Wrzesień – Październik 2019

W pierwszym numerze Szkolnego Lustra przestawiamy najważniejsze wydarzenia z życia
szkoły , które miały miejsce we wrześniu i październiku tego roku szkolnego. A były to:
- Uroczyste powitanie nowego roku
szkolnego
- Narodowe Czytanie w naszej szkole
- Festyn rodzinny „Zdrowie i
Bezpieczeństwo”

- Dzień Edukacji Narodowej
- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
dla Pani Dyrektor
- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
- Wycieczki i wyjazdy:

- Dzień Chłopaka
- Spotkanie autorskie i występ Julii Jonak
- Pasowanie na ucznia

* wycieczka klas III i IV do Zarządy
Transportu Metropolitalnego
* wyjazdowe warsztaty dydaktyczno –
przyrodnicze w Smoleniu

Powitanie nowego roku szkolnego
2019/2020
Z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020 życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie
wiedzy było fascynującą przygodą, a także odnajdywaniem siebie i rozwojem własnych
uzdolnień i zainteresowań. Nauczycielom zaś życzymy, aby praca przynosiła im wiele
sukcesów i zadowolenia oraz była źródłem inspiracji i impulsem do nowych wyzwań.
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A oto jak przedstawia się w tym roku szkolnym kadra nauczycielska i przydział
wychowawstw.

Nauczyciele i przedmioty nauczania
2019/2020
edukacja wczesnoszkolna - Małgorzata Bebel, Małgorzata Trzcionka -Fonfara, Urszula
Dudała, Elżbieta Niedbała
język polski- Sylwia Sobczyk, Bożena Nobis-Siudak
matematyka- Katarzyna Cudnik, Monika Wylon
język angielski- , Izabela Smoła, Milena Neugebauer
język niemiecki - Marzena Halemba
przyroda i biologia- Dorota Laskowska
historia - Renata Jakóbczyk
geografia- Agnieszka Wikarek
fizyka- Jarosław Ścisło
chemia - Ilona Zarychta
muzyka, plastyka- Donata Michalak
technika, informatyka- Wojciech Leśniak
wychowanie fizyczne - Przemysław Wach, Agnieszka Wikarek
religia- ks. Sławomir Karaś, Ewelina Kotuła
pedagog- Magdalena Jeziorowska,
Magdalena Fuksiewicz- Cepak
logopeda- Sylwia Sobczyk
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Przydział wychowawstw przedstawia się
następująco:
I - p. Elżbieta Niedbała
IIa – p. Małgorzata Bebel
IIb – p. Małgorzata Trzcionka - Fonfara
III – p. Urszula Dudała
IVa – Katarzyna Cudnik
Va – Dorota Laskowska
Vb – p. Izabela Smoła
VI a – p. Donata Michalak
VI b – p. Bożena Nobis-Siudak
VII a – p. Sylwia Sobczyk
VII b – p. Agnieszka Wikarek
VIII – p. Przemysław Wach
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Narodowe Czytanie 2019 w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach
9 września 2019 roku odbyła się w szkole

polskość

kolejna

”Narodowego

uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i

Czytania”, nad którą patronat honorowy

społeczeństwem, a co najważniejsze są

sprawuje para prezydencka.

nadal aktualne. W naszej szkole pani

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest

dyrektor Dorota Pronobis – Kościńska oraz

nie tylko popularyzacja czytelnictwa czy

nauczycielki języka polskiego pani Bożena

zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o

Nobis Siudak i pani Sylwia Sobczyk czytały

polszczyznę,

wszystkim

odsłona

akcji

ale

przede

wzmocnienie

poczucia

tożsamości

narodowej,

wszystkim

w

połączeniu

uczniom

z

treściami

fragmenty

wspólnej

następujących nowel: Marii Konopnickiej

nauka

„Dym”, Stefana Żeromskiego „Rozdziobią

szlachetności, uwrażliwienie na ludzką

nas kruki, wrony...” i Bolesława Prusa

krzywdę

„Katarynkę”.

czy

wreszcie

przypomnienie

naszej historii.
Podczas

Na zakończenie spotkania panie zachęciły

tegorocznej

akcji

wszystkich do sięgania po różne lektury

Narodowe Czytanie Para Prezydencka

i zwróciły uwagę na korzyści płynące

zaproponowała

z czytania książek.

do

odsłony
czytania

Nowele

polskie. Są to teksty, które pokazują
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Festyn „Zdrowie i bezpieczeństwo”
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach był organizatorem festynu pod hasłem
„Zdrowie i bezpieczeństwo”, który odbył się 21 września w Centrum Usług Społecznych w
Strzyżowicach. Głównym celem imprezy było podsumowanie realizacji przez placówkę
europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”. Jest to szkoła, która tworzy warunki
i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi
psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na
rzecz propagowania zdrowia. W Szkole Promującej Zdrowie wszyscy pracownicy, uczniowie i
rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej
i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację
działań promujących zdrowy styl życia. W poprzednim roku szkolnym uczniowie wszystkich
klas wraz z wychowawcami, a także rodzicami podejmowali wiele inicjatyw na rzecz
promowania zdrowia: konkursy, przeglądy, spotkania z wieloma osobami związanymi
z propagowaniem zdrowego trybu życia. W wyniku rocznych działań prozdrowotnych
otrzymaliśmy Śląski Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie, który osobiście wręczył Pani
Dyrektor koordynator Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Pan Tomasz
Wojtasik.
Imprezę zapoczątkowały występy uczniów z poszczególnych grup przedszkolnych i klas I –
VIII, które miały miejsce w sali koncertowej Centrum Usług Społecznych. Zaś na zewnątrz,
jak przystało na prawdziwy festyn rodzinny, na jego uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Były m.in. pokazy ratownictwa medycznego, straży pożarnej, straży granicznej, konkursy dla
dzieci z rodzicami, a także urządzenia rekreacyjne, typu: eurobungee czy dmuchańce.
Dodatkową i jakże przez wszystkich oczekiwaną atrakcją imprezy było losowanie 2 –
metrowego

misia

pluszowego.

Ten

wrześniowy, słoneczny sobotni poranek
upłynął uczestnikom festynu w bardzo
przyjemnej atmosferze. Mamy nadzieję,
że nadal będą oni kontynuować działania
propagujące

zdrowy

styl

życia.

Społeczność szkolna dziękuje wszystkim
rodzicom i sponsorom za zaangażowanie i
pomoc przy organizacji festynu.
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Dzień chłopaka
30 września 2019r. świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Już od rana na korytarzach szkoły można
było zauważyć uśmiechnięte twarze naszych panów, którym koleżanki składały życzenia.
Samorząd szkolny pod kierunkiem pań Izabeli Smoły i Magdaleny Fuksiewicz- Cepak
przygotował program artystyczny w postaci wyborów „Chłopaka na medal”.
Kandydaci do tytułu musieli wykazać się umiejętnościami tanecznymi i manualnymi, jednak
najwięcej problemów przysporzył panom konkurs na najładniejszy makijaż, który musieli
wykonać na koleżankach z klasy.
Jury, w którym zasiadała pani dyrektor Dorota Pronobis -Kościńska p. Bożena Nobis-Siudak
i przewodnicząca szkoły Kinga Kubiczek wyłoniło zwycięzcę, którym został uczeń klasy VII
a Martin Czech. „Chłopak na medal” został ukoronowany, a pozostali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale.
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARZEM
20 września w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbyło się spotkanie autorskie z
pisarzem i malarzem jednocześnie, mieszkańcem Strzyżowice - panem Alfredem Przybyłkiem.
W stylu gawędziarskim artysta opowiadał o bohaterach swojej książki pt. „Syn Magdy i Justka”
oraz o śpiewniku „To, co nie wybrzmiało z książek”. W formie prezentacji można też było
zobaczyć fragmenty ww. książek oraz usłyszeć utwory muzyczne powstałe w czasie walk
niepodległościowych. Wśród tekstów lirycznych dominowała tematyka religijna. Spotkanie
uświetnił wspaniały i wzruszający występ naszej uczennicy z klasy ósmej – Julii Jonak, która
zaśpiewała piosenkę „Miejmy nadzieję”. Pod koniec spotkania jego uczestnicy obejrzeli z
podziwem wystawę obrazów autorstwa pisarza i młodej solistki – Julii.
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PASOWANIE NA UCZNIA
7 października 2019r. w Zespole Szkolno –

programie

Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach

egzaminie i złożonym ślubowaniu dyrektor

odbyła się uroczystość „Pasowania na

szkoły

ucznia”. Do grona uczniów naszej szkoły

Wychowawczyni

przyjęto 20 pierwszoklasistów. Dla nich ten

pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy.

dzień był wyjątkowy. Podczas akademii

Na zakończenie dzieci otrzymały prezenty

uczniowie klasy I zaprezentowali wiedzę i

od Wójta Gminy Psary p. Tomasza

umiejętności, które zdobyli w pierwszym

Sadłonia, rodziców oraz gości. Wykonano

miesiącu nauki w szkole. Pierwszoklasiści z

również pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość

wielkim

zwieńczył

zaangażowaniem

recytowali

artystycznym,

uroczyście

pasowała

uczniów.
wręczyła

słodki

wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli oraz

przygotowany przez rodziców.

odpowiadali na pytania egzaminacyjne. Po

ludzi.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W piątek 11 października obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
odbyła się uroczysta akademia, w programie której znalazły się wiersze, piosenki, scenki
humorystyczne oraz życzenia dla
nauczycieli.

W

godzinach

popołudniowych w Centrum Usług
Społecznych

w

Strzyżowicach

miały miejsce gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej, podczas
których uczniowie z naszej szkoły
zaprezentowali
śpiewu

i

pełen
tańca

humoru,
program

artystyczny.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Dorocie Pronobis – Kościńskiej szczególnego
wyróżnienia, jakim jest otrzymanie
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
Pani Dyrektor to osoba, która z wielką
pasją i ogromnym zaangażowaniem
skutecznie zarządza Zespołem Szkolno –
Przedszkolnym

w Strzyżowicach.

Należy dodać, iż tego typu nagrody
otrzymują pedagodzy, którzy posiadają
wybitne

osiągnięcia

dydaktycznej,

w

pracy

wychowawczej

i opiekuńczej oraz podejmują działania
na rzecz oświaty w wymiarze co
najmniej regionalnym.
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy 4 października. Obchody te mają na celu
przede wszystkim zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach
i uświadomić jej przydatność w życiu codziennym.
W ramach akcji w każdej klasie wybieraliśmy “Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Tytuł mistrza to
nie tylko powód do dumy, ale i motywacja do dalszego doskonalenia umiejętności
matematycznych.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
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Wycieczka do Zarządu Transportu
Metropolitalnego
19 września 2019r

uczniowie klas III i IV ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

uczestniczyli w

Dniu Otwartym Zarządu Transportu Metropolitalnego w ramach

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Podczas spotkania uczniowie mogli
zwiedzić siedzibę ZTM oraz dowiedzieć się, jak obsługiwane są automaty biletowe, gdzie
kupić bilet, poznać pracę kontrolera. Uczyli się korzystania z rozkładów jazdy autobusów,
tramwajów i trolejbusów. Zobaczyli jak pracuje Infolinia oraz Centrum Zarządzania Ruchem.
Największą atrakcją okazały się zajęcia z psem przewodnikiem osób niewidomych oraz zabawy
konstrukcyjne z wykorzystaniem drewnianych klocków.
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Udział uczniów klas IV, Va i Vb
w warsztatach dydaktyczno przyrodniczych
W dniu 24 września uczniowie klas IV, Va i Vb wzięli udział w warsztatach integracyjno –
ekologicznych w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu zlokalizowanym na Wyżynie
Krakowsko – Wieluńskiej. Położony jest w „Dolinie Wodącej” - jednym z bardziej
malowniczych terenów Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Zajęcia realizowane na
ścieżce dydaktyczno – przyrodniczej umożliwiły dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą,
a szczególnie z gatunkami roślin chronionych. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć liczne
ostańce skalne, jaskinie, pomniki przyrody oraz miejsca, w których hibernują nietoperze.
Zwiedzili też ekspozycję historyczno – przyrodniczą. Wycieczkę zakończono spotkaniem przy
ognisku z pieczeniem kiełbasek.
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