ale jeżyk nie został polubiony przez pozostałe zwierzątka, bo był nowy i też nie był
tak wysportowany jak jego koledzy z klasy. Wolno biegał i nie przepadał za sportowymi
zmaganiami. Zajączek zauważył, że jeżyk nie ma kolegów, jest smutny i samotny. Postanowił
więc zbliżyć się do jeżyka, a następnie porozmawiać z nim. Kiedy tak zaczęli razem
rozmawiać to odkryli, że bardzo się polubili. Postanowili, że za zgodą Pani Sowy usiądą
razem w jednej ławce. Odtąd pomagali zawsze sobie, odwiedzali się w swoich domach, często
śmiali się i czuli się bardzo ze sobą szczęśliwi. Każdy z nich miał już swojego wymarzonego
przyjaciela.
Z czasem koledzy z klasy zaczęli się z nimi przyjaźnić. Zauważyli, że fajna z nich para.
Zawsze byli weseli i uśmiechnięci. Tym właśnie zjednali sobie kolegów. Pogodne osoby lubi
się najbardziej.
[na podst. tekstu D. Nowickiej]
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Co jeszcze się zdarzyło…
czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń
2018
Wrzesień Październik

1 października wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Dniu
Głośnego Czytania. Uczniowie przynieśli swoje ulubione
książki. Punktualnie o godzinie dziesiątej we wszystkich salach
lekcyjnych odbyło się głośne czytanie. Czytaliśmy 10, 15,
a nawet 40 minut!
Uczniowie klas I-III wzięli udział w programie „Szkolny Gang
Słodziaków” . Codziennie czytały książkę „”Co się stanie na
leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”
i na jej podstawie tworzyły dalsze dzieje bohaterów.
Zwieńczeniem akcji była wspólna impreza, podczas której
uczniowie klasy trzeciej A i B zaprezentowali krótką inscenizację: Słodziaki wybrały się w podróż w nieznane. Trafiły do …
biblioteki, gdzie znalazły nowych przyjaciół: książki.
Podczas tworzenia prac konkursowych nasi uczniowie wykazali
się wielką wyobraźnią – o to właśnie chodziło!

POŻEGNANIE LATA
Rok szkolny się rozpoczął, więc musieliśmy pożegnać lato.
W tym roku odbyło się ono pod hasłem: „Dzień
ziemniaka”. Uczniowie obejrzeli prezentację o walorach
tego warzywa oraz jego znaczeniu w diecie człowieka.
Następnie najmłodsi wzięli udział w różnych zabawach
i konkursach, w których zostały wykorzystane bulwy
ziemniaków. Jednak największą atrakcją stał się pokaz
fryzur

zrobiony.

Na

zakończenie

z

przyniesionych

ziemniaków dzieci ułożyły wzór wężach z darów jesieni.
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TYDZIEŃ KODOWANIA
W naszej szkole w dniach od 15 do 19 października 2018 roku młodsi i starsi uczyli się programownia
na miarę swoich możliwości.
Uczniowie kodowali na tablicy interaktywnej, komputerze, macie kodowania, dywanie, kartce papieru.
Był mówiący robot DOC, Scratch i Run Marco. Prawie na każdym przedmiocie uczniowie rozwijali
umiejętności twórcze, kreatywność, logiczne myślenie. Było kolorowo, ciekawie i zabawnie. Młodzi
a może przyszli programiści ćwiczyli spostrzegawczość, utrwalali kierunki, tworzyli różne programy,
historyjki, instrukcje itp. Po prostu bawili się i zarazem uczyli się pod okiem fachowców. Była praca
zespołowa i indywidualna. Kodowanie informacji jest jedną z szybkich technik uczenia się. Mamy
nadzieję, że zachęci to uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce.

24 października b.r. odbył się XXVIII
Śląski Dzień

Treningowy Programu

Aktywności

Motorycznej

Specjalnych.

Udział

w

Olimpiad
nim

wzięło

87 zawodników z 18 klubów zrzeszonych
w Śląskim Oddziale Olimpiad Specjalnych.
Jak zwykle, wszyscy zawodnicy za udział
w

poszczególnych

konkurencjach

otrzymali medale oraz dyplomy.
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Czas na humor

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi: - Kochanie, ależ dziś promieniejesz! - Jestem taka uradowana...

Rosyjscy naukowcy odkryli, że aby przenieść się w przyszłość, wystarczy poczekać.

Matematyk zorganizował loterię i zapowiedział, że wygrana będzie nieskończona. Kiedy sprzedał wszystkie kupony i
zwycięzca zjawił się po odbiór nagrody, matematyk wyjaśnił sposób jej wypłaty: "1 dolar teraz, 1/2 dolara w następnym
tygodniu, 1/4 dolara za dwa tygodnie..."

Jedzcie dzieci! Jedzcie, dzieci! Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja ratuje życie!

Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę domowa uczniowi. Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali mi mama i tata.

Ojciec pyta syna: - Co robiliście dziś na matematyce? - Szukaliśmy wspólnego mianownika. - Coś podobnego! Kiedy ja
byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor zwraca się do uczniów. - Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i żebyście
we wrześniu wrócili mądrzejsi. - Nawzajem - odpowiada młodzież.
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