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14 PAŹDZIERNIKA -  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

.

ź:przystanek-szkoła

Serdeczne życzenia dla Dyrekcji,
Nauczycieli, Wszystkich Obecnych i Byłych
Pracowników Szkoły.  Życzymy dużo
zdrowia, radości, wytrwałości, pomyślności,
wyrozumiałości dla uczniów i od uczniów,
uśmiechu na twarzy, samych grzecznych
uczniów.  Z całego serca DZIĘKUJEMY za
Wasz trud  i serce. Redakcja The voice of
Students:)

Zdrowia, szczęścia,
pomyślności,
dużo uśmiechu i radości,
niech Wam na twarzach
słońce świeci,
życzą Wam wszystkie
szkolne dzieci:) 

.

Serdeczne życzenia od Redakcji The voice of Students
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OD KIEDY ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ?

Zastanawialiście się kiedy i jak powstał Dzień Nauczyciela? To
Międzynarodowe święto, które upamiętnia podpisanie w 1966r. ważnego
dokumentu dla nauczycieli pod nazwą  „Rekomendacji w sprawie statusu
nauczyciela” opracowanego przez UNESCO i Międzynarodową Organizację
Pracy. Dzień Nauczyciela jest obchodzony we wszystkich krajach. Historia
Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki już w 1957r. obchodzony jest
on 14 października. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela
obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
W tym roku w naszej szkole Dzień Nauczyciela był obchodzony 15
października. Tego dnia odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem
pierwszoklasistów. Dzieci i młodzież wręczyła nauczycielom
i pracownikom szkoły kwiaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  jeszcze raz
składamy Wszystkim Nauczycielom zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i wstawiania samych bardzo dobrych i celujących ocen.
                                                                        Patryk Ołdak

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć
 i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!(B. Conklin)

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi
pochodzić od uczących się.
(T. Mackenzie)

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie
 i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.(A. Einstein)

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.
(B. Cage)
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40-STA  ROCZNICA WYBRANIA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA 

16 października 2018 roku mija 40 lat
od dnia wybrania Polaka na biskupa
Rzymu czyli papieża. Gdy w 1978
roku ogłoszono wyniki głosowania 
wszyscy się zdziwili, że papieżem
został Polak, a nie Włoch. Pontyfikat
Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy
(trzeci pod względem długości w
historii). W trzecim roku swojej
posługi papieskiej  został 

.

postrzelony w brzuch i w rękę przez
tureckiego zamachowca Mehmeta
Ali Agce. Gdy wyzdrowiał a jego  

jego życie było w dużym
niebezpieczeństwie powierzył się
Matce Bożej, wiedział że za jego
ocaleniem stoi Ona. 
Odbył on 104 zagraniczne podróże
apostolskie z tego 8 do naszej
Ojczyzny. Był pierwszym papieżem,
który czytał bez okularów. Był
również pierwszym  papieżem, który
nosił zegarek na rękę. Ojciec Święty
Jan Paweł II był największym
podróżnikiem.
Jako mały chłopiec bardzo lubił grać
w piłkę nożną, jeździć na nartach
oraz zjadać swoje ulubione
kremówki, które potem zostały
nazwane papieskimi. Karol Wojtyła
inaczej zwany Lolek kochał chodzić
po górach oraz patrzyć na te piękne
górskie krajobrazy i stąd powstało
słowo „Papież, który kochał góry”.

.

źródło:eka.i.pl

źródło:dzieje.pl
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Gdy papież jeździł na nartach to tak
jakby przebierał się za inną osobę,
dlatego żeby nikt go nie rozpoznał.
Święty Jan Paweł II był rekordzistą
jeśli chodzi o liczbę beatyfikacji 
i kanonizacji. Podczas 148
beatyfikacji ogłosił on 1318 osób
błogosławionymi, a podczas 55
kanonizacji 478 osób ogłosił
świętymi.
W dniu 27 marca 1967 roku  nasz
kościół parafialny odwiedził
ówczesny kardynał Karol Wojtyła
późniejszy Papież. W tym to dniu
zostały poświęcone dwa dzwony,
które  biją do dnia dzisiejszego.
Był dobrym papieżem, albo nawet
najlepszym o jakim kiedykolwiek
słyszałem, był Papieżem pokolenia
moich rodziców, które po jego
śmierci nazwano pokoleniem JPII.
Zmarł w Watykanie 2 kwietnia 2005
roku o godz. 21.37. W Polsce trwała
6 dniowa żałoba. Miesiąc po
pogrzebie rozpoczęto proces
beatyfikacyjny, który skończył się  1
maja w 2011 roku po uznaniu cudu,
jaki się dokonał za jego
wstawiennictwem, który polegał na
uzdrowieniu zakonnicy.

TRADYCJA RODZINNA ...

Trzy lata później tj. 27 kwietnia 2014
roku  ogłoszono go  ŚWIĘTYM.

                                      Patryk Ołdak

Za wstawiennictwem Jana Pawła II
do dziś dokonują się liczne cuda.

Mamy taką rodzinną tradycję, że jak
wyjeżdżamy z wakacji w Rogowie to 
jedziemy do Świebodzina, 
ponieważ kiedy miałam pięć lat
mogliśmy zginąć w wypadku
samochodowym chyba
z tirem, ale uratował nas Jezus
Chrystus, bo zamiast jechać dalej
pojechaliśmy zobaczyć jego pomnik
i ominął nas wypadek, w którym
mogliśmy zginąć. Niestety ktoś inny
wtedy zginął i to też jest bardzo
smutne:-( Kiedy wyjeżdżaliśmy
wtedy kiedy był wypadek staliśmy
ok. 6 godzin w korku. Od teraz
jeździmy do Świebodzina 
i wchodzimy do samej góry, żeby się
pomodlić i zrobić zdjęcie. 

                  Zuzanna Setkowicz
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Uczęszczam na akrobatykę do
Chrzanowa. Uczymy się tam z Panią
Anią różnych figur akrobatycznych.
Gdy przyszłam na pierwsze zajęcia
bardzo się stresowałam, ale później
już przestałam się stresować. Na
każdych zajęciach z akrobatyki na
początku się rozciąąąąąąągamy, 
a następnie dzielimy się na dwie
grupy, bo oprócz akrobatyki są tam
jeszcze zajęcia z szarfami.
Zazwyczaj robimy sobie ścieżkę 
z pianek i materacy, robimy
przewroty i inne ćwiczenia, które
pomagają nam np. na występie. Jest
świetna zabawa, robimy gwiazdy,
stoimy na rękach, wykonujemy
przejścia na przedramionach,
przejścia w przód.
Te zajęcia są bardzo ciekawe
i rozwijające. Polecam każdemu.
                          Helena Łytek

Drodzy Czytelnicy jeśli chcecie
napisać do nas o swojej pasji lub
inny tekst to piszcie:
gazetkajunior@wp.pl

                            MOJA PASJA AKROBATYKA 

.

.
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KRZYSIU GDZIE JESTEŚ ? FILM, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ!

Witam!
Czy widzieliście  film pod tytułem
„Krzysiu gdzie jesteś”? Jeżeli nie to
musicie go obejrzeć wraz 
z Waszymi rodzicami.
Początek filmu jest o małym
chłopcu, który żegna się ze swoimi
pluszowymi przyjaciółmi, ponieważ
rozpoczyna naukę w internacie,
gdzie wysyłają go jego rodzice. Od
tego czasu nie widzieli się aż 30 lat.
Pewnego dnia, już w swoim
dorosłym życiu, gdy Krzysia
przerosła ilość obowiązków
zawodowych po długim i ciężkim
dniu, gdy był już bardzo zmęczony
po pracy, usiadł sobie na ławce 
w parku.
I wtedy nagle zjawia się kto… nikt
inny jak Kubuś we własnej osobie. 
A jak to się stało? Kubuś postanowił
iść do byłego domku Krzysia,
wyszedł ze swojej kryjówki 
w Londynie w jakiś  przedziwny
sposób znalazł się na ławce, na
której siedział ... jego Krzyś.
Bohater opowiadania zatrzymał 

misia w domu, ale ten zaczął mu
wszystko niszczyć więc postanowił,
że go odwiezie. Po drodze Kubuś
zachowywał się bardzo śmiesznie.
Nie będę Wam więcej mówił
przekonacie się sami, jak
oglądniecie film.
Film jest bardzo fajnie nakręcony.
Polecam Wam jechać do kina
i oglądnąć go bo jest wzruszający
i przy tym bardzo zabawny. 

                      Patryk Ołdak

. Krzysiu gdzie jesteś?
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BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY- SZLABAN NA RYZYKO!

W poniedziałek 8 października 
w naszej szkole w ramach akcji
„Październik miesiącem edukacji”,
realizowanej przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach
kampanii Bezpieczny przejazd –
„Szlaban na ryzyko!” wszyscy
uczniowie SP wzięli udział
w lekcjach o odpowiedzialnym 
i bezpiecznym  zachowaniu na
przejazdach kolejowo-drogowych.
Podczas warsztatów edukacyjnych 
zostały przypomniane zasady
bezpiecznego przekraczania
przejazdów kolejowo-drogowych,
znaki drogowe.Ta wiedza przyda się
wszystkim na pewno, by uniknąć
nieszczęśliwego wypadku. Zajęcia
Pani prowadząca  urozmaicała
filmami edukacyjnymi, grami,
zabawami i konkursami. Uczniowie
klas 1-3 SP otrzymali odblaski na
rękę, starsi odblaskowe smycze 
i inne gadżety. PAMIĘTAJMY, BY
ZACHOWYWAĆ BEZPIECZEŃSTWO
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 
I NA DRODZE!!!

P. Anna Koster- nasz szkolny
pedagog na stronie naszej szkoły
zamieściła bardzo ważną informację
dotyczącą BEZPIECZEŃSTWA NA
PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH:
żółte naklejki umieszczone na
przejazdach,  mogą uratować życie.
Na każdej, umieszczonej na słupku
rogatki lub wewnętrznej stronie
krzyża św. Andrzeja, są trzy
podstawowe dane: indywidualny
numer identyfikacyjny przejazdu
kolejowo-drogowego, numer
alarmowy 112, numery „awaryjne”.
W przypadku zagrożenia życia na
terenie kolejowym i po połączeniu 
z numerem 112, kierowca podaje
indywidualny numer identyfikacyjny
z żółtej naklejki. Operator numeru
112 powiadamia - specjalnie
stworzonym łączem – służby PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Kolejarze wstrzymując ruch
pociągów na linii, zwiększają szansę
na uniknięcie tragedii.
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