SZKOLNE LUSTRO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W STRZYŻOWICACH

WYDANIE SPECJALNE – PAŹDZIERNIK 2018

na okoliczność 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

„Ojczyzna jest naszą Matką,
Polska jest Matką szczególną”
(Jan Paweł II)

bliża się wielka data – 11.11. 2018r. Dzień, w którym cała Polska będzie
żyła wydarzeniami sprzed 100 lat. W naszej szkole już prawie od roku
podejmowane są działania związane z obchodami tej rocznicy. W
wydaniu specjalnym gazety szkolnej „Szkolne Lustro” prezentujemy pokrótce
wszystkie działania i przedsięwzięcia
na
rzecz „Roku dla Niepodległej”, które
miały
miejsce w naszej szkole, a były to:

Z

- Konkursy i przeglądy
- Apele i koncerty
- Gazetki ścienne
- Spotkania autorskie
- Wyjazdy i wycieczki.
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Rok szkolny 2017/2018 został
ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”
W związku z tym w minionym roku szkolnym w naszej szkole
podjęto szereg inicjatyw dla uczczenia tego wydarzenia. Niektóre
z nich zamieściliśmy w niniejszym wydaniu specjalnym „Szkolnego
Lustra”. Działania te z pewnością stanowią doskonałą lekcję historii
Polski oraz uczą, jak być współcześnie dobrym patriotą.

Spotkanie z rodzimą literaturą
Uczniowie klas czwartych naszej szkoły
uczestniczyli w spotkaniu autorskim
z panem Pawłem Beręsewiczem –
pisarzem, autorem powieści, opowiadań,
a nawet wierszy dla dzieci. Pisarz
przyjechał z Warszawy i gościł 9 maja
2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Psarach. Autor literatury dla dzieci opowiadał w sposób bardzo
ciekawy i humorystyczny o swojej pracy,
o wcześniejszych
zajęciach
oraz
oczywiście
o swojej
twórczości.
W związku z tym, że pisarz pracował jako
nauczyciel języka angielskiego, prowadził
też dialog z dziećmi używając angielskich
zwrotów, co bardzo podobało się
uczestnikom
spotkania.
Z wielkim
zainteresowaniem
słuchali
także
opowieści o książkach pisarza, nie
zdradzając
oczywiście
zakończenia.
Zachęcił w ten sposób do nabycia książek
swojego autorstwa, a po spotkaniu
ustawiła się długa kolejka po autograf.
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Z miłości do Ojczyzny
18 września w psarskiej bibliotece
odbyło się spotkanie autorskie
z panią
Renatą
Piątkowską.
Podstawą tej wizyty była jej
książka pt. "Wszystkie moje
mamy". Autorka poświęciła ją
Irenie Sendlerowej - bohaterskiej
kobiecie, która podczas II wojny
światowej , codziennie narażając
swoje
życie,
uratowała
z warszawskiego getta 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Uczniowie klas
szóstych dowiedzieli się, czym było getto i dlaczego osoby
pochodzenia żydowskiego musiały podczas wojny nosić opaski
z gwiazdą. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali przejmującej
opowieści o piekle codziennego życia w getcie, o sposobach
wyprowadzania z niego dzieci, o tragedii matek, które chcąc ratować
swoje dzieci przed śmiercią głodową, decydowały się na oddawanie
ich w obce ręce z nadzieją, że dzieciom uda się przeżyć wojnę.
Fragmenty książki wspaniale zaprezentowała lektorka pani Malwina
Kożurno.
Uczniowie biorący udział w spotkaniu opuścili bibliotekę
z przesłaniem Ireny Sendlerowej: "...najważniejsze na świecie
i w życiu jest Dobro".
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Narodowe Czytanie 2018 w Szkole
Podstawowej
Dnia 10 września 2018 roku w naszej
szkole odbyła się kolejna odsłona
akcji ”Narodowego Czytania”, nad
którą patronat honorowy sprawuje
para prezydencka.
Podstawowym celem przedsięwzięcia
jest popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę
dbałości
o
polszczyznę
oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła
akcji, podczas której nauczycielki języka polskiego pani Bożena
Nobis Siudak i pani Sylwia Sobczyk czytały uczniom naszej szkoły
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Z uwagi na stopień trudności lektury uczennice klas starszych
zaprezentowały młodszym dzieciom inne dzieła znanych polskich
pisarzy.
„Szkolne czytanie” pokazało wychowankom piękny, przekrojowy
obraz naszej kultury i literatury narodowej oraz wskazało korzyści
płynące z czytania książek.
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Lekcja w Muzeum Śląskim
w Katowicach
Dnia 10 maja 2018r. uczniowie
klasy IVb mieli nietypową
lekcję o sztuce, gdyż odbyła się
ona w Muzeum Śląskim w
Katowicach. Na początku zajęć
wspólnie z panią prowadzącą
czwartoklasiści
przypomnieli
zasady właściwego zachowania
się w muzeum, a następnie
obejrzeli wystawę obrazów
z XIX wieku oraz posłuchali
ciekawych informacji o tych
działach
i
ich
autorach,
sposobach
przechowywania,
zabezpieczania i konserwacji
zbiorów muzealnych. Każdy
uczeń otrzymał też kartę pracy,
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którą stopniowo wypełniał
podczas zajęć. Ciekawostką dla
uczniów
była
wystawa
związana z Górnym Śląskiem:
obrazy malowane przez samych
górników
oraz
stroje
i wyposażenie
górników.
Najwięcej
wrażeń
i trochę
strachu dostarczyły uczniom
krótkie
filmiki
ukazujące
legendy związane ze Śląskiem,
poznali m.in. podciepa jednego
z bardziej
przerażających śląskich upiorów
czy też historię śląskich
utopców.
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Piękno i historia naszej Ojczyzny
w legendach i podaniach.
„Bliżej swoich korzeni – w świecie legend” to tytuł innowacji
pedagogicznej realizowanej w bieżącym roku szkolnym w klasach
czwartych w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach. Program dotyczy
w dużej mierze kształtowania wśród uczniów umiejętności
czytelniczych, poznawczych, manualnych przy pomocy różnego typu
wzajemnie się uzupełniających zajęć (język polski, historia, muzyka,
plastyka). Wybrane przez uczniów i nauczycieli – polonistów legendy,
stały się punktem wyjścia do zajęć czytelniczych, dydaktycznych,
plastyczno-muzycznych
czy
nawet
multimedialnych.
Głównym celem innowacji jest rozpowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci, a przy tym motywowanie do aktywnego poznawania
własnego kraju, związanych z nim dzieł literackich, zwyczajów oraz
specyficznego słownictwa, a także rozwijanie zainteresowań
artystycznych. Mottem towarzyszącym działaniom stały się słowa
Andrzeja Sapkowskiego: „Tylko w legendach może przetrwać to, co
w naturze przetrwać nie może. Tylko legenda i mit nie znają granic
możliwości.”
W pierwszej kolejności uczniowie poznali legendy znajdujące się
w programie nauczania języka polskiego i historii, jak np. „O Lechu,
Czechu i Rusie”, „O księciu Popielu” czy „O Bazyliszku”. Ciekawą
formą zajęć dla uczniów okazało się przygotowanie przez nich
książeczek z dowolnie wybranymi legendami. Każdy taki projekt
zawierał opis kilku legend wraz z własnoręcznie wykonanymi
ilustracjami lub w postaci komiksu. Największą radość sprawiła
uczniom możliwość zaprezentowania swojej książeczki przed klasą
i przeczytania legend. W pracach uczniów znalazły się legendy
z różnych regionów Polski, np. z Pomorza „Czarodziejski jantar”,
„Dlaczego Bałtyk jest słony”, z południa Polski (z gór): „Dzielny
Giewont”. Czwartoklasiści chętnie też wysłuchali legend ze Śląska
i Zagłębia, np. „Skarbnik – duch kopalni” czy „Legenda o powstaniu
Sosnowca”.
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W drugim semestrze uczniowie poznają podania i legendy związane
z miejscem swojego zamieszkania, w tym również dotyczące miejsca
kultu religijnego (kościoły, przydrożne kapliczki,
pomniki). Poznawanie historii swojego regionu wiąże się także
z odwiedzeniem miejsc upamiętniających ważne wydarzenia, jakimi
są muzea. Uczniowie odwiedzili niedawno Muzeum Miejskie
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. W czasie zajęć poznali m.in.
historię Zagłębia Dąbrowskiego, a także zwiedzili ekspozycje
dotyczące archeologii, przyrody, etnografii lokalnej i kultur
pozaeuropejskich.
Realizacja programu innowacyjnego przyczynia się nie tylko do nauki
poszanowania tradycji czy kształtowania postawy patriotycznej
u młodego człowieka, ale przede wszystkim do rozwijania nawyku
czytania, korzystania z biblioteki, zachęcania do samodzielnego
korzystania z różnych źródeł informacji. Prezentowanie przez
uczniów swoich legend (książeczek) przed klasą z pewnością
przyczyniło się do rozwoju postaw koleżeństwa i wzajemnej
życzliwości oraz umiejętności współdziałania w grupie.
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Sukces uczennicy w Powiatowym
Konkursie Dziennikarskim
Uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach zajęła
III miejsce w I Powiatowym Konkursie Dziennikarskim
„Współczesny patriotyzm” pod patronatem Starosty Będzińskiego
Arkadiusza
Watoły.
Zadaniem uczestników
konkursu
było
przygotowanie wywiadu
telewizyjnego
lub
prasowego,
felietonu,
reportażu
ze
zwróceniem uwagi na
pojęcie współczesnego
patriotyzmu, na historię
i współczesność tzw.
„małych
ojczyzn”,
a także
budowanie
pozytywnych wzorców
postępowań. Konkurs,
adresowany był
do
dzieci i młodzieży szkół
podstawowych,
oddziałów
gimnazjalnych i szkół
średnich
powiatu
będzińskiego i wpisywał
się w obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dnia 15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbył się
finał konkursu. Iga podobnie jak pozostali laureaci otrzymała nagrodę,
puchar i pamiątkowy dyplom. Nagrodą dodatkową dla wszystkich
uczestników konkursu jest także wycieczka do redakcji Dziennika
Zachodniego.
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Sukcesy uczniów w Gminnym
Konkursie Literackim „SZKOLNY
PATRIOTYZM”
Troje uczniów naszej szkoły
wzięło udział w Gminnym
Konkursie
Literackim
„SZKOLNY PATRIOTYZM”
zorganizowanym przez Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 2
w
Sarnowie.
Zadaniem
uczestników konkursu było
przygotowanie
albumów
promujących
szkolny
patriotyzm
i
postawy
patriotyczne.
Uczniowie
przygotowujący
albumy
musieli przede zgromadzić
zdjęcia
ze
szkolnych
uroczystości, przedsięwzięć,
projektów, gazetek ściennych
i innych
działań
podejmowanych w szkole, a
następnie krótko opisać te
zadania. A oto laureaci
konkursu.
Gratulujemy
sukcesów!
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Piękny pokaz patriotyzmu
uwidoczniony na gazetkach
ściennych
Do tegorocznych obchodów Święta Niepodległości nasza szkoła
przygotowuje się już bardzo długo. Zaangażowani są nie tylko
uczniowie biorący udział w różnych przedsięwzięciach, np. konkursy,
wyjazdy, spotkania o charakterze patriotycznym. Każdy zespół
klasowy wykonał także piękne gazetki ścienne, które zdobią sale
lekcyjne i korytarze szkolne.
Polskie symbole narodowe

Ważne postacie historyczne
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Ważne daty w historii Polski.

Gazetka pod
Niepodległa”

hasłem „Polska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Julia Jonak
Karolina Flak
Damian Wylon
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