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 Święto Edukacji Narodowej

W numerze
październikowym

Dzień Edukacji Narodowej- to święto wszystkich nauczycieli,
wychowawców, pedagogów i pracowników szkoły.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która została
utworzona 14.10.1773 roku z inicjatywy króla Stanisława
II Augusta.  Początkowo Dzień Nauczyciela miał być obchodzony
20 listopada, ponieważ ustalono ten dzień Międzynarodowym
Dniem Karty Nauczyciela, ostatecznie tak się nie stało. Światowy
Dzień Nauczyciela jest świętowany 5 października
pod patronatem UNESCO i został przyjęty w 1994 r. Na
przykład Argentyna świętuje 11 września, Chiny - 10 września,
Rosja - 5 października, Hiszpania - 27 listopada, z kolei
mieszkańcy  Meksyku - 5 maja.                 Diana Malon

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
życzymy wszystkim Nauczycielom 
i Pracownikom szkoły,  żeby  byli
szczęśliwi, radośni oraz pogodni 
każdego dnia.
Dziękujemy za pokazanie nam,
że porażki mogą nas nauczyć czegoś
pożytecznego i uświadomienie, że, gdy
przeżywamy trudności, możemy odkryć
swą siłę, a miłość i życzliwość często
znajdujemy w najciemniejsze dni.
Diana Malon w imieniu Redakcji 
i uczniów ZPO w Kadzidle

Nauczycielka przy tablicy

Nauczyciel … to jedna z najbardziej
wyjątkowych postaci na całym
świecie, bo któż inny mógłby każdego
dnia ofiarowywać to, co w nim
najlepszego, cudzym dzieciom?  

* Skąd wzięło się Święto Edukacji
Narodowej?
* Szkoła dawniej i dziś. Wywiad 
z nauczycielką p.Heleną Nalewajk
* Koła zainteresowań w naszej szkole
* Myśl dobrze o wszystkich. 
ABC społecznej krucjaty miłości
S.Wyszyńskiego
* Jan Brzechwa przypomina 
o kulturalnym zachowaniu
* Poznajemy historię znaczka. Dzień
Znaczka Pocztowego
* Światowy Dzień Makaronu
* Relacja naszych redaktorów
* Na scenie z aktorami
* Our Funny Little World projekt 
z j. angielskiego
* Rusz głową!  * Uśmiechnij się! 
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   Szkoła dawniej i dziś
wywiad z p.Haliną Nalewajk wieloletnią nauczycielką
Szkoły Podstawowej w Kadzidle.

Pani Halina Nalewajk,  to emerytowana nauczycielka,
która w przeszłości pracowała w szkole w Kadzidle 
i  opowiedziała mi jak wyglądała kiedyś nauka.
- Gdzie kiedyś znajdował się budynek szkoły?
- Jak ja chodziłam jeszcze do szkoły,  była tam, gdzie
dzisiaj jest Biedronka i to był drewniany, długi barak.
- Czy kiedyś klasy wyglądały tak samo jak teraz?
- Ławki to były  drewniane pulpity połączone razem z
siedzeniem. W każdej siedziały 2 osoby. W pulpicie
była dziurka, żeby postawić kałamarz i takie 2
wgłębienia, podłużne do położenia obsadki do
stalówki, bo kiedyś pisało się atramentem.
- Jak wyglądały łazienki w szkole?
- Myślę, że współcześnie bardzo ciężko to sobie
nawet wyobrazić, aż obrzydzenie bierze.To był
oddzielny barak, w środku wysokie, betonowe
podwyższenie i trzeba było wejść na ten beton, w
którym wycięte były dziury i kucać, bo  nie było
sedesów. Ja pamiętam jako dziecko to ledwo tam
wchodziłam na górę. A w dole pełno robaków. Zimą to
w ogóle było strasznie, bałam się tam wejść.
- Czy uczniowie nosili mundurki?
- Za moich czasów to nie. Nie było takiej potrzeby,
każdy chodził w tym, co mógł. Rodzice starali się,
żeby ubrania były czyste, nie podarte. Nikt nie patrzył
na modę
- Jakich przedmiotów uczono się w szkole?
- Takich, jak dzisiaj: języka polskiego, matematyki,
biologii, geografii, historii, wychowania fizycznego,
techniki. W 7 klasie była jeszcze fizyka i chemia. W
młodszych klasach też uczyła jedna pani wszystkiego.
Młodsze klasy nie miały plastyki i techniki. Nazywano
to: prace ręczne i rysunki.
- Jaki był kiedyś poziom nauczania w szkole?
- W stosunku do dzisiejszego poziomu to był bardzo
ciężko, ale nie dlatego, że było trudny, tylko dlatego,
że myśmy byli ze wsi. Dopiero w szkole człowiek
nauczył się mówić tak, po polsku, bo mówiliśmy
przeważnie gwarą. No i tępiono w nas tę gwarę.
Dzisiaj z kolei prowadzi się specjalne zajęcia, żeby
dzieci poznały gwarę.
- Czy były kiedyś posiłki (zupy) w świetlicy?
- Każdy nosił kanapkę ze sobą, ile mu matka zrobiła,
a jak nie, to kto miał kanapki, to się biegło do niego i
mówiło: „ Daj gryza, daj gryza”. Nie wszystkich ludzi
było stać, na to, żeby mieć kanapki.

- Czy były jakieś dodatkowe zajęcia?
- Harcerstwo.
- Czy w ferie i wakacje były organizowane zajęcia
dla uczniów?
- Nie. Każdy miał zajęcie w domu. Koszenie trawy,
pielenie, pasienie krów. Wtedy się grało w piłkę, która
była zrobiona z chusty, którą się rozkładało, kładło się
na chustę jakieś ubrania, i się mocno chustę
związywało. Tak powstawała piłka. Każdy mógł ją
zrobić. 
- Do której godziny kiedyś trwały lekcje?
- Przeważnie  było 5-6 lekcji.
- Ile lat Pani uczyła w szkole?
- 35 lat.
- Czego Pani uczyła w szkole?
- Uczyłam historii i klasy 1-3.
- Czy nauczyciele byli surowi?
- Nauczyciele byli groźni, wymagający i nie wolno było
nam mruczeć na lekcji. Gdy nauczyciel wyszedł z
klasy, to nadal było cicho. Ale też robiliśmy
nauczycielom psikusy. Kiedyś wyskakiwaliśmy oknami
z klasy, bo było nisko. Jak nauczyciele dowiedzieli się,
co zrobiliśmy,  to każdy dostał 
ze 3 łapy linijką albo drewnianym piórnikiem. 

          Bardzo Pani dziękuję za wspaniały wywiad.
Dzięki Pani nasi czytelnicy mogą sobie wyobrazić, 
jak kiedyś wyglądała szkoła i chyba nie powinni
narzekać. ;)
                                               Laura Orzechowska

Kałamarz i drewniany piórnik Laura O.
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         Koła zainteresowań w naszej szkole

Koło kulinarne- koło prowadzi pani H. Czachowska.
Na zajęciach uczennice uczą się piec ciastka,
przygotowywać sałatki, robić desery, koktajle i inne
proste potrawy.
Koło szachowe- koło szachowe prowadzi pan
R.Grzyb. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Uczęszcza na nie 16 uczniów, którzy chcą  się
nauczyć grać w szachy oraz poznać nowe techniki gry
w szachy.
SKO- opiekunami SKO są pani H. Lesińska oraz pani
M. Kaliszewska. Do programu należą uczniowie od 5
do 13 lat. Uczestnicy uczą się o oszczędzaniu
pieniędzy, rozwijają zdolności matematyczne,
polonistyczne, plastyczne, historyczne oraz biorą
udział w konkursach.
Koło ekologiczne- koło prowadzą pani E.Szulkowska
oraz pani M. Kubeł. Na zajęciach uczniowie klasy 7
rozszerzają swoje wiadomości z biologii, chodzą na
wycieczki do lasu oraz innych miejsc związanych z
przyrodą.
Koło historyczne- zajęcia prowadzi pani E.Tomczak.
Uczęszczają na nie uczniowie klas 4,5 i 6, którzy chcą
powiększyć swoją wiedzę z historii, lepiej poznać
dzieje Polski i jej bohaterów. Aktualnie przygotowują
się do Święta Niepodległość i wykonują laurki dla
bohaterów Powstania Warszawskiego.
Koło matematyczne- opiekunami koła są pani
H.Lesińska i pani W. Szurnicka. Na zajęciach
uczniowie rozwijają swoje umiejętności
matematyczne, uczą się logicznego myślenia oraz
przygotowują się do konkursów matematycznych,
takich jak Kangur.
SKS- zajęcia prowadzą: pani M. Białczak, pan
Kowalczyk i pan Z. Pierzchanowski. Na zajęciach
uczniowie rozwijają swoją sprawność fizyczną, grają w
różne gry sportowe oraz przygotowują się 
do zawodów sportowych.
Chór- opiekunami chóru są pani S. Jaworska i
E.Piotrowska. Na zajęcia uczęszczają osoby
czerpiące radość ze śpiewania. Podczas spotkań
przygotowują się do występów na różnych
uroczystościach szkolnych.
Koło dziennikarskie- zajęcia prowadzi pani
U.Nalewajk i pod jej opieką młodzi redaktorzy piszą
artykuły do gazetki Zitajta!
                                 Informacje zebrał Miłosz Sęk

Koło kulinarne SMACZNEGO!

Koło szachowe

Członkowie k. ekologicznego podczas wycieczki

Próba chóru

M.S

M.S

.

P. S.J.
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Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim.
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś
dobrego.
           kardynał Stefan Wyszyński  ABC Społecznej Krucjaty Miłości

                 Refleksje nastolatków na podstawie    
 ABC Społecznej Krucjaty Miłości kard.S.Wyszyńskiego

Kardynał S.Wyszyński mówi nam, abyśmy myśleli dobrze o wszystkich, jednak często ciężko jest znaleźć dobre
strony, szczególnie, gdy ponoszą nas emocje, a bliscy, którzy nas otaczają i, z którymi spędzamy dużo czasu, 
nas denerwują. Jednak nie powinniśmy wyżywać się na nich, tylko wytłumaczyć im, w czym tkwi problem.
Musimy pamiętać, że w każdym człowieku tkwi dobro, a my nie wiemy, co mogło sprowokować drugiego
człowieka, np.: ucznia, że nas krzywdzi. A może w jego domy ktoś nadużywa alkoholu lub jego rodzice się
rozwodzą, a on jest jeszcze bardziej zagubiony niż my. Może warto odpuścić i zejść mu z drogi lub
porozmawiać w dogodnej chwili. Wiadomo, że jednych lubimy bardziej, innych mniej, ale wszystkim należy się
szacunek. Nie przezywajmy się! Każdego to rani.  Często mamy o kimś wyrobione zdanie i przyklejamy komuś
etykietkę zanim go poznamy. Może ten, kto jest głośny i wyśmiewa innych tak naprawdę jest zagubiony i chce
to ukryć i się popisuje.  Pamiętacie, że najgorszy podczas zdalnego nauczania był brak możliwości kontaktu z
osobami w tym samym wieku. Dlatego nie skreślajmy nikogo i rozmawiajmy z ludźmi. Wiem, że to trudne po
zdalnym, bo się zmieniliśmy, zamknęliśmy. Jeśli nie ma się kontaktu codziennie, ciężko jest go utrzymywać.
Dostrzegajmy dobre strony we wszystkim, bo wszędzie kryje się dobro. Tylko czeka, aż je znajdziemy. 
                                                                                                                                           Natalia Cichoń
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Aby w sposób miły i przyjemny promować
czytelnictwo  wśród najmłodszych uczniów 
30 października 2021 r. odbyła się akcja pt. Jan
Brzechwa przypomina o kulturalnym zachowaniu.
Podczas spotkanie utwory Jana Brzechwy
interpretowali: pan Dariusz Łukaszewski wójt gminy
Kadzidło, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kadzidle
p.Halina Prusaczyk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej
p.Michał Bogdanski,  dyrektor Biblioteki Publicznej w
Kadzidle p. Wiesława Sobiech, nauczycielka języka
polskiego p.Dorota Wołosz, bibliotekarki: p. Krystyna
Łaszczych, p. Krystyna Sutuła. Do akcji włączyli się
uczniowie klasy siódmej, którzy pod opieką p. Elżbiety
Hyży Bogdańskiej  przygotowali scenki aktorskie
wiążące poszczególne utwory Brzechwy. Z klasy VII a
wystąpili Liliana Bogdańska, Amelia Wiktorowicz,
Mikołaj Markowski, Patrycja Bacławska, Olga
Bednarczyk oraz Maja Matejkowska. Organizatorkami
tej akcji były Małgorzata Napiórkowska i Elżbieta Hyży
Bogdanska.                              Lilianna Bogdańska

Nasi czytający goście

Uczniowie podczas scenki

We wtorek 5 października na zaproszenie p. Elżbiety
Chyży Bogdańskiej odwiedziła nasza szkołę p.Dorena
Wasik prezes polsko amerykańskiej fundacji z
Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Pani Dorena
w ramach promocji głośnego czytania oraz
popularyzacji języka angielskiego zaprezentowała
znane i lubiane bajki oraz fragmenty angielskich
książek. W tej akcji wzięli udział uczniowie klas 7oraz
klasy 4 i 5. Dzieci, które rozpoznały przeczytane
utwory nagrodzone zostały drobnymi upominkami. Po
przeczytaniu anglojęzycznych tekstów, był również
czas na pytania do naszego gościa. Pani Dorena była
zaskoczona ilością pytań, szczególnie tych
dotyczących jej pasji, czyli poszukiwania swoich
polskich korzeni.
                                               Lilianna Bogdańska

Podczas rozmowy z uczniami.

Zasłuchani w sali kinowej.

           Niezwykła wizyta
   Amerykanka Dorena Wasik       
      odwiedza nas w Kadzidle

            Jan Brzechwa przypomina o kulturalnym zachowaniu
                                       AKCJA CZYTELNICZA

E. Bogdańska

E. Bogdańska

E. B.

E.B.
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        Relacja naszych redaktorów

 Na scenie z aktorami    

   Our Funny Little World
   projekt z j.angielskiego

Kl.5c i 5d na scenie z aktorami

 Nasza szkoła, a dokładniej klasy 7 i 8, bierze udział 
w projekcie z angielskiego "Our Funny Little World’’.
Opiekunem projektu jest pani Agnieszka Boruch. 
Do projektu zgłosiło się 10 krajów z całego świata!
Głównym celem przedsięwzięcie jest komunikacja 
w języku angielskim z uczniami innych krajów . 
Za zadanie mamy między innymi:
-przedstawienie siebie,
-wykonanie prezentacji o Polsce,
-zrobienie loga szkoły  i prezentacji promującej naszą
szkołę,
-nagranie tiktoków,
-zrobienie plakatów promujących projekt,
-rozmowy online z przedstawicielami projektów 
z innych krajów,
-rozwiązywanie quizów i ich robienie 
a także wykonanie wielu innych ciekawych zadań, 
o których poinformuję Was  na przestrzeni roku.

Nie muszę chyba dodawać, że dzięki temu mamy
szansę podszlifować angielski oraz doskonale się
bawimy.
                                      Natalia Cichoń

Grupa projektowa

1 października uczniowie z klas: 5c,5d 4d pojechali do
teatru do Ostrołęki na przestawienie "Nasz Mikołajek"
zrealizowane na podstawie książki Rene Goscinnego
przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji
"ARTENES". W autobusie pani Urszula Nalewajk
opowiadała nam o autorze i przypominała, jak należy 
zachowywać się w teatrze. Przypominam:
* Nie hałasujemy!
* Nie jemy i nie rzucamy niczym w aktorów!
* Przechodzimy odwróceni twarzą do siedzącego 
i wstajemy  z fotela, kiedy ktoś przechodzi.
* Podczas spektaklu nie wychodzimy do toalety!
Największą atrakcją było dla nas zrobienie
wspólnego zdjęcia z aktorami.           Kinga Kur Ucz.kl.4d z aktorami

A.Styk

A. B.

A.Styk
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        Światowy Dzień Poczty 
         i Znaczka Pocztowego

Dzień Znaczka Pocztowego obchodzi się każdego
dziewiątego  października na pamiątkę powstania
Światowego Związku Pocztowego (1874r.).
Pierwszym miejscem, gdzie honorowano taki sposób
płatności za przesyłkę pocztową były Wyspy
Brytyjskie (Wielka Brytania  i Irlandia). Wykonanie
znaczka pocztowego to tak naprawdę kwestia bardzo
indywidualna, gdyż do jego wydruku można używać
papieru oraz niemal każdej techniki drukarskiej. Na
kartach katalogu możemy znaleźć każdy znaczek,
który  kiedykolwiek ukazał się w danym kraju. Dla
ułatwienia kolekcjonerom katalogowania swoich
zbiorów stosuje się  kilka podstawowych kategorii
znaczków pocztowych. Są to znaczki o funkcji opłaty
dopłaty, wydawane, charytatywnie, wojskowe
spersonalizowane oraz urzędowe.
Dziedziną, która zajmuje się badaniem i oceną
znaczków pocztowych jest filatelistyka. Wiedza jaką
daje ona kolekcjonerowi pozwala mu na zbudowanie
pokaźnej i bogatej kolekcji. W jej ramach można
dowiedzieć się nie tylko o tym, jak ocenić wartość
znaczka oraz poznać wartościowy egzemplarz.
                                           Szymon Bakuła
Autor wiersza ''Oda do znaczka'' Marian Makula
źródła:9 października obchodzimy Światowy Dzień
Poczty i Znaczka Pocztowego | Nasze Miasto

POCZTA POLSKA

Znaczku Ty mój mały, klejony na liście,
Tak bliski Ty jesteś mnie – filateliście.
Ty jesteś kuszący, jak jabłoń gdzieś w raju
Tym bliższy, im z dalszych pochodzisz Ty krajów.
Czyś Ty z Australii, czyś Ty z Kamczatki,
Tym żeś cenniejszy, im bardziej żeś rzadki.
Pragnę Cię więcej, gdy Ciebie mam mniej,
Bez Ciebie są puste i noce, i dnie.
Bez Ciebie są puste słów moich litery,
Puste bez Ciebie koperty, klasery.
Znaczku Ty mój mały, Ty mój ząbkowany,
Jesteś Ty jak zdrowie, gdyś ostemplowany.
Jesteś dla zbieracza jak słodycz niebiańska,
Niczym dla ułana, ta szabla ułańska.
Jesteś jak horyzont, bez końca na niebie,
Jesteś zawszy przy mnie, w każdej dnia potrzebie.
Jesteś jak to okno, na świat wciąż otwarte,
Jesteś jak zdobywca, jak sam Bonaparte!
Jesteś niczym książka, jak encyklopedia,
Więcej ludzi uczysz, niż potężne media.

Google

https://naszemiasto.pl/9-pazdziernika-obchodzimy-swiatowy-dzien-poczty-i-znaczka/ar/c11-4471994
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           Dzień Origami

24 października obchodzi się Dzień Origami. Jak
możemy przeczytać w wikipedii: origami to sztuka
składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w
Japonii. W  procesie robienia klasycznego origami nie
należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać.Ta sztuka jest
tak popularna w Japonii, że jest obowiązkowym
przedmiotem w szkole. Ćwiczy precyzję i sprawność
manualną. Najbardziej znanym origami w Japonii jest
żuraw, który symbolizuje szczęście i życie.
Czytaj więcej na: https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-
origami                             Laura Orzechowska

Kwiatek origami
Żuraw origami

Łódki origami

25.10. obchodzimy Światowy Dzień Makaronu.
Makaron wymyślił Marco Polo. Jest wiele rodzaju
makaronu np. świderki, muszelki, spaghetti, nitki
cięte. Do jego produkcji wykorzystuje się wodę
(najlepiej źródlaną, bogatą w składniki mineralne),
mąkę oraz jajka. Czy wiecie, jak nazywa się makaron
po angielsku? To bardzo ciekawa nazwa: pasta. :D    
                                                               Kinga Kur 

Wyrabianie makaronu

   ŚWIATOWY                      
DZIEŃ  MAKARONU

Na zajęciach techniki wraz z p.R.Grzybem również
składaliśmy origami. Niektórzy uczniowie naprawdę
mają talent w tym kierunku i stworzyli wspaniałe
dzieła, ale potrzebne były: cierpliwości i precyzja.

Pixabay
Pixabay

Pixabay

Pixabay
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      Chwila relaksu!  :D

Uśmiechnij się! 
Z uśmiechem Ci do twarzy! 

       RUSZ  GŁOWĄ!

 Muzyka łagodzi obyczaje
        

- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na
krześle nauczyciela... już miał siadać kiedy ja
odsunąłem krzesło...
  ***
Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co
twój kolega z ławki?
- Mamy tego samego nauczyciela od polskiego ...    
***
- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów?
-Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 
  ***
Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy:
- Dlaczego masz takie brudne ręce???
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz czyste palce???
- Bo gwizdałem na psa!!!
  ***
Więcej na
http://www.dziecionline.pl/rozrywka/dowcipy.htm
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Nie je, nie pije, a chodzi i bije. 
Odp.Zegar
Jesienią z dębu spada, a dzik je ze smakiem zjada. 
Odp.Żołędzie
Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany?
Odp.Zima
O szyby dzwoni, gdy chmura łzy roni.
Odp.Deszcz
Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi.
Odp.Stół
Co to za okrągła planeta, na której bez wody,
tlenu i słońca nie byłoby życia.
Odp.Ziemia
Jaki jest najstarsze drzewo w Polsce
Odp.Brzoza, bo jest zawsze siwa   
                              Wyszukała: Wiktoria GiersPomyśl! Google
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