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Szkoła dla przyszłości

Będę piec bułeczki i ciasteczka

Trzeba ciasto rozwałkować

Upiekliśmy pyszne ciasteczka

W Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego i Chemicznego
odbyły się zajęcia dla wychowan-

ków Publicznego Przedszkola nr
23 „Bursztynek” z Nowego Portu.
Pięciolatki pod opieką uczniów

Szczycą się

SP 61

grzecznością i wiedzą
W naszej szkole „Pasowanie
na ucznia” odbyło się 28 września.
Wcześniej jednak sprawdzono, czy
potrafią recytować wiersze i śpiewać
piosenki. Kolejną próbą było sprawdzenie zasad dobrego zachowania.
„Nie hałasuj na przerwie! Każdy ci
to powie, że hałas niszczy nerwy
i zdrowie” – recytowały dzieci. Znały
również inne zasady: „Nic nie kosz-

Są powody

SP 61

do radości
Już od roku dzieci z Przeróbki
korzystają z nowoczesnego boiska
do piłki nożnej, wybudowanego
w ramach programu Junior Euro
2012. Głównym inwestorem budowy
była Grupa Lotos s.a. Naszą szkołę
odwiedzili przedstawiciele Lotosu 5
października, fundując kolejną niespodziankę – sprzęt sportowy do gry
w unihokeja. Wystąpiły dziewczęta
z grupy tanecznej, a uczniowie z klas
piątych i szóstych rozgrywając inauguracyjny mecz, przetestowali nowe
kije i ochraniacze. - Teraz będziemy
mogli rozgrywać mecze nawet na korytarzu – cieszyli się chłopcy.
Wicedyrektor Anna Kuchta, dziękując sponsorom, podkreślała, że
sprzęt uatrakcyjni nie tylko lekcje
wychowania fizycznego, ale również
zajęcia pozalekcyjne.
Anna Wieczorek
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tuje słowo dziękuję. A przepraszam
i proszę chlubę ci przynoszą.”
Odbył się również sprawdzian
z wiedzy na temat naszego kraju.
Pytania brzmiały: Jak brzmi pełna nazwa naszego państwa? Jak
wygląda flaga państwowa, godło
państwowe i herb Gdańska? Nad
jakim morzem leży Polska? Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?

ZSPSiCH

z klasy III technikum i mistrza
cukierniczego Marcina Równego
zdobywały umiejętności piekarskie i cukiernicze. Przyglądały
się wytwarzaniu ciasta drożdżowego i kruchego, formowały
plecionki w kształcie gołąbków
i króliczków.
Następnym ich zadaniem było
rozwałkowanie ciasta kruchego,
wycięcie z niego różnych kształtów oraz udekorowanie czekoladą i kolorowymi posypkami.

Starsi koledzy im pomagali tak
dobrze, że dzieci były bardzo
zainteresowane i otrzymały
certyfikaty „Młodego Mistrza
Cukiernictwa”.
Czy udział w zajęciach przemieni się w pasję, czy zaowocuje
wyborem zawodu? Uważamy, że
dzieci dużo się poprzez zabawę
nauczyły, a nasi uczniowie mieli
szansę przekazać im swoją wiedzę
i umiejętności.

Znają również hymn Polski i wiedzą,
kto jest jego autorem, a zarazem
patronem naszej szkoły.
Pierwszoklasiści potrafią także
sprawnie myśleć i rozwiązywać zagadki. Są samodzielni, gdyż także
udało im się właściwie spakować

tornister, zawiązać sznurowadła
oraz pozapinać zatrzaski, guziki,
suwaki na swoich ubraniach.
Pierwszoklasiści zaliczyli egzamin celująco. Witamy zatem w naszej społeczności.

Sprawdzian z wiedzy o Polsce

Dyrektor szkoły dokonuje pasowania

Początek

Halina Łankiewicz

Anna Tońska-Szyfelbein

Zespół Szkół Energetycznych

pięknej współpracy

Grupa 46 uczniów wraz z opiekunami przybyła do naszej szkoły 20
września z niemieckiego miasteczka
Göppingen (Badenia -Wirtembergia).
Gości powitał dyrektor szkoły Jerzy
Dorau. Głównym organizatorem
wizyty w ZSE była mgr Małgorzata
Hoppe, nauczycielka języka niemieckiego.
Uczniowie z Niemiec, podzieleni na grupy, uczestniczyli
w lekcjach języka niemieckiego,
angielskiego, włoskiego, matematyki, informatyki, historii, geografii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego.
Rozegraliśmy z nimi mecz piłki
nożnej, a nasi uczniowie zaprezentowali swoje talenty podczas
występu artystycznego. Uczennice z klasy I e przygotowały
degustację potraw regionalnych.
Poczęstunek utrafił w gusta kulinarne naszych gości. W równie
miłej atmosferze przebiegało
spotkanie nauczycieli, będące
z doskonałą sposobnością do

wymiany spostrzeżeń i doświadczeń z pracy pedagogicznej.
Nasi uczniowie zorganizowali
również wycieczkę na Główne Miasto, by pokazać zabytki i przybliżyć
historię tego miejsca. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni ze spotkania

Uczymy się razem

i deklarowali chęć kontynuowania
takiej wymiany edukacyjno-kulturalnej. Dyrektor Jerzy Dorau zapewnił,
że dołoży wszelkich starań, aby tę
formę integracji młodzieży rozwijać
i poszerzać o inne kraje.
Małgorzata Hoppe

Wydarzenia

II Wojewódzki konkurs literacki
„Pod ojczystym niebem”
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 im.
Armii Krajowej ogłasza konkurs
adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem
konkursu jest budzenie tożsamości
narodowej. Jej wyrazem jest dbałość o czystość mowy i kształcenie
umiejętności wypowiadania się na
piśmie w języku polskim. Tematyka
może obejmować wszystkie sfery
życia dziecka i jego codziennych
spraw.
Organizatorem konkursu jest
Aleksandra Schild, która jest jego
autorem. Prowadzi konkurs wraz
z Mariolą Walkusz.
- Przyjmujemy prace konkursowe
w dowolnej formie literackiej – powiedziała. – Przysyłają nam więc wiersze, opowiadania, scenariusze czy

legendy. Chcemy jednak, aby utwór
był efektem pracy w szkole.
O czym piszą dzieci? - Uczniowie
szkoły podstawowej poruszaja tematy
bliskie dziecku, toteż używają zdrobnień
jak: słoneczko, śnieżek. Piszą o swoich przeżyciach i doświadczeniach.
Im są starsze, tym więcej zauważają
i poszerza się pole ich zainteresowań
– zauważyła Ola Schild.
Organizatorka przytacza interesującą legendę „Gniezno – miasto
orła”, w której autor dostosował
język i obrazowanie do opisywanych treści.
Autorzy poruszają również
poważne treści, opowiadając o tragicznych losach wywiezionej rodziny.
Konkurs jest godny polecenia, gdyż
zawiera wielkie wartości patriotyczne, emocjonalne oraz językowe.

- Żołnierze AK są częstymi gośćmi w naszej szkole – dodaje dyrektor
Marzena Grzelak. – Są żywymi pomnikami naszej historii.
W szkole jest bogato wyposażona Izba Pamięci. Pamiątki w niej
zgromadzone: listy, fotografie, plakaty, wiersze dowodzą głębi wychowawczego progamu szkoły.
Emma Popik

W Izbie Pamięci: dyrektor Marzena
Grzelak i Aleksandra Schild

Prace powinny zostać nadesłane do 31 stycznia 2011 r. na adres
organizatora:
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 im. Armii
Krajowej, ul. H. Marusarzówny 10, 80-288 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs literacki Pod ojczystym niebem”
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2011r.
Organizatorki: Aleksandra Schild (olaschild@gmail.com), Mariola Walkusz
(mar-wal@o2.pl)

Nowe
boisko

ZSO nr 5

-To już jest 1350 boisko oddane
do użytku w naszym kraju – powiedział Minister Sportu i Turystyki
Adam Giersz podczas uroczystości
otwarcia boiska w Zespole Szkół
Ogólnoształcących nr 5. – Boisko
jest symbolem nowoczesności tej
szkoły – dodał minister.
W ciągu ostatnich lat wybudowano w naszym mieście 25 boisk
o sztucznej nawierzchni, kosztem
ponad miliona złotych, wyasygnowanych przez miasto Gdańsk
i sponsorów. W każdej dzielnicy jest
jedno takie boisko.
Na uroczystości ministrowi towarzyszyli dostojni goście: Elżbieta
Wasilenko wicekurator, Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,

Fraciszek Potulski reprezentujący
Krajową Radę Edukacji, wicedyrektor Wydziału Edukacji Jerzy Jasiński, dyrektor Gdańskiego Ośrodka
Kultury Fizycznej Jacek Sawicki,
radni Piotr Gierszewski i Krzysztof
Wiecki, przedstawiciele wojewody
i związków zawodowych. Ks. Wiesław Filip poświęcił obiekt.
Dyrektor Teresa Masłowska
wraz z gronem pedagogicznym, nauczycielami wychowania fizycznego
i uczniami przygotowała imponującą
oprawę sportowo – artystyczną tej
uroczystości. Świadczy to o randze
szkoły i jej wielkich możliwościach.
Zawody sportowe będą tu rozgrywane w duchu fair play, służąc uczniom
szkoły i mieszkańcom dzielnicy.

Występy artystyczne przed gośćmi

Pierwsze kółka olimpijskie
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Gdañska oœwiata
SP 56
Dwa sztandary
na pięćdziesięciolecie
Jest 20 października: od kościoła św. Ignacego, do budynku
szkoły przy Małomiejskiej podąża pochód poprzedzany
wojskową orkiestrą. Nad głowami maszerujących
powiewa poświęcony przed chwilą sztandar ZKPiG nr 5
– symbol integracji obu szkół Zespołu. Wszyscy podążają
na uroczyste obchody 50-lecia SP56.
Dyrektor mgr Małgorzata Jankowska, zwracając się do gości
zebranych w auli szkoły, wyraziła
życzenie, by - Niejedno pokolenie
absolwentów opuszczało mury
szkoły z poczuciem dobrego przygotowania do dalszego życia.
Podkreśliła również kontynuowanie dzieła swych poprzedników,
w tym wieloletniej dyrektor Elżbiety
Szyc – Naworskiej, która wybrała na
swoją zastępczynię Beatę Lipnicką,
odznaczającą się profesjonalizmem
i sumiennością.
- Dzisiaj czuję radość i dumę
z tego powodu, że wpisałam się
w historię obu szkół działających
w Zespole. Współpraca nauczycieli
dzięki ogromnemu ich zaangażowaniu układa się bardzo dobrze i prowadzi szkołę do kolejnych sukcesów
– dodała dyrektor Jankowska.
Wśród znakomitych gości, którzy
uświetnili jubileusz, znaleźli się: proboszcz parafii św. Ignacego Loyoli
ks. Henryk Kilaczyński, Pomorski
Wicekurator Oświaty Elżbieta
Wasilenko, Wiceprezydent Miasta
Gdańska Ewa Kamińska, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek, radni – Piotr
Gierszewski, Krzysztof Wiecki
i Lech Kaźmierczyk, inspektorzy
WE – Grażyna Cierpisz i Magdalena Żywna, wizytator kuratorium
Iwona Michowska, przedstawicielki
związków zawodowych: ZNP – Teresa Tyl i „Solidarności” – Hanna
Minkiewicz. Przybyło wielu emerytowanych pracowników, a wśród
nich dyrektor Elżbieta Szyc-Naworska. Nie zabrakło również dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół.
Teresa Tyl w swoim przemówieniu życzyła uczniom, aby stali
się badaczami i odkrywali prawdę.
– Niech chodzą z podniesioną głową, gdyż byli tu uczniami.
Ze względu na częsty kontakt ze
szkołą na uroczystość przybyli: strażnik Paweł Nadowski i starszy strażnik
Piotr Arkuszewski. Adam Orlikowski
natomiast reprezentował Wydział
Prewencji Komendy Policji nr 1 stale
współpracujący ze szkołą. – Co roku
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przeprowadzamy pogadanki o odpowiedzialności nieletnich wobec prawa
– powiedział aspirant.
Po przemówieniach i życzeniach na ręce dyrektor Małgorzaty
Jankowskiej przekazano Medal
Prezydenta Miasta Gdańska,
nadany szkole w dowód uznania jej
zasług. Nagrody Ministra Edukacji,
Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Prezydenta Miasta Gdańska oraz
Dyrektora Zespołu przyznano 25
pracownikom.
Część artystyczną wielokrotnie przerywały oklaski, zwłaszcza
po brawurowo wykonanych piosenkach. Goście zwiedzali potem
szkołę i oglądali wystawy ukazujące jej historię i współczesność:
szeleściły karty kronik, toczyły się
niespieszne rozmowy. Wyrażano
zdumienie i uznanie dla pozytywnych zmian z ostatnich lat: zbudowano nowoczesne boisko ze
sztuczną nawierzchnią, ścieżkę
zdrowia, piękne frontowe wejście,
portiernię, przestronne szatnie,
wstawiono nowe okna i drzwi do
klas, wydzielono gabinety dla pedagoga, logopedy i terapeutów,
zakupiono nowoczesny sprzęt
komputerowy i audiowizualny.
Gimnazjum nr 5 solidarnie
włączyło się do przygotowania
uroczystości, mimo że jubilatką
była szkoła podstawowa. Placówki
połączono w Zespół zaledwie pięć
lat temu, ale integracja dokonała się
szybko dzięki wyjątkowym cechom
nauczycieli.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył Filip Zacharek, obecnie uczeń
Technikum Łączności, który kilka
dni pracował przy nagłośnieniu.
Na akademii zaśpiewał w duecie
z Olą Błaszkowską, również absolwentką, piękną piosenkę „Wieża
Babel”. Szarmanccy młodzieńcy,
wręczający różę gościom na pożegnanie, to Mateusz Mateusiak, Piotr
Piczajka, Michał Mierzejewski, Karol
Majer i Artur Piernicki, chociaż absolwenci, to nadal aktywni w „Klubie
Dżentelmena”.
Ewa Jurczyk (oprac. red.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymuje Ewa Gutarowska

Ewa Cierniak-Sowa otrzymuje Nagrodę Ministra Edukacji z rąk wicekurator Elżbiety Wasilenko

Nasze sztandary

Śpiewają absolwenci szkoły

Gdañska oœwiata

Szkoła

ZSO nr 8

dla przyszłości
Z okazji 25 – lecia szkoły podczas uroczystości 15
października goście mieli okazję zapoznać się nie tylko
z chlubną przeszłością placówki, ale również z obecnie
realizowanymi nowatorskimi programami edukacyjnymi.
Kształcą młodzież dla przyszłości.
Zmiany zainicjowała i doprowadziła do ich wcielenia,
umożliwiającego wielki sukces
edukacyjny, dyrektor Danuta
Kokot, która jednak podkreślała znaczące zasługi całego
zespołu nauczycieli i pracowników. Podczas uroczystości wielu
z grona otrzymało odznaczenia
i nagrody za realizację jej planów i przedsięwzięć.
Już od klasy pierwszej szkoły podstawowej trwa tutaj nauka
„Kolorowej ortografii” z komputerem. Dyrektor Kokot jest również
bardzo zadowolona z projektów
unijnych, w których szkoła uczestniczy. Ze środków unijnych realizuje się przez trzy lata program
„Umiem się uczyć. Sposób na
sukces”. Nauczyciele otrzymali
laptopy oraz wiele pomocy dydaktycznych, do których należą
ekrany oraz projektory. Z tych

środków są również finansowane
dodatkowe zajęcia.
Gimnazjum również zostało
objęte programem „E- Akademia przyszłości”, w rytm którego
pracuje pięć klas pierwszych.
Dyrekcja oraz ośmiu nauczycieli
przeszło szkolenie w Warszawie.
Nauczyciele również otrzymali
laptopy do swej dyspozycji. Lekcje prowadzą przy pomocy tablicy interaktywnej, do której jest
odpowiednie oprogramowanie.
Nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie mają dostęp do
platformy elektronicznej. Nauka
informatyki będzie trwała przez
trzy lata. Zapewniono możliwość
uczestniczenie w dodatkowych
zajęciach z terapeutą.
W liceum powstała klasa
politechniczna, współpracująca z Politechniką Gdańską.
Klasa dziennikarska natomiast

Barbara Borys ogląda pamiątki
szkolne

Dyrektor dziękuje wybitnym nauczycielom

Oto lekcja na wesoło

współpracuje z „Dziennikiem
Bałtyckim” oraz z Telewizją
„Rozstaje”, gdzie ma możliwość
pokazywania nagranych przez
uczniów audycji.
Dyrektor Danuta Kokot pozyskała sponsorów i szkoła cieszy
się z nowego pełnowymiarowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wkrótce zostanie otwarty
największy przyszkolny plac
zabaw, dostosowany do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych
i dzieci z młodszych klas.
- Oczekuję rozpoczęcia
dużych prac remontowych
– powiedziała dyrektor Kokot.
– Będzie to termomodernizacja: zostaną położone nowe
elewacje i wymienione okna.
Podłączymy również dodatko-

wy monitoring. Nasza szkoła
jest w projekcie miejskim,
prace będą współfinansowane
z funduszy unijnych.
Te zmiany obejmą uczniów
wszystkich klas: niepełnosprawni
rozpoczęli tu naukę w roku 1990
– jest to jedyna taka szkoła w tym
regionie kraju.
- Naszym priorytetem są
obecnie egzaminy zewnętrzne
– dodaje dyrektor, troszcząca
się równie mocno o wysoki poziom nauczania.
Uczennice, które odświętnie
i stosownie ubrane, przybyły na
uroczystość i pozowały do zdjęcia na okładce, podkreślają dobry kontakt z nauczycielami, ich
życzliwość oraz zrozumienie dla
problemów uczniów.
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Inicjatywy nauczycieli

G 21

Dzień wielkich słów
Gimnazjum nr 21, noszące imię
Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II, obchodziło święto szkoły 16
października w 32 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
w kościele parafialnym p.w. Świętego Brata Alberta.
W szkole obejrzeliśmy montaż
słowno–muzyczny „Odwaga świętości”, wzbogacony projekcją multimedialną. Usłyszeliśmy słowa Matki
Teresy z Kalkuty i innych świętych.

Uczniowie włożyli wiele pracy w te
prezentacje.
Wcześniejsze działania przygotowywały młodzież pod względem zarówno merytorycznym, jak i emocjonalnym.
Klasy wykonały plakaty prezentujące
sylwetki Polaków wyniesionych na ołtarze przez Ojca Świętego. Uczniowie
napisali wiersze, które do dziś zdobią
drzwi sal lekcyjnych. Pierwszoklasiści
odwiedzili salę Patrona.
Na lekcjach wychowawczych
poruszano sprawy szkolnej codzien-

ności w aspekcie dziedzictwa Jana
Pawła II. Nasi uczniowie udowodnili,
że rozumieją wartość szacunku dla
życia i drugiego człowieka.
Tego dnia odbyło się również
pasowanie uczniów klas pierwszych
na gimnazjalistów. Przybyło wielu
gości i rodziców. W przemówieniach
nawiązywano do słów wielkiego patrona. Wychowawczyni I klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 M.
Gazda nazwała uczniów nadzieją.
Uroczystość stała się sposobnością

Montaż słowno–muzyczny
do zastanowienia się nad wielkimi
wartościami. Powtarzając słowa
i wezwania Jana Pawła II, staraliśmy się odnaleźć na nowo sposób
wcielenia ich w codzienne życie.
Wicedyrektor Iwona Klein

Koncert muzyki klasycznej dla nastolatków

Gra Krzysztof Jakub Szwarc, akompaniuje Andrzej Nanowski
Nasza szkoła od kilku lat
uczestniczy w projekcie Dariusza
Wójcika „Muzyczny Rok dla Przymorza”. Szczególnym wydarze-

niem było wysłuchanie koncertu
muzyki poważnej z cyklu edukacyjnego „Poznajemy instrument.
Altówka.”

Salę widowiskową Domu Kultury
PSM „Przymorze” przy ul. Śląskiej
wypełnili 7 października uczniowie
z Gimnazjum nr 21 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3. Zaprezentowany program był zróżnicowany
pod względem muzycznym i tematycznym. Cel główny organizatorów
został osiągnięty: uczniowie poznali
brzmienie altówki i sam instrument,
którego możliwości zaprezentował młody muzyk, Krzysztof Jakub
Szwarc. Głębokim i łagodnym tonom
altówki towarzyszył piękny akompaniament Andrzeja Nanowskiego,
który momentami zastępował całą
orkiestrę! O muzyce opowiadała
Stanisława Grażyńska.

Prawdziwy aplauz wzbudziło pojawienie się na scenie znanego już młodzieży Dariusza Wójcika, którego śpiew
przeplatał się z występami skrzypka.
„Jesienny kujawiaczek” w jego wykonaniu, urozmaicony stepowaniem,
przyjemnie wszystkich zaskoczył.
Po koncercie uczniowie wymieniali wrażenia, podkreślając, że
muzyka pomagała im się wyciszyć.
Docenili również łagodny dźwięk
altówki. Dzięki Stowarzyszeniu Teatru Otwartego Dariusza Wójcika
i stworzonym przez niego możliwościom nasi uczniowie usłyszeli śpiew
operowy w wykonaniu artystów Państwowej Opery Bałtyckiej.
D. Kolanowska

Gimnazjaliści na wystawie malarstwa
Ponad 30-osobowa grupa
uczniów miała okazję 14 września
obejrzeć retrospektywną wystawę
malarstwa Henryka Komowskiego
w Domu Kultury PSM „Przymorze”
przy ul Śląskiej. Dziękujemy dyrekcji i prosimy o następne, żywe lekcje sztuki.
Była to szczególna przygoda ze
sztuką, ponieważ uczniowie spotkali
się z autorem prac, przybyłym specjalnie dla nich! Nie zmarnowali okazji i wysłuchali uważnie komentarzy
artysty do wiszących na ścianach
obrazów. Dyskutowali na temat ich
formy i treści. Zadawali intrygujące
wręcz pytania: umieli dostrzec rolę
detalu i odczytać symbole.
Rozmowę zdominował temat
cyklu obrazów poświęconych
wspomnieniom malarza z pobytu
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w szpitalu. Przekonali się również, że wiek dojrzały nie jest
barierą w realizowaniu zamierzeń artystycznych i prowadzeniu aktywnego, twórczego życia,
a umożliwia dzielenie się z innymi
własnymi przemyśleniami.
Kiedy nadszedł czas na indywidualną recepcję obrazów, grupa rozeszła się po sali, a wśród
uczniów pojawiał się artysta
i kontynuował rozmowy. Miał
świetny kontakt z młodzieżą:
uważnie wsłuchiwał się w wypowiedzi uczniów, objaśniał,
tłumaczył, odkrywał arkana
sztuki.
Chcielibyśmy, aby uczniowie
mieli częściej okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką i jej
twórcami.

Uczniowie z artystą na tle jego obrazów

Inicjatywy nauczycieli

Magiczna nauka języka angielskiego
Święto Halloween jest maskaradą
i zabawą obchodzoną nocą 31 października w krajach anglojęzycznych
i dlatego nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej
nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku –zorganizowali przedstawienie
przybliżające uczniom ten obyczaj.
Dzieci przebrane za duchy i skrzaty
odwiedzają domy, wołając „ Trick or
treat” (Cukierek albo psikus). W ten
sposób przypominają o nadchodzącym święcie zmarłych.
W spektaklu „ Halloween friends”
wystąpili uczniowie z czterech klas
starszych, przebrani za duchy,
wiedźmy, kościotrupy, czarownice
oraz wszelkiego rodzaju potwory.
Na powitalnie zaśpiewali: „ As
The Witches Go Flying Along”.

Zaprezentowali następnie historię
dwóch dziewczynek, które podczas
zabawy w noc Halloween zrozumiały, że najważniejszą wartością
człowieka jest szczerość, a w życiu
należy zawsze postępować w sposób prawy i odpowiedzialny.
Przedstawienie przebiegało
w miłej atmosferze wspólnej zabawy,
w obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i uczniów klas IV-VI. Na
szczególny wyróżnienie zasługuje fakt,
że była to żywa lekcja języka angielskiego, w której nie tylko ćwiczono umiejętności językowe, ale przede wszystkim
uczono uczniów tolerancji i otwartości
poprzez aspekt kulturowy.
Ewa Badźmirowska
Renata Dręczewska
Małgorzata Fałtynowicz

SP 8

Weso³e przebieranki

Krzewimy wiedzę o bursztynie

Koordynatorzy i SU po odebraniu
dyplomów i nagród

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bursztynników w Gdańsku przyznało
25 października 2010 r. po raz kolejny
wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej
nr 80 w drugiej edycji konkursu
„Szkoła na Bursztynowym Szlaku”.
Nagrodę za popularyzowanie wiedzy
o bursztynie bałtyckim i o Gdańsku
jako światowej stolicy bursztynu
odebrał Samorząd Uczniowski oraz
koordynatorzy konkursu Katarzyna
Jadeszko i Arleta Elwirska. Dzięki zaangażowaniu uczniów klas

0-6 i nauczycielom oraz podjętym
działaniom wiedza na temat „złota
północy” została rozpowszechniona
w szkole.
W listopadzie nauczyciele klas
0-3 zaprosili na zajęcia o bursztynie
dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Pragniemy podzielić się zdobytą
wiedzą z najmłodszymi przyjaciółmi
naszej szkoły. Prace na konkurs wykonywali uczniowie wraz z nauczycielami i przy pomocy rodziców.
Katarzyna Jadeszko, Małgorzata Łapuć

Akwarium pełne bursztynu

To był dla nich najważniejszy dzień!
W czwartek 28 września w Szkole
Podstawowej nr 80, siedemdziesięciu
pięciu pierwszoklasistów zostało pasowanych na uczniów i tym samym oficjalnie rozpoczęli szkolną wędrówkę. Do
uroczystości dzieci przygotowywały się
pod opieką wychowawczyń: p.Henryki

Nasze emblematy

Toczek, p.Małgorzaty Łapuć i p.Małgorzaty Stasiuk. Po wielu dniach nauki
wierszy, piosenek, układu tanecznego i gry na instrumentach, z udziałem
zaproszonych gości uczniowie złożyli
ślubowanie. Z dużą radością bohaterowie tego dnia zaprezentowali piękny

SP 80

SP 80

program artystyczny, który dostarczył
wszystkim obecnym wielu wzruszeń
i uśmiechów. Udowodnili, że chociaż
pierwsze tygodnie w szkole nie są
łatwe, ale zgodnie ze słowami zaśpiewanej piosenki: „Po morzu fali, nasz
statek płynie, po morzu fali, do wiedzy

mknie. Tańczymy razem, patrzymy
w przyszłość, płyniemy dalej, do celu,
hej!”, wspólnie będziemy podążać ku
wiedzy, wartościom i pięknu. Witajcie,
pierwszoklasiści w naszej szkolnej
społeczności!

Pierwsza nauka patriotyzmu

Chwila pełna powagi

Małgorzata Łapuć
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Dobre praktyki

Przyszywanie guzików

Jakie to narzędzia?

Ręczne ubijanie piany

Konkurencje na wesoło
W Dniu Chłopaka żeńska część
Samorządu Uczniowskiego pod
kierunkiem Małgorzaty Dobosz,
przygotowała święto pełne życzeń,
konkursów i zabaw.
Aby przekonać się, ile zalet posiada męska część naszej szkoły,
chłopcy z klas IV – VI rozpoczęli
zmagania konkursowe. Konkurs
na najstaranniej przyszyty guzik

stał się rozgrzewką do dalszych
konkurencji. Nie była to łatwa
praca, szczególnie dla chłopców,
ale niektórzy poradzili sobie doskonale.
Kolejny konkurs polegał na rozpoznaniu narzędzi, należało podać
ich nazwę i przeznaczenie.
Sprawdzaliśmy również, czy
prawdą jest to, że każdy chłopak

zna się na markach samochodów
i symbolach klubów piłkarskich
ekstraklasy.
Szczególnie dużo radości i emocji dostarczyło ubijanie piany.Następna „prawdziwie męska” konkurencja
polegała na „siłowaniu się na rękę”.
Na koniec zabawy sprawdzaliśmy, czy panowie nauczyciele to
eleganccy mężczyźni, otrzymali nie-

Samodzielne wiązanie krawata

SP 58
łatwe zadanie, by szybko i właściwie
zawiązać krawat.
Z wiązaniem krawatów poradziło
sobie tylko 30 % „starszych chłopców”. Zwycięzcy zostali wyróżnieni
statuetkami, nie zabrakło również
nagród pocieszenia i słodyczy. To
był naprawdę udany dzień!
Anna Czarzasty
Fot. Rafał Kardela

Nasze psy na wystawie
W związku z obchodami Tygodnia Dobroci dla Zwierząt w dniu
20 października 2010 r. Szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody

Tusia to prawdziwa strojnisia

i sekcja ekologiczna Samorządu
Uczniowskiego zorganizowały
szkolną wystawę psów. Pracami
kierowali nauczyciele: Małgorzata
Dobosz, Rafał Kardela i Ziemowit
Tyczyński. Chcieliśmy zwrócić
uwagę na zagadnienie opieki nad
zwierzętami i bliżej przyjrzeć się
najbliższym podopiecznym naszych uczniów.
Tgo dnia przyszli do szkoły ze
swoimi czworonożnymi pupilami.
Każdy z 24 opiekunów z psem
miał identyfikator oraz przydzielone oznakowane stanowisko na
boisku szkolnym.

Mieli szansę zaprezentowania
umiejętności swojego pieska przed
całą bracią uczniowską. Następnie
odbyła się runda honorowa dooko-

Małgorzata Dobosz wraz z uczennicą i jej pieskiem

ła boiska szkolnego wszystkich
uczestników wystawy.
Bardzo chętnie pokazywali, co
potrafią ich psy, opowiadali o ich
przyzwyczajeniach i nawykach.
Piesek w kurteczce wabi się Gucio. Dziewczynka ma go od dwóch
lat. Jest bardzo przyjacielski, lubi
być głaskany, chętnie uczy się nowych rzeczy. Jego przysmakiem
jest ryż z mięsem. Gdy Anika,
jego właścicielka, jest smutna, to ją pociesza, liżąc po ręce.
Natalia przyszła z suczką ubraną
w kubraczek. Jej Tusia to prawdziwa strojnisia.

Poznaliśmy zagrożenia
Nasza szkoła gościła ekipę
Kontakt Busa 23 września. Akcja
profilaktyczna skierowana była do
wszystkich uczniów Gimnazjum
nr 11. Ze strony „Mrowiska” akcję
organizowała Małgorzata Kreft.
Koordynatorem szkolnym była Olga
Zaczeniuk.
Koleżanki i koledzy z Busa: Olga
Reszczyńska, Grzegorz Pawłowski,
Łukasz Bracławiec szerzyli wśród
młodzieży wiedzę na temat zagrożeń
społecznych. Rozmawiali z uczniami
podczas przerw w bezpośredni, nowoczesny i nieszablonowy sposób.

Przyjechał do nas

Dwóch niepokonanych
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Prezentowali także atrakcyjne,
alternatywne oferty zdrowego stylu
życia, z której młodzież może skorzystać w łatwy sposób.
Dodatkowo, wspólnie z nauczycielami podczas zajęć wychowania
fizycznego ekipa Kontakt Busa
przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla klas II. Beata Chylińska
wykorzystała w trakcie swoich lekcji
(wf) ich obecność.
W miłej i wesołej atmosferze
uczniowie rozegrali mecz unihokeja. Przeprowadzili testy siły mięśni
obręczy barkowej oraz mieli możli-

SP 58

G 11

wość sprawdzić, kto jest najlepszy
w siłowaniu się na rękę. Do rywalizacji włączyli się także nauczyciele,
wywołując tym duży entuzjazm wśród
młodzieży. Do zmagań grono nauczycielskie „wydelegowało” nauczyciela
muzyki - Grzegorza Wachulskiego;
na szczęście dobrze mu poszło.
Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez młodych ludzi
z Kontakt Busa (TPŚ „Mrowisko”)
wywołały wiele emocji i były bardzo
pożyteczne.
Tekst i zdjęcia:
Olga Zaczeniuk i Beata Chylińska

Dobre praktyki

Freinetowskie
inspiracje
w „Bulwolandii”
SP 14

O

d wielu lat należę do Polskiego Stowarzyszenia
Animatorów Pedagogiki
Celestyna Freineta. Ten
francuski pedagog, który w 1957
roku zainicjował powstanie Fimem,
czyli Federacji Ruchów Szkoły Nowoczesnej, zawsze był dla mnie
drogowskazem. Powiedzieć, że
jestem freinetowcem, to za dużo,
ale w mojej pracy często korzystam
z założeń pedagogiki C. Freineta,
a zwłaszcza z technik, które opracował: technika swobodnego tekstu,
fiszki autokreatywne, korespondencja międzyszkolna, gazetka szkolna,
swobodna ekspresja plastyczna,
muzyczna i teatralna, doświadczenia poszukujące.
Celestyn Freinet proponował
metody oparte na swobodnym
poznawaniu świata przez dziecko
i jego działaniach twórczych. Nauka miała być oparta na własnych
doświadczeniach – pozytywnych
i negatywnych. Podkreślał bezcelowość stosowania podręczników.
Uważał, że nauce szkolnej trzeba
dać użyteczną postać.

Nauczyciele – szlachetni pasjonaci

Wycieczka w pięknych kolorach

Z wiekiem tracimy nieograniczoną energię i entuzjazm, dlatego
w rozwoju zawodowym nauczyciela
ważna jest wymiana doświadczeń.
Spotkania nauczycieli pracujących
w oparciu o pedagogikę C. Freineta
to dla mnie zawsze przeżycie inspirujące do dalszej pracy, które owocuje wieloma nowymi pomysłami.
Jesienne spotkanie członków
i sympatyków PSAPCF Grupy
Regionalnej Gdańsk odbyło się 23
października 2010 r. pod hasłem
„Bulwolandia”. Tym razem gościł
nas Witold Bobrowski, dyrektor
Szkoły Podstawowej Ośrodka
Edukacji Kaszubskiej na Głodnicy
w Strzepczu. Człowiek – pasjonat, który zrobił z tego miejsca
prawdziwie freinetowską przystań.
Jest to szkoła o jakiej marzy każdy
freinetowiec. Położona w pięknym
miejscu na Kaszubach, wśród
lasów, łąk i pól. Tutaj zgodnie
z założeniami pedagogiki Freineta
dzieci nie pracują w klasach, lecz
w pracowniach wyposażonych
w materiały i pomoce kształcące,

Wcielamy się w role uczniów

Ileż inwencji w tym teatrzyku!

odpowiednio poklasyfikowane i dostępne w każdej chwili. To szkoła
z duszą. Czułam tam ducha Freineta, który nawoływał, by nauczyciel
przezwyciężył w sobie postawę autorytarną, narzucającą. Nauczyciel
musi zniżyć się do poziomu dziecka, wejść między uczniów, by razem
z nimi pracować, szukać rozwiązań
i lepiej ich zrozumieć.
Podczas warsztatów „Bulwolandia” wcieliliśmy się w role uczniów.
Pracowaliśmy technikami Freineta
wspólnie z dziećmi naszych koleżanek. Każda grupa otrzymała określone zadania. Mnie w udziale przypadła technika swobodnego tekstu.
Po otrzymaniu zadania poczułam
lęk, czy mu podołam. Podobne
emocje targają zapewne naszymi
uczniami. Przez chwilę czułam się
jak oni. Nie było łatwo napisać limeryk o ziemniaku, ale po prezentacji
efektów pracy zespołów, okazało
się, że drzemią w nas artyści,
poszukiwacze wiedzy, naukowcy,
autorzy sztuk teatralnych, a nawet
kucharze, bo jedna z grup miała za
zadanie wykonać regionalne danie
z ziemniaków. Zwykły ziemniak
zainspirował nas do tak ciekawych
poszukiwań, pobudził twórczą wyobraźnię, wyzwolił kreatywne my-

ślenie, a nawet stał się inspiracją
do poszukiwań nowych rozwiązań
metodycznych.
Dobrze jest czasem spojrzeć na
świat z perspektywy dziecka. Lepiej
je wtedy zrozumiemy i przypomnimy
sobie, żeby częściej je chwalić, bo
jak mówi Freinet: „Każda jednostka
pragnie sukcesu. Niepowodzenie jest
hamulcem.” Zwraca się do nauczycieli: „Starajcie się, by dziecko zawsze
miało okazję do jakiegoś sukcesu”.
Pamiętajmy o tym wszyscy.
Takie spotkania jak to na Głodnicy pozwalają nabrać energii i entuzajzmu do dalszej pracy. Na koniec
dnia spacer z Witoldem Bobrowskim
po przepięknej okolicy dał ukojenie
po całym tygodniu ciężkiej pracy.
Szkoda tylko, że nie mogli z nami
być w tym dniu pionierzy ruchu nauczycieli freinetowców w Polsce: dr
Wanda Frankiewicz i prof. dr hab.
Kazimierz Kossak–Główczewski
z Uniwersytetu Gdańskiego. Tym
bardziej cieszę się, że zimą odwiedzili moją szkołę - SP 14 w Gdańsku
podczas spotkania „Ptakolandia”,
które organizowałam w ramach freinetowskich inspiracji.
Zdzisława Głowienka nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej
SP 14 w Gdańsku
9/2010
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Szkoła dla środowiska

Gramy razem z mieszkańcami
Boisko przy Szkole Podstawowej
nr 61 w Gdańsku wpływa bardzo
korzystnie na integrację środowiska
lokalnego i zapewnia właściwy rozwój pozytywnych relacji społeczności
szkolnej i pozaszkolnej.
Szkolne boisku wybudowane
w ramach programu „Junior Gdańsk
2012” , którego uroczyste otwarcie
nastąpiło trzeciego listopada 2009, od
pierwszych dni funkcjonowania cieszy
się ogromnym zainteresowaniem
uczniów naszej szkoły oraz młodzieży
i dorosłych z lokalnego środowiska. Od
wiosny, kiedy tylko pogoda umożliwiła
pełne wykorzystanie obiektu, boisko
jest czynne od godziny 8.00 do 21.30.
Odbywają się na nim zajęcia sporto-

we, treningi piłki nożnej, rozgrywki
między grupami osiedlowymi, mecze
piłki nożnej (w przeważającej mierze),
siatkowej, koszykowej.
Z boiska, w ramach stałej
współpracy, regularnie korzystają,
pracownicy Policji, Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, Zakładu Karnego,
a także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką księży
z Parafii Matki Boskiej Bolesnej
oraz Świętej Rodziny. Zatrudnienie od 2 maja 2010 w wymiarze
20 godzin tygodniowo animatora
sportowego pozwoliło na wzbogacenie oferty wykorzystania boiska
o planowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Animator orga-

nizuje mecze piłki nożnej, konkursy
rzutów karnych, gry zręcznościowe
typu „zbijak”, rozgrywki unihokeja,
zajęcia zręcznościowe, mecze
piłki koszykowej, siatkowej. Czuwa również nad ich właściwym
przebiegiem.
Na boisku szkolnym odbył się
V Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Dziecka. Patronat nad imprezą
objął Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz, a głównym organizatorem była Parafia Matki Boskiej
Bolesnej w Gdańsku. Zaplanowane
rozgrywki w ramach mistrzostw piłki
nożnej wychowanków domów dziecka nie odbyły się jednak z powodu
żałoby narodowej.

Współpraca ze sponsorem
boiska - Grupą Lotos układa się
wzorowo. Na terenie boiska oraz
w sali gimnastycznej umieszczone
są banery reklamowe firmy. Szkoła
może liczyć na wsparcie finansowe
przedsiębiorstwa podczas organizacji różnych imprez: Lotos ufundował
wiele nagród na festyn rodzinny.
Wielokrotnie otrzymujemy bezpłatne wejściówki na sportowe imprezy,
sponsorowane przez Grupę Lotos.
Szkolna reprezentacja piłki nożnej
została wyposażona w kompletne
stroje sportowe oraz otrzymała profesjonalne piłki do gry.
Na terenie boiska Straż Miejska zorganizowała w dniach 3-22
września 2010 roku pracowniczy
turniej piłkarski. Do walki o Puchar
Komendanta przystąpiło osiem
drużyn. Zostały one podzielone na
dwie grupy, które rywalizowały ze
sobą w systemie „każdy gra z każdym”. Cztery najlepsze zespoły
turnieju wywalczyły sobie awans do
fazy pucharowej, która składała się
z dwóch meczy półfinałowych oraz
meczu o trzecie miejsce i spotkania
finałowego.
Barbara Wojtala - dyrektor szkoły

SP 69

Lot balonem to wielka atrakcja
Marsz dla zieleni

Będziemy się uczyć pośród zieleni

Wszyscy skaczemy najwyżej!

Mamy ugotowały grochówkę
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Festyn Ekologiczny zorganizowaliśmy 9 października z okazji
zazielenienie terenu wokół budynku szkoły. Te piękne tereny zielone
zawdzięczamy Wydziałowi Środowiska Urzędu Miejskiego. Pomogło
nam również wielu sponsorów, jak:
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych, Zakład Utylizacyjny,
Energa, PGNiG, Elektrociepłownia
Wybrzeże, Rada Osiedla Młyniska.
Wojciech Polewicz zafundował lot
balonem nad boiskiem szkolnym.
Wspólnie z Adamem Tramowskim
są właścicielami Delikatesów „Maria-

Bis”. Nad organizacją i przebiegiem
festynu czuwały nauczycielki: Jolanta
Królikowska, Iwona Uba oraz Ewelina
Kwapisiewicz.
Tę wyjątkową imprezę rozpoczął
marsz dla zamanifestowania potrzeby wykazywania troski o środowisko
naturalne. Każda klasa postawiła na
klombach tabliczki z napisem „Szanuj zieleń”. Wszyscy wysłuchali dziesięciu przykazań ekologicznych.
Część artystyczna była różnorodna. Klasy młodsze odśpiewały piosenkę ekologiczną, a wszyscy - nasz
hymn ekologiczny „Segreguj odpady”.
Uczniowie klas szóstych przygotowa-

li ciekawy pokaz mody ekologicznej.
Dziewczęta z klas szóstych odtańczyły taniec kwiatów. Wszystkim się
również podobał pokaz taneczny
formacji „Dance Avenue”.
Konkurencje sportowe z kolei polegały na wykonaniu zadań sprawnościowych oraz na zaprezentowaniu
wiedzy z zakresu ekologii. Uczniowie
otrzymali nagrody w każdym konkursie. Ostatnim punktem programu był
mecz piłki nożnej, który sędziował
wieloletni piłkarz Lechii Gdańsk
– Ferdynand Wierzba.
Iwona Makurat

Szkoła dla środowiska

Festyn rodzinny i wspólna zabawa
Hasłem festynu na boisku szkolnym stało się „Rodzinne nucenie na
szkolnej scenie”. Celem imprezy z 18
września była integracja lokalnego
środowiska oraz zacieśnianie więzów między uczniami, ich rodzicami
a gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Chcieliśmy również,
aby nasi uczniowie zobaczyli swoich
wychowawców i nauczycieli inaczej
niż zwykle.
Festyn obfitował w różne atrakcje: bieg przełajowy uczniów klas IV
– VI, konkurencje badające celność,
wytrzymałość, szybkość i pomysłowość uczestników.
Na świeżym powietrzu dom ow e p rz y s m a k i s m ak o w a ł y

wyjątkowo. Piliśmy świeże
soki, nawet z zielonej pietruszki z cytryną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokaz judo
i prezentacja cheerleaderek.
Można było pojeździć konno,
obejrzeć z bliska, a nawet wejść
do wozu strażackiego, włączyć
syrenę w policyjnym radiowozie lub posłuchać pogadanki
o pracy psa służącego w straży
miejskiej. Nie zabrakło również
loterii fantowej.
Wielkim powodzeniem cieszył
się konkurs karaoke, w którym
uczestniczyły całe rodziny w repertuarze polskim i zagranicznym.
Jury, do którego zaproszono rad-
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nego Wojciecha Błaszkowskiego
oraz byłego dyrektora szkoły,
Jana Kiedrowicza, najwięcej
punktów przyznało za wykonanie
piosenki o kaczce dziwaczce i „
Zuzia, lalka nieduża”.
Nauczyciele w brawurowy sposób wykonali przebój Czerwonych
Gitar „Tak bardzo się starałem”.
Festyn był wspaniałą okazją do miłych spotkań i rozmów
z rodzicami, absolwentami i tymi,
którzy dostrzegają ważną rolę naszej szkoły w lokalnej społeczności
Wrzeszcza.
Izabela Bielska-Kiesz
Izabela Ugowska-Tyran

Śpiewająca rodzina

Jazda konna cieszyła się dużym
powodzeniem

Cała dzielnica gości u nas
Festyn środowiskowy „Pożegnanie lata”, którego pomysłodawcą było porozumienie partnerskie
„Dolne Miasto Otwarte” oraz Marek
Barański z Referatu Rewitalizacji
UM odbył się w naszej szkole 18
września. Koordynatorem wszelkich
działań była Jolanta KwiatkowskaReichel, dyrektor SP 65 im. Alfa
Liczmańskiego.
Do organizacji oprócz nauczycieli
naszej szkoły włączyło się również
Gimnazjum nr 9. Współpracowało z nami wiele osób, łącząc się
w działaniach na rzecz środowiska
lokalnego w ramach podpisanego porozumienia „Dolne Miasto
Otwarte”.
Łączą nas wspólne działania,
prowadzące do rewitalizacji społecznej Dolnego Miasta. Sygnatariuszami
porozumienia na rzecz współpracy
partnerskiej w ramach Programu
Rewitalizacji Dolnego Miasta „Dolne
Miasto Otwarte” są: „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej, Centrum Sztuki
Współczesnej „Łaźnia”, Fundacja
Kolonia Artystów, Fundacja „Nasza
Przestrzeń”, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, Fundacja
Theatrum Gedanense, Gdański Klub
Kajakowy „Szpicgat”, Gimnazjum nr
9, Gmina Miasto Gdańsk, Klub Wodny „Gdańskie Lwy”, Peter Wolkowinski – przedsiębiorca, Przedszkole
nr 46 „Muszelka”, Stowarzyszenie
Artystyczne Kultywator 3Miejski,
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Bliżej Centrum”, Szkoła Podstawowa nr 65, Towarzystwo Profilaktyki
Środowiskowej „Mrowisko”, Zakład
Wyrobów Turystycznych Łukasz
Darski, Gdańskie Stowarzyszenie

Przyjaciół Muzykujących Dzieci „Jaś
i Małgosia”.
Intencją partnerów porozumienia
jest wspólne działanie na rzecz rozwoju kapitału społecznego Dolnego
Miasta oraz budowanie tożsamości
lokalnej dzielnicy poprzez współpracę między samorządem lokalnym,
organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i społecznością
lokalną. Wizja partnerstwa to zmiana Dolnego Miasta w rekreacyjną
dzielnicę Gdańska, przyjazną dla
mieszkańców, atrakcyjną dla turystów, dysponującą zasobami
kulturalnymi.
Podczas festynu dyżurowało stoisko Fundacji Oparcia Społecznego
Aleksandry Fosa. Fundacja ta pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie. Zainteresowani
mogą skorzystać z bezpłatnych
konsultacji ze specjalistami: pedagogami, psychologami, psychiatrą,
logopedą, prawnikiem czy doradcą
zawodowym.
Na boisku szkolnym dla uczestników przygotowano wiele atrakcji,

W którą stronę przeciągną?

a wśród nich jesienny turniej „Piłkarskich Drużyn Podwórkowych”.
Konkurs piosenki był rozpoczęciem festynu, a jednocześnie
w skateparku odbywały się zawody
na rowerowym torze przeszkód,
przygotowane z okazji Tygodnia
Zrównoważonego Transportu.
Centrum Reduta sprezentowało rewelacyjny pokaz tańca hinduskiego
„Bollywood”.
Na gości czekało stoisko z grillowanymi kiełbaskami z rusztu oraz
ciasta pieczone przez nasze uczennice i ich mamy. Aż dwanaście matek piekło ciasta, co świadczy o skali
zaangażowania rodziców w sprawy
szkoły.
Dla wielbicieli sztuki dekoratorskiej Szkolne Koło „Caritas”
prowadziło sprzedaż wyrobów
artystycznych naszych uczniów.
Ponadto wszystkich zainteresowała aukcja taniej książki i loteria
fantowa. Na stoisku origami układano z papieru podobizny egzotycznych zwierząt. Najmłodszym
malowano na twarzach „bajkowe”

SP 65

Dyrektor szkoły wręcza nagrody

Domowe ciasta
motywy. Starsi dla próby możliwości uczestniczyli w warsztatach
szczudlarskich.
O godzinie 11.30 wszyscy przeszli nad Motławę, aby popatrzeć na
zmagania w Przeciąganiu Smoczej
Łodzi Szkół Podstawowych oraz
wziąć udział w III zawodach o Puchar Dolnego Miasta. I miejsce
zajęła drużyna SP 88, II-SP 65,
III-SP 45. Kibicujących drużynom
smoczych łodzi pokrzepiła gorąca
grochówka.
Tuż obok w CSW „Łaźnia” były
otwarte atrakcyjne wystawy: „Tacy
jesteśmy” oraz „Przestrzeń życiowa
- przygoda niezwykła”.
Anna Marchlewska
9/2010
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Urząd Miejski

Dzień Nauczyciela w Dworze Artusa
Z okazji święta wielu gdańskich
nauczycieli otrzymało odznaczenia. Elżbieta Wasilenko, zastępca
kuratora powiedziała – Jest to rok
odkrywania talentów, co możemy
czynić w naszej codziennej pracy.
Trzeba bowiem pamiętać, że bogactwem naszego kraju są światli
obywatele.
Na uroczystość przybyła Elżbieta Lamparska, reprezentująca Urząd
Marszałkowski, Mieczysław Struk,
marszałek, Jerzy Jasiński, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego oraz wielu gości.

W swym przemówieniu do nauczycieli Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na
relacje pomiędzy indywidualizmem
a wspólnotą. Powiedział, że zawsze
pamiętamy nauczycieli, którzy pełnili
w naszym życiu rolę przewodników
i nas przesterowali, kierując na właściwą drogę i do słusznych działań.
– Nauczyciele powinni również wyważyć proporcje pomiędzy chłodną krytyką a ciepłym traktowaniem – powiedział prezydent – gdyż tylko w takim
wypadku można uzyskać dobre wyniki
w kształceniu charakteru.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
85 Elżbieta Chanduszko w imieniu
nauczycieli wyraziła podziękowania
za godną formę uhonorowania nauczycieli w Dworze Artusa. Bożena
Brauer przewodnicząca „Solidarności” podniosła problem dodatkowych
godzin pracy. – Związek stara się
przekonać ministerstwo, że jest to
złe rozwiązanie i skłonić do wycofania go. Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Gierszewski przypomniał,
że Miasto Gdańsk utrzymuje 12 tys.
pracowników edukacji, przekazując
na to 40% budżetu miasta.

Paulina Promińska, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 79

Jesteśmy z nich bardzo dumni

Satysfakcja z odznaczenia i własnej pracy
Dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku 14 października 2010 r. był dniem szczególnym. Po
uroczystej szkolnej akademii, wręczonych bukietach kwiatów oraz przyjęciu

życzeń od uczniów i rodziców – aż 12
nauczycieli udało się do Dworu Artusa
na wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Byli to wyróżnieni
pedagodzy, którym Prezydent RP
Bronisław Komorowski nadał srebrne i brązowe Medale za Długoletnią
Służbę. Doceniony został ich trud,
wysiłek i zaangażowanie oraz pasja,
dzięki którym nasza szkoła nieustannie się rozwija i podnosi swój prestiż
w środowisku lokalnym.

Uczestnicząc wraz ze swoimi
nauczycielami w tej pięknej uroczystości, byłam niezmiernie dumna
jako dyrektor i wnioskodawca, ale
również jako człowiek, że dane mi
jest z tak wspaniałymi osobowościami pracować. To motywujące,
że tak liczna część nauczycieli
naszej szkoły mogła szczególnie
doniośle przeżywać ten wyjątkowy dzień roku szkolnego. Z rąk
Wojewody Pomorskiego Romana

SP 20

Zaborowskiego Srebrne Medale za
Długoletnią Służbę otrzymali następujący nauczyciele: Maria BrandtKonopka, Halina Furmaniak, Anna
Gałka, Grażyna Grzybowska, Lucyna Jagła, Jarosław Królikowski,
Grażyna Plichta, Anna Szmit, Katarzyna Wróbel, natomiast Brązowe Medale za Długoletnią Służbę:
Marzena Czyżyk, Sławomir Stankiewicz i Zofia Wolak.
Justyna Dmitruk, dyrektor SP 20

Przedszkole
Specjalne
dla Dzieci
z Autyzmem

Goście i dyrektor
Gimnazjum 2
omawiają współpracę
Przedszkole jest pierwszą tego
typu placówką w Polsce. Mieści się
w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 139. Otwarto je uroczyście 21
października 2010 roku. Organizatorami i gospodarzami uroczystości
byli: Instytut Wspomagania Rozwoju
Dziecka, Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson jako fundator i sponsor
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budowy i Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz. Przybyła minister
Katarzyna Hall, przewodniczący
RMG Bogdan Oleszek, prof. Marta
Bogdanowicz, dr Anna Budzińska,
arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
Autyzm jest bardzo poważnym
zaburzeniem rozwoju. W ostatnich
latach następuje niepokojący wzrost

liczby dzieci dotkniętych tym niedomaganiem. Od 1995 do 2007 r. liczba dzieci z rozpoznanym autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi wzrosła
dziesięciokrotnie.
W 1995 r. było ich zaledwie 6 na
10 tys. urodzeń, podczas gdy w 2007
r. 1 dziecko na 166 urodzeń ma tego
typu zaburzenia. Nie ma na to leku.

Połowa dzieci poddanych terapii przed
czwartym rokiem życia może uczęszczać do placówek masowych.
W tym modelowym przedszkolu
terapia jest oparta na badaniach naukowych. Pobliskie Gimnazjum nr 2
wraz z dyrektor Małgorzatą Perzyną
będzie współpracować z t¹ placówk¹
na zasadach wolontariatu.

Urząd Miejski

Prawa i obowiązki
rodziców w edukacji
Na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza ponad
stu przedstawicieli rad szkół i rad rodziców gdańskich
placówek oświatowych wszystkich typów, wzięło udział
w I Gdańskim Forum Rad Szkół i Rad Rodziców.
21 października w sali obrad Rady
Miasta rodzice debatowali o swoich
prawach i obowiązkach oraz o sprawach, które ich nurtują. Na szczegółowe pytania odpowiadała Ewa Kamińska – zastępca prezydenta Gdańska
ds. polityki społecznej i dyrektorzy
Wydziału Edukacji. Wydarzeniu
patronował oraz wziął w nim udział
Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław
Szudrowicz.
Wprowadzając rodziców w problematykę, koordynator Forum Piotr
Kowalczuk (kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Kancelarii
Prezydenta Gdańska), przedstawił
Europejską Kartę Praw i Obowiązków Rodziców, która może stać się
probierzem dla wypracowywanych
gdańskich rozwiązań. W jej preambule
czytamy: „Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji
edukacyjnych są warunkiem „sine qua
non” wychowania dzieci i młodzieży
w naszych czasach. (…) Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą
ze sobą współpracować: w szkołach,
ze szkołami, ale także na szczeblu
europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne
inspiracje i działania prowadzące do
pogłębienia europejskiej solidarności”.
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, rodzice mają prawo do tworzenia
ponadszkolnych struktur, które mogą
prowadzić otwarty dialog z odpowiedzialnymi za edukację urzędnikami.
Zwracał na to uwagę Zdzisław Szudrowicz, który – podkreślając znaczenie Gdańskiego Forum – wskazał, że

to jedna z ważniejszych inicjatyw na
polskiej edukacyjnej mapie. W kraju
działa w Warszawie Forum Rodziców i Rad Rodziców, w Malborku
Malborskie Porozumienie Rad Szkół
i Rad Rodziców, podobne Forum istnieje także na Śląsku.
- Stajemy się tu znowu prekursorem – dopowiadał prezydent Paweł
Adamowicz. – Miasto oferuje wsparcie instytucjonalne, daje możliwości,
nie dając gotowych rozwiązań, bo te
musimy wypracować wspólnie.
Prezydent przywołał przykłady
amerykańskiego dialogu zrzeszonych w organizacjach rodziców, który
bezpośrednio wpływają na politykę
oświatową. Zauważył, że mają realną siłę i są doskonale zorganizowani.
Stanowią również poważną liczebnie
grupę osób żywo zaangażowanych
w kształt edukacji i sposób funkcjonowania szkoły.
Jest to bardzo dobry przykład
i z pewnością gdańska szkoła bardzo by zyskała na jeszcze poważniekszym włączeniu się rodziców
w jej funkcjonowanie. Wiele szkół
kontaktuje siê z rodzicami, którzy
zawsze chętnie włączają się do organizacji uroczystości i współpracują
przy wielu przedsięwzięciach.
Miasto wkrótce powiększy swoją
ofertę o „Gdańską Platformę Edukacyjną”, istnieją już na to środki
finansowe. Elektroniczny dostęp
do postępów edukacyjnych będzie
bardzo prosty. Obecnie istnieją
określone procedury w uzyskiwaniu
dostępu do dokumentacji szkoły.

Rodzice przysłuchują się odpowiedziom na swoje pytania

Instalacja platformy zakończy się
31 sierpnia 2011, wówczas zostanie
zagwarantowany pełny dostęp do
dokumentacji.
Podczas pierwszej debaty, na pytania rodziców odpowiadała Ewa Kamińska i dyrektorzy Wydziału Edukacji. Główne tematy podnoszone przez
rodziców to: dostęp do dokumentów
szkoły, korzystanie z infrastruktury
szkolnej po godzinach pracy (w tym
boisk), dodatkowe godziny zajęć dla
uczniów, możliwość oceny pracy dyrektorów pod kątem współpracy ze
środowiskiem rodziców.
- Nie możemy oczekiwać rzeczy
niemożliwych – zauważyła wiceprezydent. – Zacznijmy ze sobą
rozmawiać, to dobry początek do
wprowadzania zmian. Nie należy
się jednak spodziewać, że wszystko
zostanie załatwione.
Wiceprezydent zadała również
istotne pytanie – Czy państwo są
gotowi reagować na zaproszenie do
udziału w rozwiązywaniu ważnych
problemów?
Rodzice również pytali o możliwość korzystania ze szkolnych
basenów w soboty i w niedziele.
Interesowali się również odpłatnością za wstęp. Jest to uzależnione
od tego, kto zawiaduje danym
ośrodkiem i – przede wszystkim
– jakie ma możliwości zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci korzystających z pływalni. Szkoła ponosi
koszta utrzymania obiektu i w ten
sposób jej budżet jest pomniejszony o te sumy. Istnieje jednak
możliwość zmiany tej sytuacji, o ile
pojawią się dobre praktyki. Miasto
ponosi koszta utrzymania szkół
i wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu w taki właśnie sposób
powracają do szkoły. Podobna sytuacja istnieje w zakresie korzystania
z boisk przyszkolnych.
- Dochód realizowany na majątku
gminy, ma wrócić do gminy – dyrektor Jerzy Jasiński przypomniał stosowny przepis prawa.
Dochód z komercyjnych boisk nie
pokrywa nawet w połowie kosztów
utrzymania boiska. – Dyrektor szko³y
przecież w każdym wypadku otrzyma
fundusze na utrzymywanie boiska
– zauważył dyrektor Jasiński.
Rodzice byli również zainteresowani oceną pracy dyrektorów szkół.

– Rada Rodziców nie ma kompetencji do oceny pracy dyrektorów – powiedziała dyrektor Wydziału Edukacji
Regina Białousów. – Jedynie organ
prowadzący ma do tego prawo.
Rodzice dowiedzieli się również,
że do wieloletniego planu inwestycyjnego wpisano budowę szkół, co
będzie miało miejsce na nowych
osiedlach, jak Kokoszki i Karlino.
Nowe placówki zostaną tam wzniesione w ciągu trzech lat.
Mając na uwadze wypracowywany model rozwiązań, jako jeden
z pierwszych przykładów zaprezentowano mediacje szkolne. W temat
wprowadziła zebranych mediator
Maja Majewska-Kokoszka, inicjatorka gdańskiego „Forum Rodziców”
i Sekretarz Rady Rodziców w SP
nr 17. – Mediacja to konstruktywna
komunikacja i współpraca. Mediacja pomaga w tym, żeby sprawnie
się pokłócić po to, aby w końcu się
porozumieć.
Zauważyła również, że mediacji
nie podlega długotrwała przemoc.
Nie uczy się również tego, że nie
wolno mieć problemów, lecz – jakie
je rozwiązać. Po zakończeniu mediacji nie ma winnego. Prelegentka
przedstawiała przykłady stosowania
mediacji przez rówieśników, co warto
wziąć pod uwagę.
Jak ważne tematy omawiano
świadczy przedłużony o blisko godzinę czas Forum. Nadal otwarte
pozostaje wypracowanie standardów współdziałania z przedstawicielami rodziców, w ramach partnerskiej
współpracy rodziny-szkoły-społeczności lokalnej, pracujących na
rzecz i po stronie ucznia. Pozwoli to
na nowo przeanalizować zaangażowanie rodziców w następujących
obszarach: rodzicielstwo, komunikacja, wolontariat, nauka domowa,
współdecydowanie, współpraca ze
środowiskiem.
Kolejne spotkanie dotyczące
praw i mechanizmów pracy rodziców w radach szkół i radach rodziców już w listopadzie. Będziemy
wspólnie się uczyć, jak współdziałać i wykorzystywać dostępne mechanizmy prawne do podnoszenia
jakości edukacji i rozbudowywania
oferty edukacyjnej na wszystkich jej
poziomach zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
9/2010
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Rozwój systemu opieki nad dzieckiem

w wieku szkolnym do roku 2014
Miasto Gdańsk realizuje programy prozdrowotne obejmujące uczniów szkół
podstawowych. Wielki program profilaktyczny będzie realizowany przez trzy
lata. Rada Miasta Gdańska przeznaczyła na jego finansowanie po 1 milion
złotych rocznie: 28 października 2010 przyjęła „Program promujący zdrowie
i przeciwdziałający wybranych chorobom społecznym”.

Otyłość jest poważnym
problemem. Chłopców
otyłych mamy 12,6 %,
dziewcząt natomiast 7,4%.

I

stnieje koniczność generalnego zreformowania profilaktyki
– powiedziała Teresa Plichta, dyrektor Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego.
Przypomniała, że w roku 1999 lekarze, stomatolodzy oraz pielęgniarki opuścili szkoły. Gabinety
zostały zlikwidowane. Opiekę
medyczną nad dziećmi objęli
lekarze pierwszego kontaktu. Za
zdrowie stali się odpowiedzialni
rodzice, zadaniem szkoły jest
bowiem uczyć.
– WSS odpowiada za opiekę i promocję zdrowia – dodała
dyrektor Plichta. – Dzieci cierpią
zarówno na otyłość, jak i niedożywienie. Nie omijają ich problemy związane z nadciśnieniem
tętniczym. Zachorowania na
cukrzycę wzrosły czterokrotnie.
Otyłość jest poważnym
problemem. Chłopców otyłych
mamy 12,6 %, dziewcząt natomiast 7,4%. Poważne są również wśród młodzieży problemy
z kręgosłupem. Zwyrodnienia
wszelkiego rodzaju są spo14
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wodowane siedzącym trybem
życia i noszeniem ciężkiego
tornistra czy torby z podręcznikami i zeszytami do ćwiczeń.
Na to właśnie zwróciła uwagę
dyrektor Białousów. Pewnym
rozwiązaniem, które się planuje,
będzie wprowadzenie szafek dla
uczniów, w których będą mogli
zostawiać książki.
Ewa Kamińska – zastępca
Prezydenta Miasta Gdańska
podkreślała troskę Miasta
o zdrowie młodego pokolenia
gdańszczan. Zadaniem czuwania
nad stanem zdrowia młodzieży
gdańskiej jest Ośrodek Promocji
Zdrowia i Sprawności Dziecka.
Jego dyrektor, Marek Jankowski
powiedział – Przyczyną problemów zdrowotnych są zmiany
cywilizacyjne i styl życia.
Ta jednostka budżetowa
jest zaangażowana w działania
prozdrowotne: „Zdrowe życie
twojego dziecka” to program
promocji zdrowia i oceny stanu
zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci. „Zdrowy uczeń”

natomiast to program edukacji
zdrowotnej i przesiewowych badań postawy ciała, masy ciała,
ciśnienia tętniczego i wydolności
fizycznej uczniów klas II – VI.
- Program obejmuje 80 % sześcio i siedmiolatków – powiedział
dyrektor Jankowski. – Tworzymy
indywidualny plan pod względem
psychologicznym, dietetycznym
oraz rehabilitacyjnym dla każdego dziecka objętego naszą opieką. Przeprowadzamy również
badania ankietowe wśród rodziców: 20 % z nich przyznaje, że
całkowicie zmieniło odżywianie
swego dziecka, 70 % dokonało
częściowej zmiany.
Regina Białousów, dyrektor
Wydziału Edukacji UM zauważyła, że należy zwrócić uwagę
na żywienie w szkolnej stołówce
oraz na asortyment produktów
oferowanych uczniom w szkolnych sklepikach. – Powinny
z nich zostać wycofane produkty
niezdrowe oraz napoje gazowane. Zostanie również przygotowany spis produktów żywnościo-

Dyrektor Marek Jankowski prezentuje wyniki badań

wych zalecanych do sprzedaży
w sklepikach szkolnych – dodała
dyrektor Białousów. - Należy je
zastąpić odpowiednim jedzeniem.
Dyrektor również zauważyła, że
zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników szkół.
Zostanie również poszerzona
oferta gimnastyki korekcyjnej
i zwiększona liczba godzin zajęć
na pływalniach.
Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz z Kliniki Pediatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśniła, co warunkuje
nasz stan zdrowia. – Na zdrowie
w 50% ma wpływ środowisko,
a także nawet życie płodowe
dziecka: używki, które matka
zażywała. Konieczne jest wielospecjalistyczne podejście. Rodziny trzeba wspierać w ich walce
o zdrowie, program nie może być
jednorazową akcją.

Zadaniem czuwania
nad stanem zdrowia
młodzieży gdańskiej
jest Ośrodek Promocji
Zdrowia i Sprawności
Dziecka.
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Nasz program zdrowego żywienia
W naszej szkole wszyscy nauczyciele: od zerówki do kl. VI ucz¹
dzieci zasad zdrowego od¿ywiania
siê. Jest to zapisane w programie
wychowawczym szko³y.
SP 14 nale¿y do sieci szkó³
promuj¹cych zdrowie od 27 lutego
1998 roku.
Poniewa¿ upowszechniamy wœród
uczniów odpowiednie od¿ywianie siê,
higienê osobist¹, higienê pracy i wypoczynku, nasze wspólne dzia³ania
zosta³y nagrodzone. W maju 2008
roku Kapitu³a Polskiego Certyfikatu
Szko³a Promuj¹ca Zdrowie w uznaniu dotychczasowych osi¹gniêæ,
bêd¹cych wynikiem wieloletniej
i systematycznej pracy wszystkich
nauczycieli, podjê³a decyzjê o nadaniu SP 14 Polskiego Certyfikatu
Szko³a Promuj¹ca Zdrowie. Tylko
15 szkó³ w ca³ej Polsce uzyska³o
taki certyfikat.
Nie bez powodu na patrona
szko³y wybraliœmy Grzegorza Piramowicza, bo wyraŸnie widzieliœmy
zwi¹zek miêdzy g³ównymi celami
wychowawczymi przyjêtymi przez
szko³ê, a zalecanymi przez Piramowicza wartoœciami, uniwersalnymi
i ponadczasowymi. W³aœnie jemu
zawdziêczamy pojawienie siê sprawy
wychowania zdrowotnego w ustawie
Komisji Edukacji Narodowej z 1783
roku. I to w³aœnie Piramowicz zainicjowa³ wychowanie zdrowotne
w polskiej szkole: wprowadzi³ przerwy miêdzylekcyjne i wychowanie
fizyczne. Nakazywa³ nauczycielom
uczyæ dzieci, jak dbaæ o higienê
osobist¹ i jak zdrowo siê od¿ywiaæ.
Ma³o tego, sam chodzi³ od domu do
domu swoich wychowanków i sprawdza³, czy rodzice te¿ przestrzegaj¹
zasad. Dowiadywa³ siê, czy dzieci
jedz¹ warzywa i owoce, czy myj¹
zêby i czy doroœli równie¿ siê stosuj¹ do tych zaleceñ.
Ju¿ kilka lat temu Rada Pedagogiczna uzna³a za niezgodne
z naszymi zasadami oferowanie
niezdrowego jedzenia w sklepiku
szkolnym. Sporz¹dziliœmy wiêc spis
zdrowych produktów. Wprowadzenie ich nie by³o wcale ³atwe, ale
doprowadziliœmy do akceptowania
naszych zaleceñ. Zamiast t³ustych
chipsów kartoflanych mamy chipsy
z suszonych owoców, zamiast coli
- wodê mineraln¹ i soki, zamiast
s³odkich batonów - wyroby z ró¿nego
rodzaju p³atków zbo¿owych z owocami i miodem. Mamy te¿ kanapki

z wêdlin¹, serami i warzywami.
Sklepik oferuj¹cy takie produkty,
s³u¿y promocji zdrowia.
- W naszym sklepiku s¹ suszone owoce – powiedzia³a uczennica,
Julia Górska. – S¹ marchewki, buraczki. Bardzo je lubimy – doda³a.
Do rozmowy w³¹czy³ siê Szymon
Pacek i Natalia Bakalarz – dzieci
nawet podawa³y ceny poszczególnych owoców, które kupuj¹ w szkolnym sklepiku.
Poza tym trzy razy w tygodniu
nasze dzieci pij¹ mleko, maj¹c do
wyboru zwyk³e lub smakowe: waniliowe lub czekoladowe i jogurty.
Zwyk³e jest bezp³atne, za smakowe i jogurty p³ac¹ grosze: za ca³y
miesi¹c 2-3 z³. Dwa razy w tygodniu otrzymuj¹ za darmo na drugie
œniadanie owoce i warzywa: jab³ka,
gruszki, marchewkê, rzodkiewkê,
paprykê obran¹ i pokrojon¹ w plasterki. Wœród uczniów co jakiœ czas
przeprowadzamy ankiety, badaj¹c
ich opiniê o obiadach w sto³ówce.
Dowiadujemy siê, co lubi¹ jeœæ. Na
pocz¹tku roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej podajemy
zestawów obiadowych, troszcz¹c
siê o smak i zdrowie. Intendentka
zawsze bierze pod uwagê opiniê
Rady Pedagogicznej.
W szkole ka¿dy nauczyciel
prowadzi edukacjê zdrowotn¹ na
swoich lekcjach wychowawczych
wed³ug w³asnego programu wychowawczego. Musi w nim jednak
uwzglêdniæ za³o¿enia programu wychowawczego szko³y dotycz¹cego
wychowania zdrowotnego, co jest
sprawdzane przez dyrekcjê.
Uczê dzieci zdrowego od¿ywiania
siê od pierwszej klasy. Raz w tygodniu dzieci przynosz¹ warzywa lub
owoce. Robimy z nich sa³atki warzywne i owocowe. Dzieci ubieraj¹
fartuszki, myj¹ produkty, pomagaj¹
w przygotowaniu sa³atek lub koktajli.
W³aœnie mam spakowany w torbie
mikser, sok malinowy, miód i kilka
owoców, bo jutro bêdziemy robili
koktajl owocowy z miodem. Poniewa¿ ka¿dy przynosi, co mo¿e
i ja siê dok³adam. Potem wspólnie
jemy, przygotowane œniadanie.
Dwa tygodnie temu kisi³am
z dzieæmi w klasie ogórki i kapustê,
z których wkrótce bêdziemy robiæ
surówki. W przysz³ym tygodniu
bêdziemy piekli chleb z m¹ki orkiszowej, która uznawana jest za
najlepsz¹. Bêdziemy z niego robiæ

SP 14

Przyrządzamy sałatki i robimy soki

Wszyscy pijemy mleko
kanapki z sa³at¹, serem, chud¹
szynk¹, pomidorami i ukroimy sobie
do nich ukiszone przez nas ogórki.
Dzieci bardzo lubi¹, kiedy przygotowujemy w klasie takie zdrowe
jedzonko. Poza tym, ka¿da grupa
przygotowuje na piœmie informacje
o w³aœciwoœciach od¿ywczych danego warzywa lub owocu. Potem
prezentuj¹ te informacje, robi¹ do
nich ilustracje, pisz¹ o nich wiersze
i wieszamy to w szkole.
Ma³o tego, rodzice opowiadaj¹
mi, ¿e kiedy dzieci przychodz¹ ze
szko³y do domu, ka¿¹ im kupowaæ
produkty na sa³atkê i ucz¹ swoje
mamy, jak zrobiæ tak¹ sam¹ sa³atkê,
jak¹ ostatnio robiliœmy w szkole.
14 paŸdziernika organizowa³am
w szkole wraz z nasz¹ bibliotekark¹
Mari¹ Tatarewicz Dzieñ Patrona.
Zrobi³am dekoracje w ca³ej szkole
o Grzegorzu Piramowiczu i wystawê

prac plastycznych ogólnopolskiego
konkursu „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, który organizowa³am.
Przygotowa³yœmy te¿ wspólnie
przedstawienie. Kole¿anka zrobi³a
inscenizacjê o patronie szko³y, a ja
o mikrobach, które nas atakuj¹ i powoduj¹ ró¿ne choroby, gdy nie dbamy o zdrowe od¿ywianie i higienê.
Zasady pokazaliœmy w sposób humorystyczny, bo dzieci lubi¹ weso³e
przedstawienia i wtedy ³atwiej do
nich dotrzeæ. A poza tym œmiech to
te¿ zdrowie.
Dziêki Piramowiczowi pedagogika praktyczna zrobi³a w Polsce
ogromny krok naprzód, a nasza
szko³a stara siê o tym nie zapomnieæ
i czerpie z jego nauk to, co jest najlepsze dla naszych uczniów. Uczymy ich, jak maj¹ dbaæ o w³asne
zdrowie.
Zdzis³awa G³owienka
9/2010
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Profilaktyka

Podsumowanie akcji

GCPU

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień podsumowało
28 października kolejną edycję kampanii społecznej
Miasta Gdańska „Kieruj bez procentów 2010”.
W kampanii udział wzięli pracownicy GCPU oraz policjanci
i strażnicy miejscy, a także inni jej
uczestnicy. W trakcie jej trwania
współpracowali również ze szkołami, prowadząc wiele programów profilaktycznych. Czynili to z ogromnym
poświęceniem: praca ich ma znaczny
wpływ na uświadomienie młodzieży
szkolnej, jak należy się poruszać po
drogach, aby dotrzeć bezpiecznie
do szkoły. Uczyli również jazdy
rowerem w ruchu ulicznym. Czynią
nieustające wysiłki, aby przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa było
codziennym nawykiem. Wszyscy
uczestnicy kampanii otrzymali podziękowania, do czego również się
przyłączamy.
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Janusz Staniszewski
przedstawił statystyki, które wciąż
nas niepokoją. W roku 1991 zabito na drogach 7901 osób. W roku
2007 – 4300. Policja jest wyposażona w odpowiednie narzędzia do
sprawdzania trzeźwości kierowców.
Szczególnie dobre wyniki przynosi
nieustająca poniedziałkowa akcja
„Trzeźwy poranek”.
Kampania będzie kontynuowana. Na jej potrzeby wyprodukowano
spot reklamowy „Nie bądź częścią
statystyki”.
Aktualnym i ważnym tematem jest
zażywanie środków psychoaktywnych

i kierowanie samochodem pod ich
wpływem. Wykład „Aspekty prowadzenia pojazdów mechanicznych
pod wpływem dopalaczy” przeprowadził Maciej Szczodrowski z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Podajemy obszerne informacje, gdyż
są one bardzo przydatne dla nauczycieli, rodziców i młodych ludzi. Każdy
powinien się z tymi wiadomościami
zapoznać i je zapamiętać.
Dowiedzieliśmy się, że skład dopalczy nie jest znany i ulegają one
ciągłym zmianom i modyfikacjom,
toteż monitorowanie ich chemii jest
wręcz niemożliwe. Towar nie jest
„czysty”, choć takie zapewnienia
składają dilerzy. Używanie tych
środków jest obecnie suplementem neoliberalnego stylu życia.
– Żyjemy w pędzącym świecie
– powiedział Maciej Szczodrowski. – Dzieci uważają, że mogą
być lepsze, szybsze. Wychowanie
ich nie kontroluje.
Rodzice często nie zauważają, że
ich dzieci biorą narkotyki. Na co więc
powinni zwracać uwagę? Zmienia się
słownictwo zażywającego. Często
mówi, że w narkotykach nie ma nic
złego. Zaczyna się inaczej ubierać.
Izoluje się od rodziny, siedzi sam
w pokoju. W domu znajduje się bibułki, fifki, fajki. Często pali kadzidełka
dla usunięcia słodkawego zapachu
marihuany. Zmienia nawyki. Traci na

Zmiany w wyglądzie po zażywaniu narkotyków
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Uczestnicy kampanii przyjęli podziękowania

Lista osób i instytucji, którym wyraziliśmy podziękowania podczas konferencji podsumowującej kampanię „Kieruj bez procentów” 28 października
2010r.: Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - sekretarz
Jerzy Góra, KWP- komendant Krzysztof Gajewski, KMP - komendant
Zbigniew Pakuła, Miejska Rada BRD - przewodniczący Maciej Radowicz,
Wydział Kryzysowy UW - dyrektor Ryszard Sklęta, Fundacja „Krzyś”- prezes Michał Kopacki, Polski Przemysł Spirytusowy- Leszek Wiwała, Radio
Plus oddział Gdańsk - Adam Hlebowicz, Pomorska TV - Paweł Piotrkowski,
Tomasz Leśniewski, Radio Gdańsk - Jacek Naliwajek, Polska The Times
„Dziennik Bałtycki” red. naczelny Maciej Wośko, Citroen Auto Postek - Michał i Rafał Postek, Instytut Transportu Samochodowego - dyrektor Andrzej
Wojciechowski, Inspecja Ruchu Drogowego w Gdańsku - dyrektor Grzegorz
Kamieński, PORD - dyrektor Antoni Szczyt, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - dyrektor Mariola Kubiak, MOS i R - dyrektor Leszek
Puszkowski, Wydział Zarzadzania Kryzysowego UMG - dyrektor Tadeusz
Bukont, Radio ESKA - dyrektor Tomasz Wiśniewski, Stowarzyszenie na
Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” , PCK, klub „Miasto Aniołów”- Tomasz
Lipiński, klub „Parlament”, klub „Kwadratowa”, Klub „CICO”.
wadze. Rodzice nie chcą uwierzyć,
że ich dziecko jest narkomanem i nie
potrafią mu pomóc.
Należy zrócić uwagę na oczy.
Ponieważ w amfetaminie jest mielone szkło, zażywający często pociera
oczy, czując swędzenie. Białka oczu
są przekrwione, powieki czerwone.
Nos jest czerwony i osoba taka miewa krwotoki z nosa. Zmielone szkło
płynie we krwi, dostaje się oczywiście do wszystkich organów, czyniąc
w nich tragiczne spustoszenie.
Źrenice są bardzo małe, czy też
przeciwnie – nadmiernie powiększone. Często zakraplają oczy lub
noszą ciemne okulary, gdyż razi
ich światło.
Oko zażywającego reaguje
z opóźnieniem na światło. Inne
reakcje mają opóźnienie, nawet
pięciosekundowe. Osoba taka nie
potrafi wykonać prostej nawet komendy, gdyż ta zawiera dla nich zbyt

wiele informacji. Daje bezsensowne
odpowiedzi, gdyż przebywa w świecie, który wytworzył jego mózg, rozmawia z opóźnieniem. Często żuje
gumę, ze względu na pobudzoną
aktywnośæ, ślina gromadzi się w kacikach ust, często więc spluwa.
Bywają środki pobudzające lub
opóźniające. Osoba taka może
jechaæ samochodem z szybkością
40 km na godz., czując, że pędzi
200 km na godz. Dziwnie się śmieje, jakby histerycznie. Trudno z taką
osobą nawiązać rozmowę, pali również w samochodzie. Amfetamina
powoduje ostre hamowanie.
Dla potwierdzenia tych wiadomości mogę przytoczyć fakt, który
zaobserowałam: pędzący samochód zatrzymał się gwałtownie, obracając się o 360 stopni. Po chwili
obrócił znowu i ruszył z ogromną
prędkością. Z otwartych okien dobiegał wciąż głośny śmiech.

Projekt edukacyjny

Do czego służą ręce

SP 79

W roku szkolnym 2009/2010 przystąpiliśmy do
ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”.
W celu stworzenia uczniom środowiska bezpiecznego
i przyjaznego podjęliśmy wiele działań i stworzyliśmy
nasz system przeciwdziałania przemocy.
W rozpoznawaniu przemocy
i reagowaniu na nią uczestniczą
wszystkie strony szkolnego dialogu, a więc uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Uznając ich rolę za
kluczową, przeprowadziliśmy wiele
akcji szkoleniowych, mających za
zadanie wzmocnienie świadomości
o istnieniu konfliktów zachodzących
w szkole. Dla zdiagnozowania wydarzeń o znamionach przemocy
zorganizowaliśmy forum wymiany
spostrzeżeń wśród nauczycieli, psychologów i pedagoga szkolnego.
Opinie i wypowiedzi uczniów
uzyskaliśmy poprzez ankiety. Rezultatem naszych działań stało się
przygotowanie wspólnie z rodzicami
i uczniami Szkolnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji oraz
jego zatwierdzenie. Program właściwego reagowania został wprowadzony w codzienną praktykę szkolną.
Jednym z jego elementów stało się
podniesienie czujności nauczycieli
pełniących dyżury na przerwach.
Nasze działania wychowawcze zmierzały do wykształcenia
w uczniach postawy reagowania
na przemoc. Przeprowadziliśmy
warsztaty profilaktyczne, w których uczestniczyła znaczna liczba
uczniów. Zajęcia te wyrabiały
w nich wrażliwość i tworzyły aktywną postawę reagowania. Pokazywały również istnienie agresywnych
zachowań, często bezwiednych, oraz
ich znaczenie.
Zabawy i warsztaty przeprowadziły nauczycielki nauczania
zintegrowanego. Nie tylko ułatwiły,
ale przede wszystkim umożliwiły
zdobycie różnorodnych doświadczeń. Dzieci z klas 0 - III ćwiczyły
umiejętność pracy w grupie, ze
zwróceniem uwagi na prawidłową
komunikację. Zajęcia te wyeliminowały zachowania niepożądane,
promując tolerancję i koleżeństwo.
Uczniowie klas najmłodszych układali hasła - rymowanki dotyczące
agresji i przemocy, układali wiersze, pisali, do czego służą ręce,
rozwiązywali krzyżówki, układali kodeks grzeczności i tworzyli poetycki
łańcuch dobrych rad.
Z zajęć warsztatowych „Poetycki
łańcuch dobrych rad” Eli Moszyńskiej

z klasy IV b najbardziej się podobał
wiersz układany z rozsypanych wyrazów, pokazujący przemianę złego
chłopca w dobrego. Ela również zrozumiała, że łatwiej osiągnąć sukces,
pracując w grupie. – Nie obawiałam
się, że czegoś nie umiem – powiedziała dziewczynka.
Pięknym i trafnym elementem
plastycznym tych zajęć było „drzewko przyjaźni”, które zaprojektowała
Anna Kowalczyk. Wiktoria Ciejka
z klasy IV b powiedziała, że obraz
drzewka uświadomił jej istnienie złych
i dobrych słów. – Wybieram zawsze
koleżeństwo, tolerancję, przyjaźń – powiedziała uczennica. – Drzewko jest
ciepłe i radosne, pokazuje, że jestem
bezpieczna w szkole.
Uczestnicy warsztatów przyznawali, że ten symbol pokazał im, jak
odróżnić dobro od zła. Pomógł zrozumieć, że należy się szanować i nie
używać rąk do krzywdzenia innych.
Przeprowadzaliśmy również
szkoleniowe rady pedagogiczne
oraz szkolenia indywidualne. Informowaliśmy o sposobach podejmowania odpowiedniej interwencji w sytuacjach kryzysowych
oraz udzielania pomocy ofiarom
tych zjawisk. Do realizacji programu, który obejmował działania
w trakcie całego roku szkolnego,
przystąpili wszyscy nauczyciele
szkoły. Całość działań psychoedukacyjnych koordynował specjalnie powołany przez dyrektora
szkoły zespół w składzie: Paulina
Promińska, Anna Dolata, A. Fortenbach, Michał Kałużyński oraz
psychologowie szkolni.
W czerwcu zorganizowaliśmy
Dzień Szkoły bez Przemocy.
W przygotowania i przebieg uroczystości włączyli się wszyscy
nauczyciele szkoły , a całość
wydarzenia koordynowały: A.
Łyczko, D. Szyfka, M. Siemaszko, G. Konon. Działania, które
podjęliśmy w Dniu Szkoły bez
Przemocy, dotyczyłysprzeciwu
wobec agresji i przemocy w szkole. Głównym ich założeniem
było zaktywizowanie wszystkich
uczniów do działań przeciw złu.
Przeprowadziliśmy również akcję
zachęcania rodziców ofiar i spraw-

Zajęcia warsztatowe pod drzewkiem przyjaznych słów
ców przemocy do współpracy z instytucjami szkolnymi. Prowadzenie
szkoleń powierzono psychologom
oraz pedagogom.
Szczególnie dużo wysiłku
włożyliśmy w kształcenie odczuć
i zachowań prospołecznych.
Uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach charytatywnych. Wymieńmy choćby zbiórkę darów na
rzecz schroniska dla bezdomnych
zwierząt, akcję „Góra grosza” czy
„Świąteczny kosz obfitości”. Zbieraliśmy również książeczki dziecięce
dla kolegów i koleżanek w wieku
przedszkolnym.
W atmosferze koleżeńskiej życzliwości i zabawy upłynęły obchody
Dnia Szkoły Bez Przemocy. Dzieci
uczestniczyły w licznych konkursach,
warsztatach plastycznych, zabawach
i zawodach sportowych. Zbudowano
szkolny Łańcuch Życzliwości.
Wszystkie te działania, wspomniane tu jedynie pokrótce, przełożą
się, miejmy nadzieję, na konkretne
wyniki - stworzenie w Szkole Podstawowej nr 79 jeszcze lepszej atmosfery do pracy dla wszystkich uczestników szkolnego życia, zgodnie
z zasadą, że wzajemna życzliwość

i empatia, otwarcie się na innych są
niezbędnym fundamentem rozwoju
społeczeństwa.
Za przeprowadzone działania
szkoła została uhonorowana certyfikatem. Dyrektor szkoły Michał
Zapolski-Downar przyjął podziękowania od organizatorów programu.
Otrzymali je również nauczyciele,
uczniowie i rodzice za aktywny
udział w IV edycji Programu „Szkoła bez przemocy” oraz za wszelkie
działania podjęte na rzecz szkoły
bezpiecznej i przyjaznej. Ponieważ ta cenna inicjatywa na rzecz
szkoły i jej otoczenia spotkała
się z dużym zainteresowaniem
uczniów, rodziców i nauczycieli
będziemy kontynuować uczestnictwo w programie w bieżącym
roku szkolnym.
Giełda pomysłów profilaktycznych i wspólne „stawianie muru”
przeciw agresji pokazało nam, że
potrafimy powstrzymać przemoc
u progu naszej szkoły.
Opracowali:
mgr Anna Dolata,
mgr Anna Kowalczyk oraz
mgr Michał Kałużyński
- nauczyciele SP 79
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Projekt kulturalny

Fantastyczna
młodzież

SP 65

Dyrektor Jolanta Kwiatkowska-Reichel gościła w swojej szkole młodzież
z Dolnego Miasta i całego Gdańska.
Konwent fantastyki, integrujący różne
środowiska, odbywał się 23 października w Szkole Podstawowej nr 65 im.
Alfa Liczmańskiego. Głównym organizatorem i pomysłodawczynią jest Jaśmina Kotlarek. Wspierała ją Pracownia Komiksu oraz grupa entuzjastów,
z Paolą Rudnicką na czele.
Tłumnie przybyły dziwne osoby
przebrane za bohaterów ulubionych
książek z gatunku fantastyki naukowej, czy fantasy. Byli tam również
niezwykli bohaterowie komiksów,
gier komputerowych i planszowych.
Widząc tak oryginalną i liczną rzeszę zjaw, zaczynamy dostrzegać,
jak bardzo młodzi ludzie interesują
się światem fantazji. Czytają książki
z tego gatunku, znają bohaterów i się
z nimi identyfikują. Ten fantastyczny
świat jest im bardzo potrzebny. Na
konwencie spotkała się kulturalna
młodzież, oddająca się szlachetnej
rozrywce.
W salach szkoły postawiono stoły, na których rozgrywano różnego
rodzaju gry. W innych odbywały się
wykłady czy prelekcje z tak egzotycznych dziedzin, jak „Taniec koreański”
czy „Kultura Japonii”. Z dyrektor Reichel chodziłyśmy od sali do sali, oglądając niezwykłe zajęcia. Uczestnicy
spontanicznie podnosili się z miejsc
na powitanie.
Zajęcia warsztatowe mówiły
o przemianach i wewnętrznych sekwencjach gier typu, „dungeon”,
czyli lochy i podziemia, ujawniając
słuchaczom tajemnice ich psychologii. Również wiele osób odgrywało
postacie „robali”, owinąwszy się
w czarną folię i naśladując poruszanie się takich istot.
Zwolenicy różnych rodzajów gier
i fantastyczności poznawali się po
przypinkach, zdobiących ich odzież
i torby. Oznaczaj¹ przynale¿noœæ do
klanów oddanych wyznawców, zaświadcząjąc o znaczącej różnorodności krainy fantazji, jak i o wielkiej
potrzebie identyfikowania się z tym
światem.
Uprawiający gry wojenne Krzysztof Ekiert, student Politechniki Gdańskiej, ceni w tej rozrywce strategię
i zarządzanie. Przewiduje przemiany
w sposobie prowdzenia wojen. – Kiedyś roboty będą się specjalizować
z zabijaniu ludzi – powiedział.

18

9/2010

Warsztaty o rysowaniu komiksów i pracy z tym związanej prowadziła Emilia Marlewska, dzieląc się
swym doświadczeniem z dużą grupą
słuchaczy. Opowiadała o własnym
rozwoju, jaki towarzyszył tworzeniu
postaci i fabuły. – Rysuję jedną
stronę na tydzień – powiedziała.
- Systematyczna praca musi przynieść wyniki.
Pytani o sens zajmowania się fantastyką, dawali oryginalne odpowiedzi. Najtrafniej jednak to ujął Adrian
Federczyk – W tym świecie możesz
przeżyć więcej niż w rzeczywistości.
– powiedział. – A to cię rozwija.
Dla uczestników równie ważne było spotkanie z grupami osób
o podobnych zainteresowaniach,
z którymi można podyskutować na
wspólne tematy i wymienić opinie,
doświadczenia i wiedzę.
Jaśmina Kotlarek włożyła w
organizację kilka tygodni ciężkiej
pracy i wiele inwencji. Należą się jej
szczególne podziękowania i wyrazy
uznania. Ma również konkretne plany
na przyszłość, dysponując poważnym
potencjałem gdańskiej młodzieży.
Być może konwenty przekształcą
się w Dni Fantastyki, pokazując, jak
fantastycznym miastem jest Gdańsk
i jego młode pokolenie.

Witamy panią dyrektor!

Emilia Marlewska z koleżankami

Pozbawimy robale ich mocy

SP 39
Dla rekreacji
i spotkań rodzinnych
Place zabaw otwarto uroczystoście 14 października 2010. Najważniejszym gościem był radny Wojciech
Błaszkowski. Szkołę reprezentowała
dyrektor Anna Ptasińska-Wojewoda,
Anna Senger wicedyrektor i Alicja
Pietrzak. Nauczycielki Marlena Maśnica, Katarzyna Gniedziejko, Sabina Leśniewska zaprezentowały plac
dzieciom z klas zerowych.
Podczas uroczystości dyrektor
podkreśliła - Dzięki inwencji Wojciecha Błaszkowskiego szkoła otrzymała tak wspaniały plac zabaw, na
którym uczniowie, rodzice naszej
szkoły oraz mieszkańcy pobliskich
domów będą mogli spędzać czas
i wypoczywać. Jest to również miejsce integracji społeczności szkolnej
z mieszkańcami.
Spotkanie miało uroczysty charakter. Były słowa podziękowania,

wiersz napisany specjalnie na tę
okazję, kwiaty, rysunki od dzieci
oraz pamiątkowe tableau, na którym znajdowały się zdjęcia dzieci na
placu zabaw i własnoręczne podpisy
pięcio i sześciolatków. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali dyrektor,
gość honorowy i uczennica oddziału
„O B” Roma Leszczyńska.
Był to już kolejny rezultat współpracy radnego z naszą szkołą. Dzięki
takim inicjatywom możemy realizować zadania statutowe, tworzyć bazę
dla lepszego rozwoju wychowanków
oraz otwierać się na potrzeby środowiska, w którym znajduje się nasza
placówka.
W ciągu dnia z placów korzystają uczniowie szkoły oraz gościnnie
dzieci z Przedszkola de La Salle’a,
a po południu i w dni wolne od zajęć
szkolnych mieszkańcy osiedla.

Podziękowania dla radnego

Dzieci rozwijają motorykę

Co robić podczas przerw
Uczniom naszej szkoły dzień
1 września 2010 roku będzie się
kojarzyć z otwarciem sal zabaw, finansowanych ze środków pozyskanych w ramach programu „Radosna
Szkoła”. Tego dnia dyrektor Barbara Wojtala wraz z uczniami niższych
klas przecięła wstęgę, otwierając
uroczyście obiekt. W sali są ścianki
wspinaczkowe i suche baseny z piłeczkami. Dzieci z klas od 0 do III
będą się również cieszyć zamkiem
zbudowanym z miękkich klocków,
materacami do zabaw i kolorowym

tunelem. Dzieci przychodzą tu
w czasie swoich przerw śródlekcyjnych. W sali mogą przebywać tylko
uczniowie jednej klasy, by uniknąć
zatłoczenia. Wychowawca czuwa
nad bezpiecznym przebiegiem zabawy.
Sala zabaw pozwala zaspokoić
małym dzieciom potrzebę ruchu czy
usprawnić koordynację wzrokowo
– ruchową. Mogą się także wyciszyć i odpocząć w wygodnej pozycji
na miękkich pufach. Dzięki tej formie
zabawy i odpoczynku nasza szkoła

Zamiast
Halloween
Dlaczego nie przebierać się? Tylko za kogo? Może zamiast straszyć
i odstraszać, zachęcajmy do naśladowania i przypomnienia sobie całych zastępów świętych, którzy tak
jak my żyli na ziemi. Taki właśnie
zamysł towarzyszył zorganizowaniu
„Plejady świętych“ w Szkole Podstawowej nr 79. Zabawa była wspaniała: dzieci przebrane za różnych
świętych, a organizatorzy w rolach
aniołów. „niebiańskiej“ atmosferze
upłynął w szkole piątkowy dzień 29
listopada. Była to na pewno dobra
zabawa dla ciała i godny pokarm
dla duszy.

SP 61

stała się bardziej nowoczesna oraz
przyjazna, co jest bardzo ważne
w kontekście obniżenia początkowego wieku szkolnego.
Anna Tońska - Szyfelbein

Tunel z przeszkodami

Na piłeczkach wymasuje się kręgosłup

Usprawniający tor przeszkód

SP 79

Świętowanie Halloween traktuje
się jedynie jako dobrą zabawę. Biorąc jednakże w niej udział lub pozwalając na to swoim dzieciom, kultywuje
się prastare pogańskie obrzędy,
zawierające w sobie demoniczne
praktyki. Wychodzimy naprzeciw
potrzebom młodych ludzi, nie chcemy im zabierać zabawy, ale zachęcamy do zastanowienia się nad tym, co
jest bliskie naszej kulturze i tradycji.
Chcemy pokazać, że chrześcijanie
też mogą się wspaniale bawić, nie
zapominając o wartościach, którymi
żyją na co dzień.
mgr Aneta Bratke

Postacie do naśladowania

Bawiliśmy się wspaniale i godnie

9/2010

19

Jesteśmy już uczniami
W Szkole Podstawowej nr 20 im. kmdra
ppor. J. Grudzińskiego 22 października odbyła
się uroczystość „Pasowanie na ucznia”. Dyrektor
szkoły Justyna Dmitruk przyjęła zgodnie z wieloletnią tradycją honorowych gości: przedstawicieli załogi okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
Uczniowie złożyli ślubowanie. Prymus Akademii

Marynarki Wojennej w Gdyni, dopełnił aktu pasowania pierwszoklasistów szablą podarowaną
przez Prezydenta RP.
Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i dyplomy.
Anna Gałka i Lucyna Jagła
wychowawczynie klas I

