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     Jak co roku pierwszy dzwonek rozpoczął nowy rok szkolny. Z tej okazji życzymy
wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty, aby szkoła była przyjaznym
miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania pasji oraz zainteresowań. Niech nauka
będzie ciekawą przygodą, a praca z dziećmi i młodzieżą przyniesie satysfakcję.
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Kartka z kalendarza

 
80. rocznica II wojny światowej

1 września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Polskę
zaatakowano dwa razy: 1. września napadu dokonały wojska niemieckie,
natomiast 17 września ze wschodu wkroczyła armia sowiecka. 2 września
odbył się w naszej szkole apel rozpoczynający  nowy  rok szkolny
2019/2020, na którym  pani Wanda Noweta, nauczycielka historii, 
przybliżyła nam informacje o tym strasznym czasie, jakim była dla ludzkości
wojna. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych. Od 3 września uczniowie
wszystkich klas na  godzinach  wychowawczych szli na cmentarz, aby
zapalić znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Główne międzynarodowe
obchody 80. rocznicy II wojny światowej miały miejsce w niedzielę 1
września w Warszawie, na Placu Piłsudskiego  z udziałem  prezydentów
ponad 40  państw świata. Natomiast w Gminie Kraszewice - w Kuźnicy
Grabowskiej, w miejscu, w którym zginęło 66 mieszkańców,  ks. Mateusz
Kołodziejski odprawił mszę świętą, a harcerze zaśpiewali wzruszającą
pieśń „My nie chcemy więcej wojny”. Wszyscy zebrani oddali hołd zabitym i
pomordowanym. Także w Mącznikach, przy pomniku niewinnie
zamordowanych mieszkańców pobliskich okolic, zebrało się wiele osób,
aby upamiętnić ten czas. Przemawiał Wójt Gminy Kraszewice p. Konrad
Kuświk, na tę uroczystość przybyły również delegacje miejscowych
organizacji, politycy i mieszkańcy Kraszewic. Podczas II wojny światowej
Polska i inne kraje utraciły swych obywateli, wiele obrazów i cennych rzeźb
do tej pory nie odnalezionych. Wojna to czas terroru i strachu,  czas
zagłady i cierpienia milionów ludzi. Dbajmy, aby to wydarzenie nigdy nie
zostało zapomniane. Dbajmy, by nigdy się nie powtórzyło. Nigdy więcej
wojny! Chcemy wzrastać i żyć w pokoju!

Wiktoria Sabała

-

-

-

Rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę,
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy
poniedziałek po pierwszym września, a kończą się w ostatni piątek
czerwca. Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się zatem w
piątek, 26 czerwca. Oznacza to, że w sobotę rozpoczną się długo
wyczekiwane wakacje. Do szkół wrócicie dopiero we wtorek, 1 września. 
Kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta i ferie zimowe? Sprawdźcie.
Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2019/2020, który w
prosty i przejrzysty sposób pokazuje, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły.
Wystarczy wydrukować, by mieć zawsze przy sobie pełny rozkład na rok
szkolny razem z feriami zimowymi i innymi dniami wolnymi.

-

-

-

wwwkraszewice.pl.

-
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Narodowe Czytanie 2019

7 września 2019 roku cała Polska cofnęła się do XIX wieku. Stało się to za
sprawą 8. Narodowego Czytania, które w Kraszewicach odbyło się w
Bibliotece Publicznej o godzinie 10.00. W czytaniu wzięły udział  dzieci z
dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach i
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej.
„Czytaniem zaszczycili” bibliotekę także włodarze gminy, wójt pan Konrad
Kuświk i sekretarz pan Paweł Uścinowicz, dyrektorzy szkół: pan Robert
Dziwiński, pani Marianna Powązka, pani Maria Sobieraj oraz nauczyciele i
mieszkańcy Kraszewic. W tym roku dominowały nowele. W Kraszewicach
wybór padł na trzy lektury: „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dym” Marii
Konopnickiej oraz „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej. Czytanie uczniów
cechowało się piękną dykcją i zrozumieniem czytanego tekstu. Była to
zasługa nauczycielek, które z zaangażowaniem i poświęceniem
przygotowywały swoich podopiecznych do występu. Szczególne
podziękowania należą się pani Marii Ciołek i Agnieszce Białas -
nauczycielkom języka polskiego z Kraszewic oraz pani  Małgorzacie
Gołdyn - polonistce  z Kuźnicy Grabowskiej. Dzieci, chcąc oddać klimat
tamtych czasów przebrały się w piękne, epokowe stroje. Dzięki temu
przybyli słuchacze wczuli się w panujący nastrój i w wyobraźni przenieśli się
w drugą połowę XIX wieku. Pomimo, że czytanie trwało dwie godziny, nikt z
przybyłych gości nie okazał znudzenia. Wręcz przeciwnie, wszyscy
wysłuchali z zainteresowaniem tekstów, a każdy występ wynagrodzony był
gromkimi brawami. Po zakończeniu czytania przy słodkim poczęstunku
można było wymienić się wrażeniami i odczuciami, a także pogratulować
młodym czytelnikom. Wydarzenie to było bardzo udane, gdyż uczestniczyły
w nim osoby, które kochają książki i polskich autorów. Każdy wychodził z
biblioteki z uśmiechem na twarzy i chęcią ponownego przybycia tutaj za
rok.

Laura Pomykała i Adrianna Kuświk

-

- -

-

- Maria Ciołek

Maria Ciołek Maria Ciołek

www.google.pl

Maria Ciołek
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Sukces naszej szkoły

Memoriał im. Mariana Bińczaka

-

-

13 września br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
podczas uroczystej gali podsumowującej całoroczne działania
Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i
Społecznej KinoSzkoła 2018/2019 przyjęliśmy z ogromną radością
wiadomość, że laureatem VIII edycji programu w kategorii szkół
podstawowych kolejny raz została nasza szkoła. Tym razem, sponsor
programu - Biuro Podróży Wędrownik - ufundował nam wycieczkę do
Wrocławia. Do programu, pod opieką nauczycielek: U. Strzały, M. Szmaj, E.
Wyrembelskiej, przystąpili uczniowie klasy I i IIb naszej szkoły. Od
października 2018 roku do czerwca 2019 roku uczestniczyli oni w
Filmowych drogowskazach, czyli cyklu pełnometrażowych filmów światowej
produkcji, warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów,
a także zajęć pofilmowych. Tematy warsztatów jak i dobór filmów powstały
w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych. Uczniowie zobaczyli filmy dostosowane do ich
wieku i zainteresowań, poznali wartościowe produkcje kina europejskiego i
światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji. Dzięki
prowadzonym warsztatom mogli poruszać tematy dla nich ważne, choć
niejednokrotnie trudne, dokonywać autorefleksji i zrozumieć otaczające ich
procesy społeczne. Nabywali również umiejętności werbalizowania
własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas
zajęć. Właściwie i profesjonalnie poprowadzone warsztaty były istotne przy
realizacji jednego z trudniejszych zadań - wspieraniu ucznia w stawaniu się
lepszym człowiekiem. Wierzymy, że poprzez uczestnictwo w programie
KinoSzkoła uczniowie staną się bardziej uważni na siebie i otaczających ich
ludzi, wzmocnią się ich więzi z rodzinami i rówieśnikami.

Urszula Strzała

17 września br. w naszej szkole odbył się memoriał im. Mariana Bińczaka.
Marian Bińczak był wieloletnim dyrektorem i nauczycielem Szkoły
Podstawowej w Kraszewicach. Znany jako wielki miłośnik sportu, w 
szczególności lekkoatletyki, inspirował młodzież do rozwijania sportowych
talentów. To on zapoczątkował rozwój kultury fizycznej w naszej
miejscowości. Zawsze mawiał: Płacz na treningu, śmiej się po wygranej
walce. Dziś Marian Bińczak jest patronem lekkoatletycznej imprezy, w
której uczestniczy corocznie społeczność szkolna. W tym roku uczniowie
klas IV-VII rywalizowali w następujących dyscyplinach: bieg krótki na 60 m,
bieg długi na 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczka palantową.
Podczas imprezy panowała wspaniała atmosfera. Wielu uczniów zdobyło
liczne medale, m. in: Kasia Tomczyk, Igor Kowalczyk, Sylwia Golanowska,
Tomasz Kurmanek, Nikola Kozica, Basia Marszałkowska, Nikola
Kowalczyk, Jarek Tomczyk i wielu innych. Gratulujemy wszystkim
zwycięzcom i uczestnikom. Być może wśród medalistów są przyszli
reprezentanci Polski? Nauczycielom wychowania fizycznego dziękujemy za
organizację tego wspaniałego wydarzenia.

Ola Gatkowska  -

-

U

-

www.kraszewice.boo.pl

ckis.kalisz.pl
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#OSE/Wyzwanie

Ada Kuświk

-

 Z wielką radością pragniemy ogłosić, że nasza szkoła zwyciężyła w
ogólnopolskim konkursie #OSE/Wyzwanie, w którym można było wygrać
mobilną pracownię dla swojej szkoły. Udział w konkursie mogły wziąć
szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne
warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i
programu mLegitymacja szkolna. Szansę na wygraną zwiększała również
deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.
Kolejnym warunkiem udziału w konkursie było  przesłanie pracy plastycznej
pt . Smart szkoła. Spośród przygotowanych przez uczniów naszej szkoły
prac plastycznych pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani A. Nowak, do
dalszego etapu jury wyłoniło pracę uczennicy klasy 6b Adrianny
Kuświk. To właśnie praca naszej zdolnej uczennicy zwyciężyła. Dzięki
temu, uczniowie naszej szkoły będą mieli zapewniony dostęp do
komputerów nie tylko podczas lekcji informatyki. Co więcej, dzięki mobilnej
pracowni multimedialnej kompetencje cyfrowe będzie można kształcić i
podnosić podczas zajęć z dowolnego przedmiotu i w każdej sali lekcyjnej.
To ogromny sukces i wyróżnienie dla naszej szkoły. Serdecznie
gratulujemy naszej koleżance Adzie i życzymy dalszych sukcesów!
Podziękowania należą się również nauczycielom, którzy włączyli się  w
realizację projektu: pani Alicja Nowak, pani U. Strzała, pan M. Moś, pan A.
Jany oraz pan M. Zadka.

Alicja Nowak

Alicja Nowak

www.google.pl
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Konkurs List do taty

-

-

13 września br. w biurze Senatora RP miało
miejsce podsumowanie etapu okręgowego 5.
Edycji konkursu List do taty organizowanego 
przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i
Społecznej Senatu RP oraz zespół Tato.Net
Fundacji im. św. Cyryla i Metodego. Uczennica
klasy VIb - Katarzyna Baś, nad którą miałam
przyjemność sprawować opiekę merytoryczną,
otrzymała wyróżnienie. Podobną nagrodę
wywalczyła Nina Cichosz ze Szkoły Podstawowej
w Kuźnicy Grabowskiej. Gratulacje dla młodych
adeptek pióra. 

Maria Ciołek
                                          

Fragment list Kasi

Mój tata ma na imię Piotr. Jest najlepszym tatą,
jakiego można sobie wymarzyć. Dlaczego?
Posłuchajcie sami.
Odkąd pamiętam, tata zawsze był przy mnie.
Kiedy byłam mała, spędzał ze mną dużo czasu.
Często bawiliśmy się razem. Do dziś pamiętam
naszą ulubioną zabawę - berka. Pomagał mi
stawiać pierwsze kroki. Nauczył mnie jeździć na
rowerze.  To wydawało mi się wtedy bardzo
trudne, były  momenty, w których rzucałam
rower, płakałam i mówiłam, że nie dam rady.
Wtedy tata podnosił mnie i mówił: „Kasia idzie ci
bardzo dobrze, dasz radę, nie załamuj się”.  Dziś
wiem, że to była ważna lekcja dla mnie, z której
zapamiętałam, że w życiu nie wolno się
poddawać. Trzeba zawsze wierzyć w siebie. 
Tata nigdy mi niczego nie zabraniał, uważał, że
dzięki eksperymentom poznaję świat.  Jednak
ostatnie słowo zawsze należało do niego.
Pamiętam, jak pewnego dnia próbowałam,
podczas nieobecności mamy, wyjąć z szafy jej
szpilki. Tata zakazał mi ich ubierania w trosce o
bezpieczeństwo, a ja postanowiłam, że będę tak
długo płakać, aż zmięknie. Niestety, tata okazał
się twardy. To była kolejna lekcja. Wtedy byłam
na niego bardzo zła, ale teraz wiem, że nie
zmienię decyzji rodziców, jeśli nie będę miała
odpowiednich argumentów.
Ktoś kiedyś powiedział, że znajomych można
mieć wielu, ale przyjaciel jest tylko jeden. Jestem
szczęśliwa, ponieważ mam ich dwoje: mamę i
tatę. Tata Jest wyrozumiały i cierpliwy, zawsze
mnie rozumie. Należy do osób szczerych,
zawsze mówi mi to, co myśli. Jest szczery aż do
bólu. Zawsze mnie wysłuchuje, a ja uwielbiam
spędzać z nim czas. Podtrzymuje rodzinę na
duchu. Nigdy mi nie odmawia.

-

-
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Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w klasie VIb

26 września br. w  klasie VIb na godzinie wychowawczej i języku polskim miały miejsce zajęcia  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadził je
ratownik medyczny - pan Piotr Baś. To nie pierwsze spotkanie tego typu, ponieważ pan Piotr towarzyszy uczniom od pierwszej klasy, wprowadzając  ich w
tematykę ratownictwa medycznego. Uczniowie na profesjonalnym fantomie pod czujnym okiem ratownika uczyli się prawidłowej resuscytacji  krążeniowo -
oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt oraz obsługi defibrylatora. Pan Piotr Baś uczył szóstoklasistów, jak się zachować i co zrobić, gdy jest się
świadkiem wypadku. Bardzo cenne okazały się wskazówki dotyczące  postępowania przy oparzeniach, zadławieniach czy ugryzieniach i użądleniach. Po
tych warsztatach  każdy wie, że podczas reanimacji osoby dorosłej wykonujemy 120 uciśnięć  klatki piersiowej na minutę. Zyskaliśmy świadomość, że 
obojętne przejście obok osoby poszkodowanej i nieudzielenie jej pomocy lub też niepozwolenie na udzielenie ratunku jest karalne. Na całe życie
zapamiętamy, że wzywanie karetki dla żartu może stanowić zagrożenie dla innych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Na koniec zadawaliśmy pytania
dotyczące zasad zachowania się w różnych życiowych sytuacjach wymagających zachowanie zimnej krwi i natychmiastowej reakcji.  Według mnie, były
one bardzo trudne, ale pan Piotr odpowiadał na nie z niezwykłą łatwością . Zajęcia bardzo nam się podobały, więc nagrodziliśmy pana ratownika 
brawami. To była bardzo ciekawa lekcja. Chcielibyśmy ją kiedyś powtórzyć. Życie ludzkie jest bezcenne i każdy człowiek powinien wiedzieć, jak je
ratować.  

Kamila Jangas

- -

www.ratowniczy.net

www.7dnikalisza.com wlkp24.info
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Żegnaj lato na rok!

Dzień Chłopaka

-

Dzień Chłopaka to święto, które nie jest świętem oficjalnym, a
zwyczajowym, dlatego w wielu kalendarzach się ono nie pojawia. Kiedy
obchodzimy Dzień Chłopaka? Życzenia młodym mężczyznom będziemy
składać jeszcze w tym miesiącu. W Polsce obchodzimy je 30 września, ale
np. w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, w Norwegii 7 października, a w Kanadzie
25 listopada. Święto to jest popularne przede wszystkim wśród nastolatków.
Przyjęło się, że w Dzień Chłopaka dziewczyny składają swoim kolegom
życzenia i obdarowują ich drobnymi prezentami. Święto to obchodzi się
często w przedszkolach i szkołach, ale już nie na uniwersytetach. Świętem
podobnym do Dnia Chłopaka jest Dzień Mężczyzn. Jedną z
proponowanych dat obchodów Dnia Mężczyzn w Polsce jest 10 marca. W
tym dniu w polskim Kościele katolickim obchodzone jest nieoficjalne
wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. 

Urszula Strzała

Lato to jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie
klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami
powietrza w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i
owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego
pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. Lato astronomiczne
rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu
równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres
pomiędzy 21 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień
wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo
cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia
jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a
nocy przybywa. Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz
mniejszych wysokościach ponad horyzontem. Ostatni dzień lata przypada
w tym roku w niedzielę 22 września. W poniedziałek o godzinie 9.50 Słońce
osiągnie punkt równonocy jesiennej i tym samym rozpocznie się
astronomiczna jesień.Ta pora roku potrwa aż do 21 grudnia. 

Urszula Strzała
-

--

-

www.google.pl

www.google.plwww.google.pl



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 09/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Magazyn
7+

- -

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna.
Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 9. edycja akcji (ŚDTM 2019) odbędzie się 4 października
2019. Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka. Wydawnictwo promuje
zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki. Przez wiele lat pod jego patronatem organizowane były
Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku przeprowadzany jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do
nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom - pokazując
swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. W ramach tej akcji, w naszej szkole, odbędą się następujące
konkursy:

„SZKOLNY MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”
„MATEMATYCZNA KRÓLOWA SKAKANKI - 2019”
„PIŁKARZ MATEMATYK - 2019”.

Szkolny koordynator - K. Cegiełka
   

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKSPERTEM TABLICZKI MNOŻENIA!
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