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Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1
w Sobótce

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
i kolejnej Rocznicy nadania naszej szkole im. Janusza Korczaka
– życzymy Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom szkoły i Rodzicom
wspaniałych wyników edukacji i wychowania
oraz radości i satysfakcji ze wspólnej pracy.
Życzy Redakcja
W numerze:
Ile lat liczy
nasza szkoła?

O projekcie
„Polski Wrzesień”
Wywiad z polonistką,
p. Janiną Kijkowską
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w Muzeum Ślężańskim

Ale to już było

Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
Od 1 lipca Polska przewodniczy posiedzeniom Rady Unii
Europejskiej i będzie pełniła tę funkcję do końca roku. Jej
zadaniem jest zarządzanie pracami Rady. Polska zajmuje się
ważnymi projektami, organizuje spotkania dotyczące
obecnej sytuacji ekonomicznej w strefie euro (mimo tego, że
sama jeszcze do niej nie należy), zgłasza problemy
dotyczące środkowo-wschodniej Europy.
Są to bardzo ważne i odpowiedzialne zadania. Polska
sprawuje tę honorową funkcję po raz pierwszy.
Uczniowie klasy Va przygotowali happening – na twarzach namalowali flagi
państw członkowskich UE. Na zdjęciu Monika Lisiecka.
Red.

Lekcja muzealna w Muzeum Ślężańskim
W czwartek, 23 września 2011r. wybrałyśmy się do Muzeum Ślężańskiego na
wystawę prac Grażyny Deryng, zatytułowaną „Noc księżycowa”. Nasze
redaktorki zostały zaproszone wraz z dwoma innymi zespołami redakcyjnymi
szkolnych gazetek: gazetki „NASZE SPRAWY”,
wydawanej od lat w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce oraz z nowo powstającym
zespołem, początkującym
na pole redaktorskim –
uczniami i uczennicami ze Szkoły Podstawowej w
Świątnikach. Po obejrzeniu wystawy, odbyła się
specyficzna lekcja muzealna, w której uczestnicy mogli
bliżej poznać arkana sztuki artystki oraz przeprowadzić
wspólnie swoistą konferencję prasową, której bohaterem
była pani Grażyna, mieszkająca w Przemiłowie
Tworzywem, w którym pracuje artystka jest porcelana, tetra,
szkło i lustra, z których tworzy instalacje. Dlaczego „Noc
Księżycowa”? Ponieważ w kolorach prac, połączonych
w ekspozycji z pracami rzeźbiarskimi pani Anny Zamorskiej - jest
dużo czerni i wilków – tłumaczyła Grażyna Deryng. Najpierw, jak
opowiadała, toczy modele, potem do formy wlewa porcelanę na
określony czas. Niektóre odlewy artystka szkliwi, a potem wypala tylko raz,
w temperaturze 1200 stopni Celsjusza. Pani Deryng tworzy dla wysublimowanego
odbiorcy. Inspiruje ją przestrzeń i światło. Jak mówiła: „Artysta to jest dziwny
człowiek, który jest nieszczęśliwy, gdy nie tworzy”.

Ania Jóźwiak i Red.

Ale to już było

„Polski Wrzesień”
„Żołnierze drogą szli przez wiele, wiele dni”, z bronią
w ręku walcząc w obronie ojczyzny. Im, Bohaterom
drugiej wojny światowej, poświęcony był apel, który
odbył się 29 września. Swoją obecnością zaszczycili nas
pani Stefania Wróbel oraz kapitan Stanisław
Gorczakowski, który we wrześniu 1939 roku bronił
Węgierskiej Górki.
Uczniowie przygotowali dla nich program artystyczny
składający się z wierszy i piosenek wojennych.
Recytatorzy założyli mundury wojskowe oraz harcerskie z
okresu drugiej wojny. Elementy wojskowe pojawiły się także w dekoracji. Na
kotarach zawisły wojskowe odznaczenia.
Mundury i rogatywki zostały pokazane również na wystawie zorganizowanej
przez szkolną bibliotekę. Ponadto na ścianie zawisły, przygotowane przez
uczniów, plakaty przedstawiające Kampanię Wrześniową - jako podsumowanie
lekcji poświęconej temu właśnie zagadnieniu.
Lekcje odbyły się w bibliotece. Uczniowie klas
piątych i szóstych szukali informacji na temat
Kampanii, korzystając z zasobów szkolnej
czytelni. Wykazali się przy tym umiejętnością
korzystania z różnych źródeł informacji.
Wszystkie te działania odbyły się w ramach
projektu „Polski Wrzesień”, którego celem było
przybliżenie uczniom tego wycinka z naszej
historii.

Red.
Kącik dla dziewczyn

Modne Polki
Tej jesieni stawiamy na kolor! Hitami sezonu są żółć, czerwień oraz
pomarańcz. Ładnie prezentują się zestawy: beż i lekki pomarańcz, szary i żółty.
Na chłodniejsze dni polecam dopasowane płaszczyki i kurteczki. Do nich
zakładamy odpowiednie dodatki: apaszki, szaliki, rękawiczki i torby. Szczególnie
modne są brązowe torebki, które współgrają z prawie każdym kolorem.
Pamiętajcie: intensywny kolor to sposób na jesienną szarugę!

Paulina Warda

Każdy kęs ma swój sens

Koktajl owocowy
Składniki :
•
2 jabłka
•
1 gruszka
•
garstka winogron
•
1 łyżeczka cukru
•
garść mrożonych truskawek
•
1 duża łyżka śmietany
Sposób przygotowania:
Obrać dwa jabłka i wyciąć gniazda nasienne. Winogrona przekroić na pół
i wyjąć pestki. Poczekać, aż truskawki rozmrożą się. Wyciąć ogonek z gruszki.
Dodać łyżeczkę cukru i jedną dużą łyżkę śmietany. Wszystko razem zmiksować.

Paulina Warda
Okiem młodego odkrywcy

Ile lat liczy nasza szkoła?
Czy wiecie, od kiedy istnieje „Jedynka”? Otóż uroczyste otwarcie szkoły przy
ulicy Świdnickiej nastąpiło 22 stycznia 1961 roku. Szkoła liczyła wówczas
zaledwie siedem klas i bardzo różniła się od dzisiejszej. Imię Janusza Korczaka
nadano jej w październiku 1979 roku, wtedy miało miejsce uroczyste odsłonięcie
tablicy pamiątkowej.
Nasza szkoła należy do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, które
na samym Dolnym Śląsku skupia około dwudziestu placówek. Szkoły te
współpracują ze sobą, spotykają się na wspólnych Wigiliach, przeglądach
teatralnych, forach gazetek korczakowskich.
Polskie Stowarzyszenie wchodzi w skład istniejącego od 1979 roku
Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka, do którego należą
placówki z ponad dwudziestu krajów. Łączy je pamięć o Starym Doktorze –
Przyjacielu dzieci.

Wiktoria Kondracka
Śmiech to zdrowie
- Tato, czy dzisiaj jest piękny dzień? – pyta siedmioletni Jaś.
- Raczej nie, a dlaczego pytasz?
- Bo pani na lekcji powiedziała wczoraj: „Pewnego pięknego dnia zwariuję
przez ciebie”.
Jasiu przyniósł uwagę w dzienniczku. Zdenerwowany ojciec zapytał:
- Powiedz mi, co ty właściwie robisz na lekcjach?
- Czekam na przerwę – szczerze przyznał chłopiec. Red.

Znamy i polecamy

„Dziadek i niedźwiadek”
Książka Łukasza Wierzbickiego pod tytułem „Dziadek i
niedźwiadek” opowiada o niedźwiadku walczącym podczas
drugiej wojny światowej. Ten niezwykły miś pomagał
żołnierzom, nosił skrzynie z amunicją, brał udział w zapasach.
Towarzysze byli bardzo związani z nim. Był dla nich
pociechą w trudnych chwilach. Nadali mu imię Wojtek, na
pamiątkę patrona Polski, świętego Wojciecha. Książka trzyma
w napięciu i jest bardzo ciekawa. Przedstawia przygody
Wojtka, który przeszedł szlak bojowy przez Iran, Irak,
Palestynę, Egipt do Włoch.
Jest to prawdziwa historia, Wojtek rzeczywiście był żołnierzem armii generała
Andersa. Warto zapoznać się z losami odważnego misia.

Laura Bryjak
Poćwicz swój umysł
Poszukaj w pionie nazw państw wchodzących w skład UE.

Warto rozmawiać

Wywiad z Panią Janiną Kijkowską, polonistką,
która pracowała w naszej szkole przez trzydzieści lat.
- Wiemy, że gazetka, którą Pani prowadziła wraz z uczniami, nosiła tytuł
„Ku słońcu”. Dlaczego?
- Cieszę się, że kontynuujecie pracę moich uczniów i nadaliście swojej gazetce
taki sam tytuł. Jak wiecie, nawiązuje on do działalności patrona szkoły. Jest to
wielka metafora. Słońce to symbol światła, czyli wiedzy, także dobra, miłości,
sprawiedliwości. Tytuł sugeruje, że wszyscy powinniśmy dążyć w tym kierunku.
- Proszę opowiedzieć o tematach najczęściej poruszanych wtedy w gazetce?
- Gazetka była miesięcznikiem, chociaż nie zawsze dotrzymywaliśmy terminów jej
wydania. Artykuły często były podporządkowane miesięcznemu hasłu, np.
„Ratujmy Ziemię”. Pojawiały się często wiersze układane przez uczniów.
W rocznicę nadania szkole imienia Janusza Korczaka powstawały wzruszające
wiersze o naszym patronie. Pisali je uczniowie na lekcjach języka polskiego.
Wiersze te stawały się podstawą scenariusza na Dni Korczakowskie – święto
szkoły. Dużym powodzeniem cieszyła się rozrywka - różnego rodzaju krzyżówki,
powieść w odcinkach redagowana przez dwie Magdy, które są już dzisiaj
dorosłymi kobietami z tytułem magistra. Od tamtego czasu minęło już więcej niż
dziesięć lat.
- Jakim sprzętem posługiwał się zespół redakcyjny?
- Nie uwierzycie, ale gazetka w całości była pisana ręcznie, a później kserowana.
Niestety, nie było jeszcze w szkole komputerów i drukarek.
- Proszę zdradzić tytuł Pani ulubionej książki?
- W dzieciństwie najbardziej podobała mi się książka pt. „Na jagody”, były tam
piękne ilustracje, a w życiu dorosłym „Mały Książę”. Do tej pory, gdy go czytam, wzruszam się do łez.
- Czy prowadziła Pani koło polonistyczne dla uczniów zdolnych?
- Na pewno koło recytatorskie – moje ulubione. Były świetne recytatorki, zajmowały czołowe miejsca w konkursach powiatowych, wojewódzkich. Do tej pory
spotykam swoje uczennice i często wspominamy te lata.
- Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole podstawowej?
- Bardzo mile, lubię swój zawód. Jeszcze teraz pracuję jako nauczyciel. Nie tracę
kontaktu z moim pierwszym miejscem pracy, koleżankami i kolegami.
- Jak spędza Pani wolny czas?
- Uprawiam ogródek: sieję, podlewam, zrywam, a kiedy wygospodaruję dłuższy
czas wolny, jadę w daleką podróż i zwiedzam - na razie Europę. Jestem „Latającym Holendrem”, ten przydomek otrzymałam już w pierwszym roku mojej pracy.
- Dziękujemy Pani serdecznie za wywiad. Mamy nadzieję że odwiedzi nas
Pani w naszej szkole.
Z archiwum Red.

Okiem młodego odkrywcy

O Nagrodzie Nobla
Październik obfituje w ogłoszenia przyznawanych Nagród Nobla – wyróżnień
za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw
i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca
i wynalazcy dynamitu – Alfreda Nobla. Pierwsza uroczystość wręczenia tej
nagrody odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901.
Od 1902 nagrody są formalnie przyznawane przez króla Szwecji, wręczane
w Filharmonii Sztokholmskiej (fot.).
Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal, dyplom honorowy oraz znaczną
kwotę pieniężną (obecnie 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,5
miliona złotych), aby mógł kontynuować swoje badania lub prace bez
konieczności zabiegania o fundusze.
Corocznie przyznawane są Nagrody Nobla w następujących dziedzinach:
fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury, Pokojowa Nagroda Nobla
i w dziedzinie ekonomii.
Nagrody Nobla przyznane znanym Polakom:
-1903 – Maria Skłodowska-Curie – w dziedzinie fizyki,
- 1905 – Henryk Sienkiewicz – w dziedzinie literatury,
- 1911 – Maria Skłodowska-Curie,
- 1924 – Władysław Reymont – w dziedzinie literatury,
- 1980 – Czesław Miłosz – w dziedzinie literatury,
- 1983 – Lech Wałęsa – Pokojowa Nagroda Nobla,
- 1996 – Wisława Szymborska – w dziedzinie literatury.
W porównaniu do innych nagród, nominacje, a
następnie proces wyboru jest długi i rygorystyczny. Z tego
powodu nagroda ta stała się najbardziej prestiżową na
świecie. Propozycje dotyczące nominacji składa 3000 wybranych osobistości,
następnie Komitet zbiera i selekcjonuje ok. 200 kandydatów, listę tę weryfikują
wybrani eksperci, po czym zostaje jedynie 15 osób. Następnie Komitet przesyła
swoje rekomendacje i odbywa się głosowanie nad wyborem zwycięzcy.
Najmłodszy noblista to fizyk William Lawrence Bragg –w chwili otrzymania
Nagrody, w 1915 r., miał 25 lat. Najstarszy noblista z 2007 r. – ekonomista
Leonid Hurwicz – miał 90 lat. Ciekawostką jest przyznanie Nagród Nobla dla
małżeństw. Wśród nich znajduje się Maria Skłodowska-Curie (chemia 1911)
i Piotr Curie (fizyka 1903 – wspólnie) oraz w kategorii Rodzice i dzieci: Maria
Skłodowska-Curie (matka), Piotr Curie (ojciec) i Irène Joliot-Curie (córka). Maria
była pierwszą kobietą studiującą na Sorbonie, pierwszą której przyznano Nagrodę
Nobla i do tej pory jedyną, która została tą nagrodą wyróżniona dwukrotnie!
Opr. na podst. Wikipedii. Red.

