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Drodzy Nauczyciele!
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela życzymy Wam
dużo zdrowia, wytrwałości w stosunku do nas, szczęścia i wszystkiego,
co sobie Państwo wymarzycie.

Uczniowie

Jesienią, jesienią lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone, liście żółtozielone.
Drodzy czytelnicy!!!
Za nami już ponad miesiąc nauki. Teraz październik - miesiąc bibliotek i Dzień Edukacji
Narodowej .

Za oknami piękne słońce. Wiemy już, że nasza szkoła po remoncie nie będzie się już

bała zimy, a dlaczego ? Odpowiedź znajdziecie na następnych stronach gazetki...
Zapraszamy do lektury. REDAKCJA
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Aktualności
Wyjazd do kina
4.10 klasy 6,7,8 oraz 3 „A” gim pojechały do Multikina w Słupsku w ramach języka kaszubskiego, na
film pod tytułem : ,, Dywizjon 303. Historia prawdziwa” Denisa Delića w oparciu o lekturę Arkadiego
Fiedlera.. Fabuła przedstawia losy polskich pilotów walczących po stronie Anglików w bitwie o Anglię.
Film bardzo spodobał się uczniom jak i nauczycielom.

Wycieczka nad morze
21.09 klasy 5a, 5b i 6 udały się na wycieczkę do Łeby. Pierwszym punktem wycieczki było muzeum
bursztynów, które bardzo zafascynowało uczniów. Dzieci poznały historię i właściwości złota Bałtyku.
Następnie wybrali się na spacer po wydmach i nad brzeg morza. Drogę powrotną z wydm do autokaru
uczniowie przebyli wynajętymi meleksami. W Lęborku grupa zatrzymała się na posiłek w McDonald’s.

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.

My, a inne szkoły
Czyli jak i kiedy jest obchodzone Święto Edukacji Narodowej w innych krajach?


Dzień Nauczyciela w Hiszpanii obchodzony jest 30 września w tym dniu organizowane są duże
imprezy a w święto zaangażowane są także szkoły wyższe popularne jest przygotowywanie przez
uczniów kartek dla konkretnego pedagoga



Finlandia posiada jeden z najlepiej ocenianych systemów szkolnictwa na świecie w tym kraju
nauczyciele jednak nie mają swojego formalnego święta nieoficjalnie uczniowie zwykli wyrażać
swoją wdzięczność dla belfrów 9 kwietnia



Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą ten tego października w tym dniu nie odbywają się
lekcje obchody organizowane są więc zwykle na dzień przed wtedy starsi uczniowie często mają
szansę wcielić się w rolę nauczycieli i poprowadzić lekcje dla młodych młodszych kolegów co ciekawe
w niektórych szkołach święto obchodzone jest podwójnie celebruje się także 14 października Wynika

to z faktu że obecna na Litwie mniejszość Polska honoruje jako święto rocznica utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej

 W Chinach ludowych dzień nauczyciela obchodzony jest 10 września na Tajwanie w rocznicę urodzin
Konfucjusza tak jak 28 września data 10 września nie nawiązuje do żadnego szczególnego
wydarzenia po prostu znaną że tuż po rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie są jeszcze pełni
entuzjazmu wersja Nauczycielska jeszcze kilkadziesiąt minut temu była w Chinach ogromnie
szanowana tradycyjna hierarchia szacunku wyglądała następująco niebiosa i ziemia cesarz rodzic
nauczyciel a dopiero potem wszelkie inne zawody i Role społeczne tak było od starożytności aż po
wiek 20.

Remont szkolny
Po wakacjach uczniów zaskoczył widok budynku szkoły zasłoniętego
od góry do dołu przez rusztowania. Doczekaliśmy się remontu!
Ale ile jeszcze potrwają prace i co się po nich zmieni?
Z tymi pytaniami redaktorki gazetki szkolnej zwróciły się do pana dyrektora:
- Co się zmieni po remoncie?
P. dyrektor :Przede wszystkim estetyka. Budynek szkoły zostanie odmalowany,
okna oraz kaloryfery wymienione. Ma się poprawić ogrzewanie.
Na korytarzach oraz w klasach już pojawiły się nowe lampy
energooszczędne, dające przyjemniejsze światło. I wcale nie burczą!
- Kiedy remont dobiegnie końca?
P. dyrektor :Prace mają się zakończyć pod koniec października.
- Czy są jeszcze jakieś plany na przyszłość?
P. dyrektor :Nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi, ale następnym planowanym krokiem
jest odmalowanie sal lekcyjnych.

Konkurs
(konkurs dla klas 4-7,przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób)
Rozwiążcie krzyżówkę a rozwiązania przynieście do końca października pani Barbarze Tkacz…

1.

Uczy, jak liczyć i zasad myślenia, o niej więcej nie mamy nic do powiedzenia. (nazwisko)

2.

Wychowanie fizyczne to jest ważna sprawa, przy tym nauczycielu to również zabawa. (imię)

3.

Dodawanie to dla niej bułka z masłem, a matematyka jest jej hasłem. (imię)

4.

Geografia to jej życie, ona kocha się w niej skrycie. (imię)

5.

Tego nauczyciela znasz na pewno xd jest jego domeną. (nazwisko)

6.

Uczy gdzie „ingi” i „edki” się stawia ale też błędy językowe poprawia. (imię)

7.

Wszyscy wiedzą, co to za nauczyciel, gdyż to nasz szkolny muzyki głosiciel. (nazwisko)

8.

Uczy nas naszego języka regionalnego. (nazwisko)

9.Nasza kochana nauczycielka, samorządu uczniowskiego założycielka. (nazwisko)

Kącik śmiechu i zabaw
Na lekcji przyrody nauczyciel zadał pytanie:
- Jak myślicie, dokąd leci ptak, trzymając
w dziobie słomkę?
Hania odpowiedziała pierwsza:
- Napić się coca – coli.
- Tatusiu, czy Ocean Spokojny jest spokojny?
- Nie stać cię synu na mądrzejsze pytanie?
- Stać! Od kiedy Morze Martwe jest martwe?
Aniu, wymień proszę cztery żywioły - poleca nauczyciel.
Ogień, powietrze, ziemia i … - myśli Ania.
A czym myjesz ręce? - podpowiada nauczyciel.
Już wiem, mydło!
- Proszę pani, czy można być karanym za to,
czego się nie zrobiło?
- Nie Aniu, w żadnym wypadku. - To dobrze, proszę pani,
bo ja nie zrobiłam pracy domowej.
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