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WAŻNE DATY
14 października - Dzień Edukacji
Narodowej

16 października - akademia
z okazji DEN

16 października - wspomnienie
o Ojcu Świętym

24-25 października - zbiórka
makulatury

Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi,
że ciągle pytamy: "dlaczego?" i "po co?".
Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy,
nauczyciel zawsze służy pomocą.
A nauka bywa ciekawsza od bajek,
trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć.
Gdy wiedzy przybywa, to życie się staje
o ileż piękniejsze, ciekawsze, bogatsze.
/Jerzy Ficowski - "Kwiaty dla nauczycieli"/

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy
złożyć najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia,
cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych,
zadowolenia z uczniów, radości
z wykonywanej pracy.
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej tak naprawdę w powszechnym języku nazywany jest Dniem
Nauczyciela. Święto to ma swoje początki w 1972 r., wtedy właśnie powstała ustawa
Karta praw i obowiązków nauczyciela. Początkowo święto nosiło nazwę właśnie Dzień
Nauczyciela, ponieważ dotyczyło tylko wykonawców tego zawodu. Dopiero w 1982 r.
zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej. Jest okazją do nagradzania
wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji
Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale
Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są
przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych
apelach.

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: Albania, Argentyna,
Brazylia, Chiny, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Indie, Malezja, Meksyk, Rosja, Tajwan,
Turcja, Ukraina i Korea Południowa. /AG/

Lżejsze plecaki? - Tak! Da się! :)

1. Kupuj zeszyty w miękkich oprawach.

2. Niepotrzebne rzeczy zostaw w domu.

3. Na lekcję przynoś tylko potrzebne książki.

4. Jeżeli to możliwe, zostawiaj podręczniki w szafkach w szkole.

5. Jeden piórnik wystarczy, nie musisz nosić kilku. ;)
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JESIENNY BOOK TAG
Kocyk, herbata i książka czyli powieść idealna na jesienne wieczory
Wybrałbym tu ,,Ponad wszystko” i chociaż książka nie opowiada i nie ma klimatów jesiennych to bardzo szybko
się ją czyta.
Mi zajęło to 2 godziny!

Babie lato, czyli stary, dobry książkowy przyjaciel
Ehh... Moja odpowiedzią chyba nikt się nie zaskoczony. No to ten... ,,Harry Potter”.

Hulający wiatr czyli książka, która targała twoimi emocjami
Wybiorę tu książkę ,,Dziewczyna i chłopak wszystko na opak”, bo przez połowę książki nie lubiłam głównego
bohatera, główna bohaterka mnie irytowała i książka niezbyt mi się podobała. Ale na końcu polubiłam bohaterów.

Deszczowa pogoda, czyli ogromny wyciskacz łez
Miałam tak po dwóch książkach, po których nie mogłam zatrzymać łez. Były to ,,Gwiazd naszych wina”
i ,,Pomiędzy nami góry”. Naprawdę są to cudowne książki!

Wiewiórka, czyli książka, która przeczytałeś w mgnieniu oka
Jak już wcześniej mówiłam, książkę ,,Ponad wszystko” przeczytałam w 2 godziny (liczy 322 strony).

Liście, czyli książka z wieloma barwami na okładce
Mam dużo takich książek, ale do głowy przychodzą mi teraz ,,Baśniobór” i ,,Silver”. /KP/

Z matematyką na TY

Matematyka nazywana  jest  królową nauk.  Wykorzystujemy ją w wielu dziedzinach nauki, a także
w codziennym życiu np. przy robieniu zakupów lub przy  gotowaniu. 

We wrześniu w ZSP w Baczynie rozpoczęła się realizacja projektu matematycznego
pt. „Z matematyką na Ty”- rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystywania matematyki. Projekt
ten w całości finansowany jest przez fundację mBanku, która przekazała szkole na ten cel darowiznę
w wysokości 5000 zł. Głównym zamierzeniem projektu jest ukazanie uczniom wszechstronnego
zastosowania matematyki w codziennym życiu oraz zainteresowanie ich przedmiotem.
Uczniowie klas IV-VI w ramach zajęć kółka matematycznego będą uczestniczyć w warsztatach gier
planszowych, ćwiczyć biegłość liczenia, rozwijać wyobraźnię przestrzenną i umiejętność logicznego
myślenia. Wezmą udział w „żywych” lekcjach matematyki u lokalnych przedsiębiorców. Z projektu
sfinansowane zostaną dwie wycieczki :
·  wyjazd do Krakowa i udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 
·  wycieczka do Klockolandii i udział w projekcie „Liczę na klocki lego”.

W szkole zostaną przeprowadzone też konkursy matematyczne: „Mistrz rachunków pamięciowych” oraz
„Matematyczna ozdoba choinkowa”.
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JAK POZBYĆ SIĘ KATARU?

 W okresie jesiennym często mamy katar, niestety nie
da się przed nim uchronić.
Podam wam kilka sposobów, dzięki którym możecie
się go pozbyć:

1. Pozostań w domu i odpoczywaj

2. Pij dużo płynów m.in. herbata z cytryną lub
miodem

3. Najlepiej spożywaj gorące potrawy

4. Do kanapek dodawaj czosnek

5. Stosuj krople do nosa (nie dłużej niż 3-4 dni)

6. Bierz ciepłe kąpiele

7. Przyjmuj witaminę C

8. Mocz nogi w wodzie z solą /JK/

UŚMIECHNIJ SIĘ! ;)

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To
kwas siarkowy...

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka
wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i
zastanawia się. Nagle słychać straszny huk i unoszą
się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!

- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła
nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać
dwadzieścia jeden komputerów?... /JM/
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