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Marian Falski

-

8 października obchodziliśmy 45. rocznicę śmierci patrona naszej szkoły - profesora Mariana Falskiego. Dla większości Polaków pozostaje on
autorem elementarza, książki, z której kilka pokoleń nauczyło się czytać i pisać. Pierwsze wydanie ukazało się w Krakowie w 1910 roku.
Podręcznik od razu zyskał uznanie nauczycieli i rodziców. Doczekał się kilkunastu wznowień zdobionych pięknymi ilustracjami. Kolejne wersje
elementarza były wydawane w Polsce jeszcze w latach 70. Historycy oświaty uznają także dokonania Falskiego w dziedzinie ustroju
i organizacji szkolnictwa - kwestie programów nauczania i szeroko pojętej polityki oświatowej. Dla mieszkańców Kraszewic i Kuźnicy
Grabowskiej oraz powiatu ostrzeszowskiego osoba i dzieło profesora Mariana Falskiego stały się zalążkiem wielu społecznych inicjatyw.
Muzeum Oświaty w Kuźnicy, Ruch Samorządowy noszące jego imię, a także Szkoła Podstawowa w Kraszewicach to instytucje propagujące
dokonania profesora, inicjujące wiele działań nie tylko związanych ze szkolnictwem i oświatą, ale również skupiające społeczność lokalną
wokół działań dla dobra i na rzecz wszystkich. Tak jak chciał profesor Falski.

-

kratery.com



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 10/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLMagazyn
7+

Kartka z kalendarza

Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej

31 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

-

-

07.10. br. odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej. Do turnieju przystąpili chłopcy z klas
IV - VI.  W pierwszej części rywalizacji pomiędzy klasami V-VI lepsza okazała się drużyna z klasy VI,
osiągając wynik 10:1. W drugiej rozgrywce wzięli udział uczniowie klasy VI i IV. Ponownie
zwycięzcami zostali reprezentanci kl. VI z uzyskanym wynikiem 5:3. Trzecią rozgrywkę zagrały klasy
V i IV. Zwycięzcą została klasa IV z wynikiem 6:5. Po oficjalnym podliczeniu punktacji wyłoniono
najlepszą drużynę piłkarską. Na podium stanęli reprezentanci następujących klas: 

1 miejsce - klasa VI 
2 miejsce - klasa IV 
3 miejsce - klasa V.

Rywalizacja pomiędzy chłopcami była bardzo zacięta. Żaden z uczestników nie chciał się łatwo
poddać i każdy walczył do końca, wykorzystując do maksimum swoje umiejętności. Jednak zwycięzca
może być tylko jeden. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Aleksandra Gatkowska -

23 września rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Jest to jedna z czterech
podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje  się umiarkowanymi temperaturami powietrza  z malejącą
średnią dobową (w przypadku Polski) oraz stosunkowo dużym w skali roku
opadem atmosferycznym. Dni są krótsze i chłodniejsze, a pogoda
deszczowa. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów
przed zimą. W październiku i listopadzie wiele liści z gatunków  drzew
liściastych zmienia kolor, by w końcu opaść na ziemię, tworząc barwne
kobierce w parkach, skwerach i lasach, a najgrubsze części zielone roślin
ulegają zdrewnieniu. Część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref
klimatycznych.Obserwować można przeloty ptaków, takich jak bociany,
żurawie, kaczki.

https://pl.wikipedia.org

-

www.google.pl

A. Gatkowska
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się
4 października. Zorganizowano konkursy dla
starszych oraz młodszych klas. Najmłodsi
uczniowie sprawdzali  swoją sprawność
wzrokową  w konkursie "Bystre oko". Uczniowie
klas 4-8 uzupełniali wyniki mnożenia na stronie
internetowej, lecz czas mieli ograniczony do 2
minut. Odbył się również konkurs "Mistrzyni
skakanki”. To bardzo ciekawa konkurencja.
Uczniowie skacząc na skakance musieli
odpowiadać na przykłady z tabliczki mnożenia.
Bardzo podobny konkurs to "Mistrz bramki", czyli
każdy celny strzał do bramki i poprawny wynik
mnożenia to 1 punkt. Uczniowie starszych klas
rozdawali wszystkim krótkie testy, również
rodzicom. Każdy tego dnia wspaniale się bawił i
mógł wygrać fajne nagrody. Dziękujemy  pani
Katarzynie Cegiełce i pomagającym jej uczniom
za organizację tej imprezy.

Eliza Podgórska

- -

- -

Korzyści dla uczniów:
możliwość wzięcia udziału w światowej akcji
utrwalenie tabliczki mnożenia
nauka przez zabawę
niezapomniane emocje.

Korzyści dla szkoły:
atrakcyjne wydarzenie dla całej szkoły
promocja szkoły wśród rodziców
promocja szkoły w mediach.

-

E.
Podgórska

E.
Podgórska

E.
Podgórska
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Ślubowanie klas pierwszych

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Przystąpiło do
niego w tym roku 26 dzieci. Był to dla nich bardzo ważny dzień, ponieważ
nareszcie mogli stać się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Swoją
uroczystość rozpoczęli mszą świętą w kościele, po czym wraz z rodzicami
oraz gośćmi udali się na halę sportową. Na hali zebrali się także
nauczyciele oraz uczniowie całej szkoły. Pierwszoklasiści wraz ze swoimi
wychowawczyniami przygotowali scenki artystyczne. Aby zostać
pasowanym na uczniów musieli wykazać się wieloma umiejętnościami:
zaśpiewać piosenki, wyrecytować wierszyki i podać odpowiedź na zagadki
zadane przez najstarszych kolegów. Po części artystycznej nastąpił
najważniejszy moment dnia - uroczyste pasowanie, którego udzielił dyrektor
szkoły, pan R. Dziwiński. Następnie głos zabrali goście, którzy oprócz
życzeń wręczyli także pierwszakom rozmaite prezenty. Nowych kolegów
serdecznie przywitali również drugoklasiści , recytując pięknie wierszyki i
obdarowując globusami. Na koniec uroczystości wszyscy udali się na mały,
słodki poczęstunek.

Adrianna Kuświk
-

- -

11 października br.
odbyły się także w
naszej szkole wybory
do władz Samorządu
Uczniowskiego,
poprzedzone
kampanią wyborczą.
Było wielu
kandydatów. Każdy z

nich miał kreatywny
pomysł jak odmienić
naszą szkołę. Nad
organizacją i
przebiegiem wyborów
czuwał pan Maciej
Zadka.
Przewodniczącą
Samorządu

Uczniowskiego na rok
szkolny 2019/2020
została uczennica
klasy VIII - Olga
Stacherzak.

Julita Rzepecka
-

A.
Kuświk

A.
Kuświk

A.
Kuświk

-



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 3 10/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Magazyn
7+

Dzień Edukacji Narodowej

-

Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą - Karta praw i
obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy
ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została
utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.
Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. W szkołach
organizowane są w ten dzień akademie, uczniowie dziękują za trud,
cierpliwość i serce.

https://pl.wikipedia.org

16.10.2019 r. odbyła
się wycieczka
zorganizowana przez
nauczyciela p.
Damiana Gałkę wraz z
udziałem p. Roberta
Dziwińskiego na mecz
piłki ręcznej do Kalisza
dla klas IV-VIII.
Wyjazd rozpoczął się
o godz.16:00. Zanim
jednak dojechaliśmy
na mecz mogliśmy
godzinę pochodzić po
galerii Amber w
Kaliszu. Zebraliśmy
się o godz.17:45 i
zakończyliśmy
zakupy. Po jakimś
czasie dotarliśmy

do Areny Kalisz, gdzie
odbywał się mecz
Kalisz-Płock. Opiekun
p. Damian Gałka
przed wejściem rozdał
nam bilety. bez
których wejście na
mecz byłoby
niemożliwe. Kiedy już
wszyscy zasiedli w
swoich sektorach
zaczął się mecz. W
między czasie można
było kupić sobie
słodkie przekąski.
Kibicowaliśmy wiernie
i głośno. Po 30
minutach nastąpiła
przerwa, podczas,
której bardzo

się niecierpliwiliśmy,
aby obejrzeć dalszą
część gry. Wreszcie
nastąpił koniec
przerwy. Oglądaliśmy
mecz z niezwykłą
ciekawością, która
drużyna wygra. W
ostatnich minutach
jednak już wszystko
zaczynało być
wiadome. I nie
myliliśmy się. Wygrał
Płock 26-23. Mimo
przegranej drużyny z
Kalisza nie
żałowaliśmy tak
wspaniałej wycieczki.
Mamy nadzieję, że
będzie takich więcej. 

Wiktoria Sabała

-

Wyjazd na mecz piłki ręcznej

- -

M. Ciołek https://pl.wikipedia.org/wiki

- -
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Dzień Spódnicy

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

30 października obchodzimy Dzień Spódnicy. Badania archeologiczne wykazały, że pierwsze ubrania przypominające spódnice były znane już kilka
tysięcy lat przed naszą erą. Były wykonywane głównie z trzciny lub ze słomy i nosili je również mężczyźni. Z czasem zarysował się wyraźny podział:
panowie (za wyjątkiem Szkotów) przysposobili sobie spodnie, kobiety spódnice. Kształt i długość spódnic zmieniał się na przestrzeni wieków, sięgając obu
ekstremów. Średniowieczne damy z wyższych sfer nosiły na przykład ogromne, szerokie spódnice, których średnica u dołu wynosiła nawet 3 metry. Z kolei
rewolucja obyczajowa lat 60. przyniosła ze sobą miniówki, ledwie zakrywające bieliznę. Smutny okres dla wielu miłośników damskich wdzięków rozpoczął
się w latach 70., kiedy to spodnie zawitały do kobiecych szaf, a tym samym zasłonięte zostawały kolejne pary nóg. Spodnie szybko przestały być
manifestacją emancypacji i stały się integralną częścią damskiej garderoby. W wielu krajach zachodnich są również uważane za bardziej „przyzwoite” i
profesjonalne. Dzień Spódnicy ma przekonać zarówno kobiety, jak i zatwardziałych męskich konserwatystów, że wraz ze spodniami należy zrzucić błędne
poczucie pruderii.

https://www.kalbi.pl

Ostatnie dni października to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych,
którzy odeszli, również pamięć o tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny,
pamięć o żołnierskich grobach. W święto Wszystkich Świętych (1 listopada),
a także następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada) odwiedzamy
cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Jak
co roku uczniowie naszej szkoły odwiedzają pobliski cmentarz. Porządkują
groby i zapalają znicze na pomniku ku czci poległych we wrześniu 1939
roku oraz na grobie Powstańca Styczniowego. Minutą ciszy czczą pamięć o
polskich bohaterach. Nie zapominają również o grobach nauczycieli naszej
szkoły, których już nie ma wśród nas, a także o mogiłach na których nikt nie
zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy. Przystają w
zadumie .....

Urszula Strzała
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