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ZA CO LUBIĘ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 12?
Młodzi redaktorzy zadali takie pytanie uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Jakie były odpowiedzi? Przeczytajcie!

.

.

Okazuje się, że szkoła to nie tylko budynek. Ważni są rówieśnicy, nauczyciele i relacje międzyludzkie. Niektórzy - odpowiadając na nasze pytanie wymieniali także automaty czy stołówkę (pyszne dania i przesympatyczne panie z kuchni). Na razie jednak czekamy na zakończenie remontu :-)
Oto niektóre odpowiedzi:
„Za to, że mamy basen, automaty i długie przerwy.” (Martyna)
„W naszej szkole jest bardzo dużo klas, które są rozmieszczone na dwóch piętrach, w piwnicy i na parterze, więc jeśli chcę z piwnicy przejść na drugie
piętro mogę zrobić tysiąc kroków. Na koniec dnia czuję się wysportowany.” (nauczyciel historii i języka angielskiego)
„Bardzo lubię w-f, bo każdego dnia nasz nauczyciel daje nam inne ćwiczenia do wykonania. Lubię też pływać na naszym szkolnym basenie.”
(Nikodem)
„W naszej szkole najbardziej lubię to, że mamy darmowy basen, przy okazji darmowe lekcje pływania.” (Wiktoria)
„Nasza szkoła jest szkołą integracyjną, każde dziecko jest tutaj szanowane. Ze względu, że jestem nauczycielką spędzam trochę czasu w pokoju
nauczycielskim, a grono pedagogiczne jest naprawdę bardzo miłe.” (nauczyciel matematyki)
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Na jesień... kilka słów o JESIENIARZE

Jesieniara to
słowo
określające
osobę
uwielbiającą
porę roku
jesień.
Prawdziwe
"jesieniary"
siedzą pod
kocem w
ciepłych
ubrankach z
gorącym

kubkiem
dowolnego
napoju.
Jesieniara
zajęła drugie
miejsce w
plebiscycie na
MŁODZIEŻOWE
SŁOWO ROKU
2019. Na 1.
miejscu była
wówczas
"alternatywka".

MUST HAVE
JESIENIARY:

pinterestpinterest

Jakie ubrania
powinna mieć w
swojej szafie każda
1. Ciepły koc.
miłośniczka jesieni?
2. Zapachowe
sukienki maxi lub
świeczki.
midi w kolorach
3. Zapas cieplutkich
brązu i rudego
swetrów.
duże swetry (do
4. Kakao lub herbatka
kolan)
(z cytryną,
wygodne
goździkami, sokiem
komplety
malinowym).
dresowe
5. Ubrania w
ciepłe piżamy
odcieniach
zamszowe botki
inspirowanych
dopasowany golf
przyrodą, mające
(to baza do
grubszą fakturę i
stroju "na
koniecznie miłe w
cebulkę")
dotyku.
ciepły trencz
koszula w kratkę,
kurtka
koszulowa

pinteres pinterest

JESIENNE CYTATY

.

Jesień to druga
wiosna, kiedy każdy
liść jest kwiatem."
/A. Camus/
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zadumą
zrozumienia i ciszy,
wspaniała
w mądrym
uśmiechu
„Po prostu jesień:
do opadających
dużo piękna, trochę z niej złotych
smutku.”
i purpurowych liści,
/J. Broszkiewicz/
w uśmiechu
„Była to złota,
do przemijającego
dojrzałością
porywu wiosennej
pachnąca jesień.
młodości i rozkwitu
Najpiękniejsza z pór lata. Najmądrzejsza
roku, zadumana
z pór roku."
pogodną
/T. Dołęga Mostowicz/
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Międzynarodowy Dzień Białej Laski
to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone corocznie
15 października od 1964 roku.
Celem obchodów tego dnia jest uświadomienie całemu
społeczeństwu, iż osoby z niepełnosprawnością są wśród nas, że chcą
żyć tak jak wszyscy – bez ograniczeń.
Biała laska– laska używana przez osoby niewidome, zarówno jako
pomoc, jak i sygnał dla osób sprawnych. Tradycyjna biała laska chroni
osobę niewidomą przed zderzeniem z przeszkodą pionową lub poziomą,
umożliwia rozpoznanie terenu, a także sygnalizuje innym osobom
niepełnosprawność wzroku.
Na świecie żyje około 45 milionów ludzi niewidomych i 269 milionów
z zaburzeniami wzroku. Ludzi ze ślepotą wrodzoną lub nabytą
przed 5 rokiem życia nazywa się ociemniałymi. W celu ułatwienia życia
osobom kalekim prowadzi się tresurę psów przewodników, wydaje się
książki drukowane alfabetem Braille’a, a także prowadzi się zajęcia
z psychologami. Rehabilitacją zajmują się specjalistyczne ośrodki.
Ciekawostka:
82% niewidomych to osoby po 50 roku życia.

/Natalia/

Z serii: NIEZWYKLI NIEWIDOMI

Z serii: NIEZWYKLI NIEWIDOMI
Piotr Dukaczewski

Helen Keller
Straciła słuch i wzrok już jako dziewczynka w wyniku ciężkiej
choroby. Początkowo nie mogła sobie poradzić z nową
rzeczywistością - była rozgoryczona i wściekła.
Przełomem okazała się szkoła dla niewidomych, w której
dziewczynka trafiła na “swego anioła” - młodą, uzdolnioną
nauczycielkę Anne Sullivan, która uparła się, że nauczy Helen
mowy. Ale jak tu nauczyć dziecko słowa “lalka”, skoro ono nie wie,
jak lalka wygląda. Anne zrozumiała, że musi posłużyć się zmysłem
dotyku. Wkładała rękę dziewczynki pod strumień wody, a
na jej dłoni kreśliła słowo “woda”. Helen okazała się bardzo pojętną
uczennicą. Przystawiając palce do warg swej nauczycielki,
dziewczynka wyczuwała drgania przynależne konkretnym słowom
i na tej podstawie sama uczyła się je budować. Wkrótce
przemówiła. Opanowała też alfabet Braille’a, a nawet nauczyła się
kilku języków: francuskiego, niemieckiego, łaciny i greki.
W dorosłym życiu Helen podróżując po świecie, wygłaszała
prelekcje i broniła praw niepełnosprawnych. Przyjaźń z
nauczycielką przetrwała do końca życia.

Piotr Dukaczewski urodził się 13 stycznia 1965 roku
w Warszawie. Jest osobą słabowidzącą. Jego problem
ze wzrokiem zaczął się, gdy miał 9 lat. Jednak dopiero w
wieku 15 lat zdiagnozowano u niego zwyrodnienie
siatkówki. Po kuracji zaleczającej powstrzymano postęp
choroby, teraz widzi on kontury i ostre kontrasty. W
szkole uzyskiwał świetne wyniki zarówno w nauce, jak i
w sporcie. Miłość do sportu, a szczególnie do szachów,
zaszczepił w nim tata. W wieku 12 lat zapisał go do
klubu szachowego Legion Warszawa. Gdy miał 18 lat,
pierwszy raz wziął udział w Mistrzostwach Polski w
szachach dla niewidomych i zdobył główną nagrodę.
Zdobył także mistrzostwo Europy oraz czterokrotnie
wicemistrzostwo świata wśród osób niewidomych lub
słabowidzących. Uprawia windsurfing, narciarstwo
zjazdowe, ale jego największą pasją są szachy.
/Dominik/

/Nadia/
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Joanna Mazur - polska mistrzyni

Róża Czacka

Słynna biegaczka Joanna Mazur urodziła się w 1990 roku jako
zdrowa dziewczynka, lecz w wieku 7 lat zaczęła tracić wzrok. Wtedy
usłyszała, że niewidomi świetnie biegają i pływają. „Postanowiłam
spróbować”- mówi polska mistrzyni. Jej choroba postępowała w szybkim
tempie. W wieku 13 lat całkowicie straciła wzrok.
Mimo iż samym bieganiem zainteresowała się dużo wcześniej,
profesjonalne treningi rozpoczęła dopiero po studiach. Jej partnerem
treningowym jest Michał Stawicki , który biegnie wraz z Joanną Mazur w
ważnych zawodach sportowych. Razem osiągnęli wiele sukcesów.
W 2019 roku Joanna zwyciężyła w finale IX edycji „Tańca z
Gwiazdami”. Widzom i jurorom zapadła w pamięć jako niezwykła
dziewczyna, która mieszka w bardzo skromnych warunkach - w
internacie, w małym pokoju ze wspólną łazienką i kuchnią. Jeden z
najbogatszych Polaków, wzruszony jej historią, postanowił podarować jej
mieszkanie.
W tym roku Joanna postawiła sobie za główny cel zdobycie medalu
na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Niestety na ostatniej prostej
wyprzedziła ją reprezentantka Kenii. Nasza sportsmanka zajęła czwarte
miejsce.
/Hania/

Róża Czacka pochodziła z bogatej rodziny. Od
dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Mimo
licznych operacji, całkowicie straciła go w wieku 22
lat. Nauczyła się alfabetu Braille’a, a także założyła
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W 1917 roku
Róża została zakonnicą i przyjęła imię Elżbieta. Dzięki
jej staraniom w Laskach powstała placówka dającą
niewidomym wychowankom wykształcenie i
przygotowująca ich do samodzielnego życia.
Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w 1961 roku w
Laskach. Jest błogosławioną Kościoła katolickiego. Jej
beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 roku w
świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie wraz z
beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego.
/Hania/
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JESIENNY RELAKS

.

Natalia

.

Natalia

.

.

Natalia

Dominik

