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                           PASOWANIE NA UCZNIA

..

..

14 października w
naszej szkole był
bardzo ważnym
dniem dla
najmłodszych
klas. W tym dniu
odbyła się
uroczystość
ślubowania i
pasowania dzieci
na uczniów Szkoły
Podstawowej nr
40. Wszyscy z
niecierpliwością
czekali na tę
chwilę.
Uroczystość
prowadziła
uczennica klasy

IV, która powitała
zaproszonych
gości, dyrekcję
szkoły, nauczycieli
oraz rodziców i
uczniów.
Uczniowie klas I
przygotowali
program
artystyczny, na
który przybyły
postacie z bajek w
towarzystwie
Dobrej Wróżki.
Dzieci klas I miały
do wykonania kilka
zadań. Okazały
się one dla
pierwszaków

bardzo łatwe!
Dzieci z
przyjemnością
zaprezentowały
przygotowane
wiersze, 
odśpiewały wesołe
piosenki i
odpowiadały na
zadane przez
pomocników
dobrej wróżki
zagadki. Po
uroczystym 
ślubowaniu
nastąpiła
najważniejsza
chwila –
pasowanie

na uczniów. Każda
klasa, po kolei
wystrojona w
czapeczki i
kokardy wystąpiła
na środek sali.
Pani dyrektor,
ogromnym
ołówkiem, 
pasowała 
każde dziecko na
ucznia. Potem
panie
wychowawczynie
wręczały dyplomy
i upominki dla
pierwszaków.
Następnie była
chwila

na pamiątkowe
zdjęcia grupowe i
indywidualne.
Uroczystość
zakończyła się
słodkim
poczęstunkiem.
Pełne wrażeń, w
towarzystwie
wzruszonych
rodziców, dzieci
udały się do
domów.
Uroczystość
przygotowały: p.
M. Dudała, p. G,
Polak oraz p. G.
Dybała.

..

..
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                          AGRESJI MÓWIMY STOP!

. .

.

Zajęcia przeprowadzone w
świetlicy szkolnej miały na celu
kształtowanie wśród uczniów
umiejętności opanowania i
przezwyciężania złości oraz
agresji, a także naukę
rozpoznawania różnych uczuć i
emocji.

Przedostatni
tydzień
października
upłynął w
świetlicy
szkolnej pod
hasłem „Agresji
mówimy
STOP”. Temat
zaczęliśmy od
zdefiniowania
pojęcia
„agresja”.
Padały różne
odpowiedzi –
skojarzenia, ale
do najczęściej
powtarzanych
przez dzieci
należały:
przemoc,
krzywdzenie
innych,
popychanie i
bicie. Tym
samym nasza
definicja była
niepełna, gdyż
ograniczała się
wyłącznie do
jednego rodzaju
agresji –
fizycznej

. Jednak po
przeczytaniu
opowiadania o
pewnym
chłopcu, który
był obiektem
kpin i szyderstw
kolegów,
uczniowie
uświadomili
sobie, że
istnieje jeszcze
agresja
psychiczna,
słowna.
Niestety
zdecydowana
większość
dzieci
potwierdziła, że
doświadczyła
na sobie tego
typu przemocy.
W naszej
dyskusji nie
mogło również
zabraknąć
tematów
dotyczących
przyczyn
konfliktów
i sposobów ich

rozwiązywania
z wyłączeniem
„prawa pięści”.
Wspólnie
doszliśmy do
wniosku, że
najkorzystniejszą
metodą
likwidacji
problemu jest
rozmowa:
spokojna i
rzeczowa z
odpowiednimi
argumentami i
uzasadnieniem
własnego
zdania, bo jak
słusznie
zauważył jeden
z uczniów:
„Agresja jest
oznaką
słabości. O
wiele trudniej
jest szczerze
porozmawiać z
przeciwnikiem
i przekonać go
do swoich
racji.”. Dzieci
rozwikłały

również
znaczenie
popularnego
wyrażenia
„pójść na
kompromis”,
biorąc udział w 
scenkach.
Natomiast
podczas
głosowania
wybraliśmy
najlepszą
technikę
rozładowywania
negatywnych
emocji, czyli
uprawianie
sportu. Na sam
koniec dzieci
wykonały
plakaty, które
podsumowywały
naszą
tygodniową
dyskusję.

. .

.
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Dzień Edukacji
Narodowej to
święto, które w
sposób
szczególny
postanowili
uczcić
uczniowie klasy
II c. Wykonali
piękne portrety
swoich

nauczycieli i
krótko opisali ich
najważniejsze
cechy
osobowości. Dla
pani Anny
Skołuckiej
przygotowali
kolorowe kwiaty,
na których
zapisali liczne

obietnice
składane swojej
wychowawczyni.
Występując w
roli redaktorów
szkolnej gazetki,

przeprowadzili
krótkie rozmowy
z niektórymi
pracownikami
szkoły, których
efekty
postanowiliśmy
zaprezentować.
Rozmawiali z
panią Wiesławą
– woźną.

O której
godzinie 
zaczyna pani
rano pracę?
- Wszystkie
dzieci jeszcze
smacznie śpią,
kiedy ja
rozpoczynam
pracę o godzinie
6.00.

Czy pani lubi
swoją pracę?
- Bardzo lubię
swoją pracę,
ponieważ
niezwykłą
sympatią darzę
dzieci.
Co pani robi,
gdy dzieci
mają lekcje?

- W czasie
zajęć
lekcyjnych
dzieci zajmuję
się
sprzątaniem
szkoły.
Wychodzę
również na
plac zabaw
sprawdzić, czy
wszystko jest
w porządku.
Przeprowadzili
rozmowę z
panem
Markiem –
szkolnym
konserwatorem.
Czy podoba
się panu
praca w
szkole?
- Lubię
pracować w
szkole,

ponieważ
wiem, że
pomagam
dzieciom
uczyć się w
odpowiednich
warunkach.
Co
najczęściej
pan
naprawia?
- Najczęściej
naprawiam
zamki i
klamki.
Jakich
narzędzi pan
używa?
- W swojej
pracy
wykorzystuję
młotek,
gwoździe,
wiertarkę,
wkrętarkę,
pędzel, łopatę,
taczkę, grabie.

Rozmawiali z
panią
kucharką.
Co pani
najbardziej
lubi gotować?
- Najchętniej
gotuję
makaron z
serem. Jest
prosty w
przygotowaniu,
a przy tym
bardzo
smaczny.
Skąd pani ma
produkty na
obiad?
- Wszystkie
produkty, z
których
przygotowujemy
dla dzieci
pyszne
obiadki,
pochodzą

z hurtowni lub
ze sklepu.
Ile godzin
pani pracuje?
- Codziennie
pracuję 8
godzin.
Do grupy
szkolnych
redaktorów
dołączył Wiktor
Łaganowski,
uczeń klasy II
b, który na
zajęciach
dodatkowych z
panią Moniką
Kałużą
przeprowadził
krótki wywiad
z panią Dorotą
– sekretarką.
Na czym
polega praca
pani
sekretarki?

- Do zakresu
moich
obowiązków
wchodzi wiele
zadań. Przede
wszystkim
prowadzę
dokumentację
szkolną, np.
księgi uczniów.
Poza tym
zapisuję dzieci
do szkoły.
Ponadto
odbieram
telefony i
udzielam
informacji,
kseruję
potrzebne
materiały oraz
obsługuję
bezpośrednio
osoby
przychodzące
do sekretariatu

w różnych
sprawach.
Z jakimi
sprawami
zgłaszają się
najczęściej
uczniowie?
- Uczniowie
najczęściej
zgłaszają się
do mnie, gdy
zgubią
legitymację i
chcą wyrobić
duplikat.
Często
przychodzą i
proszą o
wykonanie
telefonu do
rodziców i
poinformowaniu
o ich złym
samopoczuciu.

. .. .
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W dniu
28.10.2015 r.
dzieci z klas II a
i II b
uczestniczyły w
finałowych
rozgrywkach
konkursu
wiedzy
ekologicznej.
Impreza

pod patronatem
radnego miasta
Sosnowca, pana
Kamila Wnuka,
odbyły się w
Miejskiej
Bibliotece.
Trzyosobowe
zespoły wyłoniły
wstępne
eliminacje,

polegające na
rozwiązaniu
testu wiedzy
ekologicznej.
Finałowe
zmagania wcale
nie były łatwe.

Dzieci musiały
wykazać się
wiedzą
dotyczącą form
oszczędzania
wody, energii
elektrycznej
oraz środowiska
naturalnego.
Należało także

znać symbole
umieszczane na
opakowaniach
rozmaitych
produktów,
rozwiązać
diagram, czy też
ułożyć puzzle.
W dodatku 
część
konkurencji

odbywała się na
czas. Wierzcie
nam, zadania
wymagały
sporej wiedzy
oraz
umiejętności
współpracy.
Tym bardziej
cieszą wyniki
konkursu.

.

.

.

.

Drugie miejsce
zajęła drużyna z
klasy II b w
składzie: Liliana
Bulińska, Oliwia
Cisło i Zuzanna
Kuś. Miejsce
trzecie
wywalczyły (po
zaciętej
dogrywce z
zespołem z
klasy II b)
dziewczynki

z klasy II a: Julia
Chwastek,
Wiktoria Durnaś
i Kalina
Kacprzyk.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali piękne
nagrody i
dyplomy.
Serdecznie
gratulujemy i
życzymy

dalszych
sukcesów w
rozwijaniu
talentów?

Wielokrotnie zachęcaliśmy uczniów naszej szkoły do
pisania i przesyłania nam wierszy. Są pośród nas tacy,
którzy lubią tworzyć i regularnie publikują na łamach
gazetki swoje utwory. Prezentujemy kolejne dzieło
Maksymiliana Żaka, ucznia klasy II b.

"WIEWIÓRKA"

Jest ruda, ruchliwa i lekka jak piórko.
Biega i skacze, wciąż tu i tam...
Zwierzątko to zwane jest wiewiórką
I ja ją bardzo dobrze znam.

Najczęściej można spotkać ją w lesie,
Jak zwinnie na drzewa się wspina.
W swych małych łapkach orzeszki niesie,
Bo przecież zbliża się zima.

Zdolności naprawdę ma niebywałe:
Skakanie, wspinanie, kryjówka za krzakiem.
Jej ruda kita i uszka małe
Są jej rozpoznawczym znakiem.

.

.

.

.
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„Pokochaj
jesień!”

Spróbuj
pokochać 
jesień
z niesamowity
-mi urokami.
Spójrz, ile
piękna niesie
obdarzając cię
nowymi
dniami.

Kolorowo, jak
wiosną
barwne liście,
ostatki zieleni,
dadzą chwilę
radosną,
twą szarość
życia mogą
odmienić.

Wieczór
szybciej

nastaje,
słońce też
znika
wcześniej niż
latem.
Lecz nowe
czy nie daje
chwil spokoju?
Skorzystaj
zatem!
Tadeusz
Karasiewicz

Słowa wiersza
pt. „Pokochaj
jesień”
Tadeusza
Karasiewicza
zainspirowały
uczniów klasy
II b do
przygotowania,
wraz z
wychowawcą
panią Moniką
Wileczek,

wystąpienia dla
rodziców,
którego
tematem
przewodnim
stała się jesień.
Dla swoich
bliskich
zorganizowali
słodki
poczęstunek
na stołach
przystrojonych
jarzębiną,
kasztanami,
szyszkami,
liśćmi i innymi
darami natury.
Prezentowali
piękne wiersze
i piosenki o
jesieni. Nie
zabrakło
ciekawych
układów
tanecznych,

które
opracowywali
w ramach
dodatkowych
zajęć
tanecznych.
Spotkanie z
bliskimi stało
się także
okazją do
wystawienia
prac
plastyczno-
technicznych:
„Drzew w
barwach
jesieni”,
albumów
„Jesienne
liście” oraz
„Jesiennych
plonów” -
warzyw na
talerzu
wykonanych z
plasteliny. 

Jak nie
kochać jesieni,
jej babiego
lata,
Liści
niesionych
wiatrem, w
rytm deszczu
tańczących.
Ptaków, co
przed podróżą
na drzewach
usiadły,
Czekając na
swych braci,
za morze
lecących.
Jak nie
kochać jesieni,
jej barw
purpurowych,
Szarych,
żółtych,
czerwonych,
srebrnych,
szczerozłotych.

Gdy białą
mgłą otuli
zachodzący
księżyc,
Kojąc w twym
słabym sercu,
codzienne
zgryzoty.
Jak nie
kochać jesieni,
smutnej,
zatroskanej,
Pełnej
tęsknoty za
tym, co już nie
powróci.
Chryzantemy
pobieli, dla
tych, których 
nie ma.
Szronem łąki
maluje, ukoi,
zasmuci.
Tadeusz
Wywrocki

. .

. .
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             ZAJĘCIA DODATKOWE 
          Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 
             PROJEKT "MY HOUSE"

W ramach
dodatkowych
zajęć z języka
angielskiego,
prowadzonych
przez p.
Agnieszkę
Bernaś, dzieci
wykonywały w
październiku
projekt

"My house".
Praca nad nim
była doskonałą
okazją do
rozwijania
zainteresowań
językowych
uczniów, jak
również
kształtowania
wśród nich

ważnych
obecnie
umiejętności,
takich jak: praca
w zespole,
umiejętność
autoprezentacji i
twórczego
działania.

. .

„Na cmentarzu
płomyki złote i
groby w
chryzantemach.
Ludzie przyszli
tu z myślą o
tych, których
już nie ma”
pisała Helena
Bechler. 

O tych, których 
już nie

ma pośród nas
pomyśleli także
uczniowie
naszej szkoły.
Dzieci z klas I
a, I b, I c oraz II
b i II c wraz z
wychowawcami
i panią
Agnieszką
Furtacz udali się
na pobliski
cmentarz,

by zapalić
znicze ku czci
wszystkich
zmarłych i
pomodlić się za
spokój ich dusz.

Wiktor
Łaganowski,
uczeń klasy II b,
zainspirowany
zbliżającym się
Świętem
Zmarłych
napisał
piosenkę, którą
postanowił
zaprezentować
nie tylko swoim
bliskim, ale
także
czytelnikom
naszej gazetki.

To  święto
przychodzi, to
święto
przychodzi
gdy jesienny
deszcz nasze
serca chłodzi.
Gdy mnóstwo
zniczy na
grobach płonie
i cały świat we
mgle tonie.
Ref.: Tyle
zniczy na
grobach …
Tyle zniczy na
grobach …
Znicze świecą
w ciemności
a w naszych
sercach smutek
gości.
Swoich bliskich
każdy
wspomina

O żołnierzach
walczących za
Polskę nie
zapomina!
Ref.: Tyle
zniczy na
grobach …
Tyle zniczy na
grobach …

.

. .

.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ
           OD HELIOSA

.

.

1. Jest nim "Mazurek Dąbrowskiego".
2. Jedenasty miesiąc w roku.
3. Głowa państwa w naszym kraju.
4. Kraj, w którym mieszkasz.
5. Znajduje się w godle nad głową orła.
6. Jesienne warzywo.
7. Zakładasz go na szyję, by nie zmarznąć.
8. Autor baśni o Calineczce.
9. Tańcowała z nitką.
10. Jeden z kolorów na polskiej fladze.
11. Ochroni Cię przed jesiennym deszczem.
12. Możesz dać ją psu.
13. Jesienią spada z drzewa.

Przed Wami kolejna krzyżówka z
nagrodą! Na poprawne rozwiązania
czekamy do 9.11.2015 r. w
świetlicy (klasy I-III) oraz w
bibliotece (klasy IV-VI). 

Do wygrania bilet na dowolny
seans w kinie Helios! 

Nagrodę za poprawne rozwiązanie
krzyżówki z poprzedniego numeru
gazetki wygrał Igor Pudo (IV b).
Serdecznie gratulujemy!

.

.


