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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

   Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem
Nauczyciela to święto wszystkich ludzi pracujących w szkole. Jak
co roku jest 14 października, w tym roku to był piątek. Tak jak w
2021 roku w naszej szkole były obchody tego szczególnego dnia.
   Dzień wyglądał zwyczajnie, jedyną różnicą było to, że
uczniowie wręczali nauczycielom i wychowawcom kwiaty,
czekoladki, kubki, torby i inne upominki. Właściwe obchody tego
dnia zaczęły się, gdy wszyscy skończyli już lekcje. Wtedy jakiś
czas po zajęciach, na sali gimnastycznej ustawiono krzesła dla
wszystkich pracowników szkoły, 

a chór i koło teatralne przygotowały część artystyczną, która
bardzo się wszystkim spodobała. Chórem i kołem teatralnym
opiekowały się Panie Małgorzata – Tomczak Banachowicz i Ewa
Głodowska. Pan dyrektor przemówił i wręczył niektórym
nauczycielom i pracownikom nagrody za wykonywaną pracę.

   Zastanawialiście się kiedyś, kto
był pierwszym nauczycielem i
jak wyglądał wtedy jego zawód?
Otóż najstarsze wzmianki o
zawodzie nauczyciela pojawiły
się już w 2200 r. p. n. e. w
Chinach. Tam wysocy rangą
urzędnicy byli powoływani do
nauki młodzieży. Prekursorem
tego zwodu stał się wtedy
Konfucjusz. Zadaniem
nauczyciela było wówczas
pielęgnowanie w uczniu
podstawowych wartości – dobra,

   Następnym miejscem, gdzie pojawili się nauczyciele były Indie,
gdzie rolę tę przejmowali kapłani. Nauczano głównie ksiąg
filozoficznych i teologicznych. Nauczyciel opierał swoją pracę i
przekazywanie wiedzy na przyjacielskich stosunkach z uczniem.

   Nauka zaczęła się rozwijać
również w Grecji, gdzie na
Sparcie nauczycielem był każdy
dorosły obywatel. Było
całkowicie inaczej niż w Indiach,
ponieważ nauka nie opierała się
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SŁOWO OD REDAKCJI

SONDA

PRZYSŁOWIA

Drodzy Czytelnicy,
   witamy Was serdecznie w tym nowym roku
szkolnym z kolejnym numerem naszego miesięcznika
-,,Osiemnastka” Wrzesień to pierwszy miesiąc nauki
w nowym roku szkolnym. Każdy czeka z
niecierpliwością na rozpoczęcie roku szkolnego,
powitanie wszystkich nauczycieli i kolegów.
   Bardzo ważnym wydarzeniem, jak co roku, jest
sprzątanie świata. Często zapominam, że o naszą
planetę należy dbać cały rok, a nie tylko ten jeden
dzień, więc pamiętajmy o podstawowych zasadach
ekologii i wdrażajmy je w nasze codzienne życie.
   Nie zapominajmy również o naszych kochanych
kolegach, którzy swoje święto obchodzą ostatniego
dnia miesiąca. Gdy otrzymają życzenia z pewnością
zrobi im się bardzo miło i przyjemnie.

                                                      Amelia Zawodniak
                                                    Redaktor Naczelna

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie
dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez
miesiąc pogoda się trzyma.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów
pełno wszędzie.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie
oszczędzi nam pluchy.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna
kieszeń.
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się
rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa
zima.
Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?
W-f 32 %
plastyka 26 %
informatyka 18 %
muzyka 12 %
technika 12 %

Czy cieszysz się z rozpoczęcia roku szkolnego?
nie 56 %
tak 31 %
nie wiem 13 %
 
Jaki jest Twój ulubiony jesienny dar?
kasztany 46 %
liście 29 %
jarzębina 16 %
żołędzie 9 %

Ulubiony jesienny kwiat:
wrzos 47 %
astry 32 %
dalia 11 %
chryzantema 10 %

Najlepszy prezent na dzień nauczyciela:
kwiaty 45 %
czekoladki 36 %
laurka 19 %

Jaki jest najlepszy sport?
piłka nożna 29 %
siatkówka 25 %
pływanie 18 %
koszykówka 16 %
bieganie 12 %
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W Rzymie powstało coś zupełnie innego. Nie istniał
jeden nauczyciel od wszystkiego, było trzech
nauczycieli: literator, uczący pisania i czytania,
gramaticus, który uczył wypowiadania się i
pojmowania treści i retor, czyli nauczyciel wymowy.
Pedagodzy mogli liczyć na zwolnienie ze służby
wojskowej lub płacenia podatków. Były to przywileje
nieosiągalne dla zwykłych ludzi.
Jednak edukacja zaczęła najmocniej rozwijać się
dopiero w średniowieczu. Zaczęły powstawać
pierwsze uniwersytety, m. in. w Oxfordzie, Bolonii,
Paryżu. Nauczycielami stali się zakonnicy, więc
dominowały szkoły katedralne i parafialne. Zaczęły
obowiązywać trzy fakultety: teologiczny, medyczny,
prawny, po zakończeniu których otrzymywało się
stopień doktora, który pozwalał na nauczanie.
Działanie rozpoczął wydział filozoficzny, na którym
wykładano gramatykę, dialektykę, retorykę, muzykę,
astronomię, geometrię i arytmetykę.
Kolejne, większe zmiany w szkolnictwie przyniósł
renesans. Zostały założone przez Jezuitów pierwsze
seminaria, w których kształcono przyszłych
nauczycieli. 

Erazm z Rotterdamu zalecał łagodność i
wyrozumiałość nauczycieli w stosunku do dziecka.
14 października 1773 roku powstała w Polsce Komisja
Edukacji Narodowej, czyli pierwszy w Europie
zawodowy związek zrzeszających profesorów i
nauczycieli szkół średnich.
Oświecenie to czas, kiedy zawód nauczyciela stał się
zawodem świeckim, a pedagodzy otrzymywali status
urzędnika państwowego ze wszystkimi przywilejami,
np. emeryturą.
Obecnie nauczyciele mierzą się z wieloma
problemami i wyzwaniami, różnią się one od tych
dawnych, jednak jedna rzecz się nie zmieniła. Uczeń,
aby móc rozwinąć w pełni skrzydła potrzebuje
nauczyciela.
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V WOJEWÓDZKI ZLOT
MŁODZIEŻY

    ,,V Wojewódzki Zlot Młodzieży” odbył się 29
września w Chlewiskach. Na wycieczkę pojechało
dziewięcioro uczniów wraz z Panią Beatą Borkowską.
   Na miejsce przywiózł nas autokar około godziny
9:30. Gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pożarnictwa w
Kotuniu. Po zwiedzaniu poszliśmy do Domu Pracy
Twórczej ,,Reymontówka” w Chlewiskach. Szliśmy
pięć i pół kilometra. Na miejscu czekały na nas różne
gry i zabawy, konkursy sprawnościowe, plener
malarski, obiad, konkurs krajobrazowo – historyczny,
nauka nordic walking i poszukiwanie skarbu.
   Wszyscy bardzo dobrze się bawili i wygrywali wiele
nagród. Zlot zakończył się około godziny 16:00, a
trasa do Płocka trwała aż cztery godziny.

   W tym roku 17 września jest już 29. Akcja
Sprzątania Świata, której koordynatorem jest
Fundacja Nasza Ziemia. Pod hasłem ,,Wszystkie
śmieci są nasze”. To wydarzenie, podczas którego
sprzątamy naszą najbliższą okolice i otaczający nas
świat.
   Pierwsze Sprzątanie Świata w Polsce odbyło się w
1994 roku. Od tamtej pory co roku w każdy trzeci
weekend września nieprzerwanie jest dniem, w którym
sprzątamy Ziemię.
   W naszej szkole zazwyczaj nie chodzimy po osiedlu.
Zawsze na zajęciach robimy samodzielnie lub w
małych grupkach plakaty i prace plastyczne, które są
wywieszane na korytarzach.
   Pamiętajmy, że o naszą planetę trzeba dbać przez
cały rok. Ludzie często zapominają, że w okresie
wakacyjnym pozbywamy się największej ilości
odpadów w nieodpowiedni sposób, dlatego dzień ten
jest właśnie we wrześniu, po wakacjach.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
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MUZEUM MAZOWIECKE

                Muzeum Mazowieckie w Płocku to
najstarsza tego typu placówka w Polsce. Powstała
ona dzięki Płockiemu Towarzystwu naukowemu w
1821 roku. Na początku swojej kariery placówka
nosiła nazwę Muzeum Publiczne i Szkolne
Województwa Płockiego. Jej siedziba mieściła się w
dwóch salach szkolnych dzisiejszej Małachowianki.
Eksponaty zgromadzone były przez szkołę oraz
uczestników TNT. W latach 1836 – 1907 działanie
placówki było zawieszone. Ilość przedmiotów
przeznaczonych na ekspozycję zaczęła się znacząco
powiększać w 1912 roku. W 1929 roku placówka
otrzymała nazwę Muzeum Mazowsza Płockiego im.
Profesora Ignacego Mościckiego, prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej. Po okupacji niemieckiej
nastąpiło wznowienie 1 grudnia 1945 roku, a cztery
lata później muzeum zostało upaństwowione i
otrzymało nazwę Muzeum w Płocku, a rok później
placówka przeszła pod zarząd Muzeum Narodowego
w Warszawie, a w 1963 roku Muzeum Mazowieckie w
Płocku. 16 maja 1973 roku nastąpiło otwarcie nowej
siedziby muzeum w zamku książąt mazowieckich. 
W roku 2004 muzeum ponownie zmieniło siedzibę i
stała się nią kamienica przy ulicy Tumskiej 8.

W muzeum możemy obejrzeć wystawy stałe takie jak:
Secesja, Dziesięć Wieków Płocka. Płock w
Przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy.
Podczas wizyty w placówce można zaobserwować
wiele interesujących eksponatów. W pierwszym
pomieszczeniu znajduje się mnóstwo różnych
przedmiotów, które mogą wydawać się przypadkowe,
ale one zostały ustawione w konkretny sposób. Moją
największą uwagę przykuł jesiotr, znajdujący się na
parterze. Przechodząc obok tego zwierzęcia
zastanawiałam się kto mógłby wyłowić z Wisły takie
monstrum. Otóż był to Stanisław Laskowski. W tym
samym pomieszczeniu w którejś z szaf możemy
zobaczyć też bardzo stare ostrze pochodzące od
włóczni oraz cegła, w której jest odcisk łapy psa.
Dawniej dość często zdarzało się, że jakiś czworonóg
stanął łapą w cegle suszącej się na słońcu.
Istnieje nawet taka legenda, że pod szkłem
znajdującym się na podłodze obok wystawy z
monetami jest jedna teraźniejsza złotówka. Obok ów
wystawy znajduje się gablota z łupinami po
orzechach.
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