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EDUKACJA EKOLOGICZNA
DLA NAJMŁODSZYCH

W piątek 29 kwietnia w holu naszej szkoły odbył się apel 
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
przybyli na uroczystość niosąc wykonane przez siebie biało-
czerwone flagi. Część artystyczną przedstawili uczniowie klas IV-
VI. Krótka informacja o powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła
naszą wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu, a
piosenki: „Polonez 3 Maja”, „Witaj majowa Jutrzenko” wprawiły
wszystkich w podniosły, patriotyczny nastrój. W apelu nawiązano
do poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła i
hymnu.
Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wpisany
jest w coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole. Ten
dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich
słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski,
często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci
i młodzież.

4 maja uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach
ekologicznych w Szkole Leśnej w toruńskiej Barbarce
poświęconych właściwemu postępowaniu z odpadami
domowymi oraz sposobom zapobiegania ich powstawaniu. W
trakcie zajęć dzieci dowiedziały się jaką drogę pokonują
zgromadzone w naszych  domach odpady, tj. tworzywa sztuczne,
szkło czy aluminium od momentu ich wyrzucenia do powtórnego
wykorzystania. Dla dzieci warsztaty były ciekawym
doświadczeniem. Dzięki nim prowadzona w ich domach
segregacja będzie o wiele prostsza.

                        "Wiedzą nawet dzieci
                       jak segregować śmieci
                            I Ty nie bądź łoś
                      zrób dla siebie i Ziemi coś"
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Muzyczny rejs po morzach i
oceanach.

16 maja, dzięki współpracy z
Łódzkim Biurem Koncertowym
„WIRTUOZ”, nasza sala
gimnastyczna zamieniła się w małą
filharmonię. Tego dnia odbył się
koncert pt. „Muzyczne podróże po
morzach i oceanach” w wykonaniu 
łódzkiego muzyka – absolwenta
Akademii Muzycznej  Macieja
Malca. Ten „Muzyczny rejs”, w
którym uczestniczyli nasi
uczniowie, umożliwił uczestnikom
wysłuchanie melodii i rytmów z
różnych stron świata. Artysta grał
na trąbce i puzonie,  a urozmaicał
swój występ narracją będącą
wspomnieniami swoich rejsów
dalekomorskich wielkimi statkami
pasażerskimi. 

Zaprezentował nam między innymi:
hiszpańskie pasodoble, grecką
Zorbę, czy Sambę de Janeiro.
Podczas koncertu muzyk zaprosił
młodych słuchaczy do aktywnego
w nim udziału. Uczniowie mogli
spróbować gry na puzonie i trąbce,
tańczyć i śpiewać wspólnie z
artystą a także wygrać nagrody w
mini konkursie muzycznym. Udział
w koncercie to nie tylko wspaniała
zabawa, ale także ważny element
edukacji muzycznej dzieci i
młodzieży.

Popis gry na puzonie

A wydawało się to łatwiejsze

Ola: Jeszcze o mnie usłyszycie!

ZE SZTUKĄ NA
TY

Krzysztof Wiśniewski od wielu lat
mieszka w Lipnie. Jest
nauczycielem. Ukończył Wydział
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest
członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków oddział w
Toruniu. Jest malarzem,
rysownikiem, miłośnikiem lotnictwa,
broni pancernej i …pracy w
ogrodzie. Na swych płótnach
wyczarowuje poetyckie klimaty
tajemniczych, nieodgadnionych
przestrzeni. To właśnie z tym
niezwykłym człowiekiem spotkali
się uczniowie naszej szkoły.

. Artysta najpierw zaprezentował
nam swoje prace, a później
poprowadził warsztaty plastyczne.
Podczas ich trwania dzieci poznały 
możliwości środków wyrazu
plastycznego takich jak: punkt, linia,
plama. Dowiedziały się jak
prawidłowo zbudować przestrzeń
na dwuwymiarowej powierzchni
kartki, jak stworzyć nastrój w
rysunku. Takie warsztaty nie tylko
rozwinęły wyobraźnię i nauczyły
myślenia przestrzennego ale także
w perspektywie ułatwią dzieciom
naukę w szkole. Na zakończenie
spotkania każdy z uczestników
otrzymał w prezencie reprodukcję
jednego z obrazów artysty.
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A.K. Z wykształcenia jest Pan prawnikiem. Jak to
się stało, że zaczął Pan pisać i dlaczego akurat dla
dzieci?
J.C. W pewnym momencie mojego życia doszedłem
do wniosku, że warto zrobić coś dla innych. Myśl ta
chodziła mi po głowie przez kilka miesięcy, ale nie
potrafiła zmaterializować się w konkretny pomysł. Aż
tu pewnego dnia, napatoczyła mi się moja najmłodsza
córka Asia i jej kilkudniowe kanapki ukryte na dnie
tornistra. Pod wpływem impulsu powstał wiersz
ZAKOCHANA PARÓWKA i tak zaczęła się moja
pisarska przygoda.

A.K. Skąd czerpie Pan pomysły do pisania?
J.C. Czasami pomysły na wiersze „przynoszą” mi
dzieci, jak w przypadku ZAKOCHANEJ PARÓWKI.
Ale najczęściej wiersze biorą się z obserwacji
rzeczywistości, niezwykłych skojarzeń i zabawy w
słowa.

A.K. Jak tworzy się wiersz? Czy jest to chwila,
moment, szybki pomysł czy raczej ciężka, żmudna
praca nad tekstem?
J.C. Uważam, że aby napisać wiersz dla dzieci trzeba
mieć dziecięcą wrażliwość. Wtedy pomysły na wiersze
same wpadają do głowy. 

A.K. Ile jest Pana w Pana poezji? Czy możemy
osobę mówiącą w wierszach utożsamiać z Panem,
Pana życiem, dzieciństwem? 
J.C No właśnie. Moja zabawa w wiersze, zaczyna się
od „wyczyszczenia” głowy ze wszystkich złych 
emocji, które niesie nam świat. Dopiero, gdy
przechodzę na poziom wrażliwości dziecka, pomysły
na wiersze same pchają się do głowy. Przerobienie
pomysłu na konkretny tekst to najprostszy etap pisania
wiersza i tak prawdę mówiąc, jest to niezła zabawa.
Odpowiadając zaś na pytanie. Moje wiersze pokazują 
moją osobowość, a dokładniej  wrażliwość. Mam
nadzieję, że będę potrafił patrzeć na świat oczami
dziecka, nawet, gdy będę staruszkiem.

A.K. Jakiego autora lubi Pan najbardziej, kto jest
dla Pana Mistrzem?
J.C. Nie będę oryginalny, gdy powiem, że moi ulubieni
autorzy to Brzechwa i Tuwim, aczkolwiek nie traktuję
ich jako swoich mistrzów. Chociaż cenię ich
twórczość, to nie wpłynęła ona na mój styl pisarski.
Moje wiersze, tak jak dzieci, w sposób naturalny
odzwierciedlają moją osobowość. 

A.K. Czy jako dziecko lubił Pan czytać? Jeżeli tak,
to jakie książki lubił Pan najbardziej czytać?
J.C. Jako dziecko uwielbiałem czytać. „Łykałem”
książkę za książką. Najbardziej podobały mi się
książki przygodowe, których akcja rozgrywała się w
zagranicznych plenerach, czyli np. seria książek o
przygodach Tomka Wilmowskiego. 

A.K Pana wiersze poruszają szeroką problematykę.
Czy jest szansa, że napisze Pan wiersz o naszym
dzisiejszym spotkaniu, a my uczniowie SP w Woli,
będziemy jego bohaterami?
J.C. A może zrobimy konkurs poetycki, w którym
Wasza miejscowość będzie bohaterką Waszych
wierszy. Obiecuję, dla najlepszego autora/autorki,
„ufundować” nagrodę w postaci mojego wiersza o
Woli.  
                 
                         Bardzo dziękuję za rozmowę
 

.

CUDNY ŚWIAT!
Wywiad z autorem współczesnych wierszy i piosenek dla dzieci przeprowadziła Anna Kroplewska

.
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Śladami Ireny Sendlerowej -
wycieczka do Warszawy

W dniach 10 -12 maja 2016 roku uczniowie i
nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ireny
Sendlerowej w  Woli odwiedzili Warszawę w ramach
wycieczki „Śladami Ireny Sendlerowej”. Dla dzieci
była to znakomita okazja,  aby pogłębić wiedzę o 
patronce szkoły. Zwiedziliśmy Palmiry, Zamek
Królewski, Rynek Starego Miasta,  Pałac Króla Jana III
w Wilanowie, Łazienki Królewskie. Dużą atrakcją
okazał się stadion Narodowy oraz widok na panoramę
Warszawy z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i
Nauki. Poznaliśmy również historię narodu
żydowskiego zwiedzając Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. Odwiedziliśmy  dom opieki oo.
Bonifratrów,  gdzie spędziła ostatnie lata Irena
Sendlerowa. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Małego
Powstańca, pod murami getta oraz przed Muzeum
więzienia Pawiak. 12 maja uczestnicy wycieczki wzięli
udział w uroczystościach zorganizowanych przez
Gimnazjum nr 23 w Warszawie, któremu w 2008 r.
nadano imię Ireny Sendlerowej. Niesamowite emocje
wśród dzieci i opiekunów wywołał chwytający za serce
spektakl taneczny „Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa”,
w wykonaniu Zespołu Tanecznego „Kontra” w reżyserii
i choreografii Tomasza Balcerka. Dzieci miały okazję
spotkać m. in. takie osobistości jak Minister Edukacji
Narodowej Annę Zalewską czy żonę byłego
prezydenta Annę Komorowską. Przed uroczystością
uczniowie spotkali się osobiście z Rzecznikiem Praw
Dziecka Markiem Michalakiem oraz Panią Janiną
Zgrzembską- córką Ireny Sendlerowej. W trakcie
godzinnego spotkania dzieci przeprowadziły wywiad z
tymi niezwykłymi osobami. Pytały m.in. o codzienną
pracę rzecznika oraz o wspomnienia ze spotkania z
Ireną Sendlerową. Wizyta w sali pamięci patrona
niewątpliwie pogłębiła wiedzę dzieci i nauczycieli na
temat patrona szkoły. Dziękujemy p. Katarzynie
Ludwiniak, pedagog Gimnazjum nr 23, za zaproszenie
na uroczystość. W dniu 8. rocznicy śmierci Ireny
Sendlerowej złożyliśmy  kwiaty na jej grobie na
Powązkach. Spotkaliśmy się także z autorką książki 
"Dzieci Ireny Sendlerowej" panią Anną Mieszkowską. 
Kierownikiem wycieczki był p. Andrzej Małecki.

Spotkanie z panem Rzecznikiem

Z Panią Minister A. Zalewską

Stadion Narodowy robi wrażenie

Spotkanie z córką Ireny Sendlerowej

.

.

.

.


	WITAJ MAJ, PIĘKNY MAJ
	EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA NAJMŁODSZYCH
	Muzyczny rejs po morzach i oceanach.
	ZE SZTUKĄ NA TY
	CUDNY ŚWIAT!
	Śladami Ireny Sendlerowej - wycieczka do Warszawy


