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Z ŻYCIA SZKOŁY

• W dniach 17-20 września uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
przebywali na XI Zielonej Szkole w Lubiatowie w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Wiktoria”. Pierwszego dnia udali się na spacer nad morze uwieńczony 
tradycyjnym zdjęciem na plaży. Były też lekcje warsztatowe, wycieczka 
do farmy strusiej w Kniewie (zwiedzanie jej z przewodnikiem, karmienie 
zwierząt, przejażdżka bryczką, ognisko), „Festyn oraz rozgrywki plażowe”, 
dyskoteka.

• Każdego roku we wrześniu sprząta cały świat. Niezmiennie od lat sprzątają też 
mieszkańcy Gdyni. To już 25 raz, kiedy miasto angażuje się w międzynarodową 
akcję Sprzątanie Świata. Ze względu na rosnące zainteresowanie mieszkańców, 
w tym roku akcja Sprzątania Gdyni pod hasłem „SPRZĄTAMY TO”  została 
podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap odbył się 25 września w szkołach, w tym 
oczywiście i naszej.

• 5 października uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział 
w wycieczce autokarowej do Kościerzyny i Będomina. W Kościerzynie zwiedzili 
Muzeum Kolejnictwa, a w Będominie oczywiście Muzeum Hymnu Narodowego.



Zbliża się 14 października. Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem 
Nauczyciela. Święto wszystkich pracowników oświaty. Jest to rocznica powstania 
Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego na świecie ministerstwa oświaty powstałego 
w 1773 roku. Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. W pierwszych latach 
działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień 
pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi 
- przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, 
dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa : w Krakowie 
i Wilnie). Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego 
podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie 
podręczników w języku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę 
Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, 
wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie "Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych" (instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania), 
dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych 
dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 
10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World 
Teacher's Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony 
jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Wszystkim Pracownikom naszej szkoły składamy w tym dniu 
najserdeczniejsze życzenia.

Niesiecie radość w nieznany świat nauki i światło w nieznane 
jego obszary. Pozwalacie urzeczywistniać się naszym marzeniom. 
Sprawiacie cud nauki. Budzicie zdrową świata ciekawość. 
Odkrywacie przed nami nieznane. Obłaskawiacie tajemnice.
Rozpraszacie mgłę zwątpienia na pytania odpowiadając 
rzetelnie...

Za to
i za wszystko to, czego wyrazić słowami nie sposób

Dziękujemy



English world

− best wishes for teachers!!!

W tym miesiącu szczególnie myślimy o naszych nauczycielach życząc im wszystkiego, 
co najlepsze. BEST WISHES to najlepsze życzenia. Poniżej przedstawiam słownictwo, 
które będzie zastosowane w ćwiczeniu. 

Good  luck!!!  –  Powodzenia!!! Dorysuj  i  pokoloruj  obrazek  zgodnie  z  opisem.  
Czekam na piękne rysunki!!!

eyes – oczy         freckles - piegi
nose – nos          glasses - okulary
mouth – buzia      smile – uśmiech
hair – włosy         earrings – kolczyki



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa zadania  zamieszczone 
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do końca 
października 2018 roku.
Nagrody czekają! Rozlosuję ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Jego „owocami” są żołędzie.
2. Dwunasty miesiąc
3. Uczysz się na niej o dawnych czasach.
4. Obecna pora roku.
5. . . . . . . .  Zaduszny – 2 listopada.
6. W nim oceny.
7. Imię patronki naszej Szkoły Podstawowej nr 24.



8. Przybór szkolny służący do wymazywania.
9. Nazwisko autora „Króla Maciusia Pierwszego”.
10.  Stolica Włoch.
11.  Stoi na czele naszego państwa.
12.  Nazwisko autora tekstu polskiego hymnu.
13.  Może być elektroniczny lub w kopercie, na papierze.
14.  Odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca.
15.  Buty na deszcz.
16.  Przydaje się w czasie deszczu.

2. Rozwiąż zagadki.

• Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt,
choć jest zmęczony – jeszcze pracuje.
Gdy stawia szóstkę – bardzo się cieszy!
Przykro mu bardzo – gdy stawia dwóje.

• Codziennie rano dzwonek
na lekcje do niej woła.
Uczymy się w niej pilnie,
bo to jest nasza … .

• W każdej mieszka klasie,
czarne ma oblicze,
na niej często piszę,
rysuję lub liczę.

• Nie wszystkie dzieci mnie lubią
i spotyka mnie krytyka,
chociaż uczę myśleć, liczyć.
Kłaniam się, jestem … .

• Mają dwoje uszu, lecz nie słyszą wcale. 
Za to ciąć materiał umieją wspaniale.

• Łączy różne materiały.
I czy to lato, czy zima,
bez nici mocno trzyma.



Pokoloruj.



„Jak nie kochać jesieni...”

 Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
 Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
 Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
 Czekając na swych braci, za morze lecących.

 Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
 Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
 Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
 Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

 Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
 Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
 Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
 Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

 Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
 Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
 I w swoim majestacie uczy nas pokory.
 Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.
Tadeusz Wywrocki 
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