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Nadchodzące
wydarzenia
2016-06-15

Drodzy czytelnicy!
Kolejny numer już dostępny a w nim:
podsumowanie roku szkolnego, porady jak
spędzić bezpiecznie wakacje, artykuł:
„Jedynacy są wśród nas” i wiele innych
zapraszamy do lektury.

Wycieczka do Srebrnej
Góry
2016-06-24

Zakończenie roku
szkolnego
2016-06-25

W A K A C J E !!!

Ostatnie dni szkoły …
W imieniu wszystkich uczniów chciałbym
podziękować wszystkim nauczycielom za trud i
zaangażowanie włożone w edukacje.
Chciałbym również pożegnać absolwentów klas VI i
życzyć im samych sukcesów w przyszłym roku
szkolnym.

Wycieczka do
Srebrnej Góry
Po raz ostatni
uczniowie klas VI,
pojadą wspólnie z
nami na trzydniową
wycieczkę szkolną.
Będzie to ich ostatnia
wycieczka z ich
wychowawcą panią
Katarzyną Buczmą

Przygotowała
i zredagowała numer
Magda Kłobucka
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Jak minął rok szkolny?
Miniony rok szkolny 2015/2016 był bardzo pracowitym
okresem dla uczniów Naszej Szkoły.
Wiele cennych inicjatyw, twórczych działań oraz liczne
sukcesy to efekt naszej wspólnej codziennej pracy. Koniec
roku szkolnego jest okazją, by dokonać podsumowań, a
także podziękowań wszystkim nauczycielom uczniom oraz
ich rodzicom za wytrwałość, zaangażowanie, za solidną i
sumienną pracę.
Obok sukcesów sportowych, matematycznych,
piosenkarskich itd. zrealizowaliśmy także kilka wspaniałych
projektów edukacyjnych akcji i przedsięwzięć.
Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami realizowali m.
in. następujące przedsięwzięcia:
- programy edukacyjne: dzień bez papierosa, jedz zdrowo
żyj zdrowo, dzieciństwo bez próchnicy, akcja jabłka, porcja
witamin dla dzieci, pierwsza pomoc, zdrowe odżywianie,
tydzień dobrego chleba, jadłospis na zdrowe śniadanie
każdego dnia, bezpieczna droga do i ze szkoły, próbna
ewakuacja szkoły, profilaktyka przeciwpożarowa, dzień
godności.
- akcje charytatywne: : „akcja dzik” zbieranie żołędzi
karmy dla zwierząt w lesie, sprzątanie świata, orkiestra
świątecznej pomocy nasz sztab zebrał 19130,88zł w
Mrowinach 797,36zł , akcja Góra Grosza , dzień Ziemi,
Nasz szkoła zorganizowała także spotkania z Paniami z
sanepidu, strażakiem, policjantem, dietetykiem,
psychologiem a także Panem Pawłem Błachowiczem.

CHCEMY JESZCZE RAZ!

Nauka prawdziwego
kibicowania!
Hej Śląsk!
Nasi uczniowie w
kwietniu wzięli udział w
nauce kibicowania na
stadionie Śląska we
Wrocławiu.
Dzięki takim
inicjatywom uczniowie
szkol podstawowych
mają szanse zobaczyć
na żywo jak wygląda
prawdziwy mecz i
okazje,
aby zobaczyć, na czym
tak na prawdę polega
sztuka prawdziwego
kibicowania!

Pan Paweł cierpi na zanik mięśni. Spotkanie miało na celu
uświadomienie naszym uczniom, że osoby
niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy i
chociaż czasami potrzebują pomocy to przede wszystkim
chcą być traktowani równo. Mają prawo do nauki, pracy i
szacunku, mają również marzenia, talent i pasje, które
chcą i potrafią realizować – czasami nawet lepiej niż inni,
zdrowi ludzie.
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Zorganizowaliśmy także dzień chłopaka, dzień kobiet,
dzień Misia, dzień Piernika, dzień Chleba.
Nasza szkoła nie zapomina o ważnych świętach
państwowych, nasi uczniowie pilnie wysłuchali
prezentacji na temat Święta Niepodległości
przygotowaną przez Panią Monikę Jagłę. W naszej
szkole kształtuję się przede wszystkim takie wartości jak,
miłość i szacunek do ojczyzny. Przez pilny 'nadzór'
naszych wychowawców uczniowie naszej szkoły
opuszczają jej mury z patriotyzmem w sercu.

Nasi uczniowie oczywiście nie mogli przegapić takiego
dnia jak Dzień Nauczyciela. Jest do najlepszy czas oby
okazać szacunek i wdzięczność za trud, jaki wkradają
nauczyciele w edukacje. Z tej okazji został
zorganizowany apel i mnóstwo atrakcji.

Uczniowie z najwyższą
średnią !
Amelia Zielińska
Emilia Mierzwa
Konstanty Roubo
Miłosz Miłkowski
Marek Barabasz

Nasza mała społeczność szkolna nie zna granic i nie boi
się wielkiej publiczności, jaką są mieszkańcy Żarowa. Nasi
uczniowie w związku z obchodzonymi Dniami Żarowa
wzięli udział w pokazie talentów i przedstawili
pantomimę pt. „Jezioro Łabędzi”. Występ pomimo strug
deszczu był wspaniały, a aktorzy zostali nagrodzeni
mnóstwem braw.
Opracował:
Miłosz Miłkowski
uczeń klasy V

Maurycy Matuszak
Michał Ucieszyński
Gratulujemy
i życzymy dalszych
sukcesów !!
Uczniowie z największą
punktacją w testach
szóstoklasisty :
Maurycy Matuszak
Michał Ucieszyński
Marek Barabasz
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Jedynacy są wśród nas…
Istnieje wiele mitów i stereotypów na temat jedynaków. Szufladkuje się ich
najczęściej, jako osoby nieskłonne do kompromisów, niepotrafiące współdziałać i
respektować praw innych ludzi. Mówi się też, że wyrastają na trudniejszych partnerów w
związkach małżeńskich. Czy te sąd są uzasadnione? I co można zrobić, żeby dziecko nie
zachowywało się jak typowy jedynak?
W większej rodzinie dzieci wiele rzeczy poznają w sposób naturalny od brata lub
siostry. Odbywa się to często nawet poza kontrolą rodziców: uczą się rozwiązywania
konfliktów, uznawania praw i potrzeb drugiego człowieka, troski o rodzeństwo.
Oto czarna lista najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców jedynaków:
•

Natychmiastowe i bezwarunkowe spełnianie życzeń – kształtuje u dziecka
przekonanie, że wszystko mu się należy.

•

Roztaczanie opiekuńczego parasola zbyt długo, co utrudnia osiągnięcie
samodzielności, gdy przychodzi na to czas.

•

Ciągłe ocenianie – szkodliwe może być zarówno ganienie, jak i chwalenie

oraz ingerowanie w każdą sferę życia; miłości i wsparcia ze strony rodziców nigdy nie jest
za, wiele, ale warto ograniczać ocenianie i kontrolowanie dziecka.
•

Poczucie winy z powodu jedynactwa dziecka – rodzice pragną wynagrodzić

mu to, że nie ma rodzeństwa i chcą dać mu jak najwięcej w zamian, co może
spowodować, że dziecko manipuluje mamą i tatą.
•

Izolowanie przed światem – jedynak często trzymany jest pod kloszem i ma o

wiele mniejszą szansę na zetknięcie się z innymi wartościami i postawami niż te
reprezentowane przez rodziców; nie ma możliwości skonfrontowania tego, co przekazują
mu rodzice, z szerszym układem odniesienia.
•

Chroniczny lęk o dziecko – rodzice jedynaka drżą o jego bezpieczeństwo,

zdrowie, komfort psychiczny, nierzadko zupełnie nie potrafią zapanować nad tymi
lękami i przekazują lękowe postawy dziecku
•

Trudności z emocjonalnym oddzieleniem od potomka – dla rodziców, a

zwłaszcza dla mamy jedynaka zaakceptowanie jego samodzielności jest niesłychanie
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bolesne i obarczone olbrzymim stresem; chociażby nawet rozumiała, że dla dobra
dziecka trzeba je „wypuścić w świat”, przeżywa to ciężko.

Trochę dobrych rad
To od mamy i taty zależy czy jedynactwo stanie się ciężkim bagażem niesionym
przez całe życie, czy szansą na wykorzystanie wszystkich szans. Oto, co powinniście robić
dla jedynaka:
•

Zapewnijcie mu towarzystwo innych dzieci – od najmłodszych lat powinien

mieć liczne i częste kontakty z rówieśnikami; świat ludzi dorosłych nie może wypełnić mu
całego życia.
•

Nie czyńcie go na siłę dorosłym – dajcie mu prawo do dziecięcych reakcji,
zachowań, zajęć, zabaw.

•

Przyzwyczajajcie go do obowiązków – nie wyręczajcie go we wszystkim, bo

inni ludzie nie będą tego robić i wasz pupilek nie poradzi sobie z wyzwaniami życiowymi.
•

Nie oczekujcie od niego doskonałości – pozostawcie mu trochę swobody i

spokoju, nie oczekujcie, że będzie wam urozmaicał życie, do wyboru spędzania czasu,
kolegów, zainteresowań.
•

Niech żadne z was nie robi z dziecka swojego sojusznika – dbajcie o

równowagę w waszym rodzinnym trójkącie, bo inaczej jedynak będzie cierpiał na
konflikt lojalności.
•

Nie dopuśćcie, żeby dziecko było dla was wszystkim - rozwijajcie także inne

niż rodzicielskie sfery swojego życia, odpowiednio wcześnie pomyślcie, co wypełni wasze
życie, kiedy jedyne dziecko się usamodzielni.


•

Pozwólcie mu stopniowo oddalać się, kiedy w procesie rozwoju dojrzewa do
kolejnych odejść i chce się usamodzielniać, nie wolno wam utrzymywać go za
wszelką cenę w relacji zależności– skrzywdzicie go w ten sposób..
Opracowała:
Renata Frycz
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Matematyka nie musi być trudna

Przekonali się o tym uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III, którzy 25.05.2016r.
udali się na wycieczkę do Explora Parku Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu. Na początku
wzięli udział w lekcji pt. „ W krzywym zwierciadle”. Pani nauczyciel-animator opowiedziała
dzieciom, na czym polega zjawisko odbicia lustrzanego, jak działa kalejdoskop, od czego
zależy wielokrotność odbicia. Następnie uczniowie w sposób praktyczny testowali
eksponaty znajdujące się w Explora Parku. Każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.
Uczniowie przekonali się, że matematyka nie jest taka trudna, jak im się wydaje.

Opracowała:
Justyna Mirowicz
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Jak spędzić bezpiecznie
wakacje?
Niedługo rozpoczną się wakacje. Lato
dla wszystkich jest czasem wypoczynku,
wytchnienia i relaksu. Towarzyszące
wypoczynkowi odprężenie sprawia, że
często zapominamy o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa. Zwłaszcza,
że to głównie rodzice są odpowiedzialni
za bezpieczeństwo swoich dzieci.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa
podczas wakacji..
 Należy sprawdzić czy miejsce, w
którym się znajdujemy jest
bezpieczne.
 NIE wolno wybiegać na ulice i brać

od nieznajomych lizaków,
cukierków itd. Zawsze możesz
odpowiedzieć NIE!
 Rodzicom powiedzieć gdzie się
idzie i kiedy się wróci.
 Nie ufaj nieznajomym. Nie wsiadaj
do samochodów nieznanych
osób.

ZASADY PODCZAS
POBYTU NAD WODĄ.
 Nie wrzucaj
przedmiotów do
wody.
 Nigdy nie skacz do
wody w miejscach
nierozpoznanych.
 Nie pozostawiaj na
brzegu swoich rzeczy
bez opieki. Jeśli są
one cenne to oddaj
je lepiej do
przechowalni lub
pozostaw w domu.
 Korzystając z
materaca nie
odpływaj zbyt
daleko od brzegu.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W
INTERNECIE.

 Staraj się nie odwiedzać zbyt często

Więcej zabaw
szkolnych ?

stron, które oferują niesamowite
atrakcje (pieniądze, darmowe
filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek
przy rozsyłaniu spamu) - często na
takich stronach znajdują się ukryte
wirusy, trojany i inne zagrożenia.

ooo taak !
Dyskoteki to jest to,
co uczniowie lubią
najbardziej!

 Ważna

zasada
dotycząca
bezpieczeństwa osobistego: nie
zostawiaj danych osobowych w
niesprawdzonych serwisach i na
stronach, jeżeli nie masz absolutnej
pewności, że nie są one widoczne
dla osób trzecich.

Po zapytaniu uczniów,
czego oczekują od
przyszłego roku
szkolnego odpowiedź
była jasna! - DYSKOTEK!
Opracował:
Krzysztof Komar

Każdy uczeń wie, że
zabawy szkolne to
najlepszy czas w życiu!
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Zachowaj trzeźwy umysł!
Mijający semestr upłynął pod hasłem: Zachowaj trzeźwy umysł! W myśl akcji w naszej
placówce przeprowadzono wiele akcji tematycznych, w które zaangażowani byli
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz zapraszani goście. Prelekcje z pedagogiem,
Romanem Koniecznym, uzmysłowiły naszym uczniom, jak szkodliwy wpływ mogą nieść ze
sobą używki, takie jak narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy. Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności oraz nabytą wiedzę, „przelewając” swoje refleksje na
papier, czego efekty możemy podziwiać na szkolnej gazetce.

Liczne plakaty propagujące zdrowy tryb życia oraz zgubny wpływ nikotyny i innych
używek, wzięły udział w wielu konkursach tematycznych, zajmując wysokie miejsca.
Zdrowy umysł, to również umysł wolny od szkodliwych czynników płynących z Internetu.
Pani Magdalena Kłobucka była koordynatorką akcji „Dziecko w sieci” oraz „Dzień bez
komputera”. Za to o przybliżenie nam zasad funkcjonowania mózgu i jego niezliczonych
możliwości przedstawiła nam na warsztatach pani Aneta Sawko.
Obok zdrowia, równie ważne jest bezpieczeństwo oraz wiedza o potencjalnych
zagrożeniach, jakie czyhają na nas.

W trakcie spotkań z panią pielęgniarką,
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funkcjonariuszami policji i straży pożarnej, dzieci z naszej szkoły uczyły się zdrowego
rozsądku i opanowania w sytuacjach trudnych.
Podsumowaniem wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń, był test, który
odbył się 30.05. Wzięło w nim udział 6 uczniów z naszej szkoły.

W finale turnieju,

przewidzianym na 09.06 uczniowie zaprezentują scenkę profilaktyczną.
Nie zabrakło również akcji propagującej pozytywne emocje. Pan pedagog,
przeprowadzając zajęcia z dziećmi z klas młodszych, jak i starszych sprawdzał, jakie dzieci
mają zdanie na temat złych i dobrych emocji, czy potrafią sobie z nimi radzić i w jaki sposób
tego dokonują.
Liczne materiały, takie jak krzyżówki obrazkowe, rebusy i łamigłówki, pokazały, że
nasi uczniowie doskonale potrafią sobie radzić z emocjami w sytuacjach dnia codziennego,
jak i zupełnie nietypowych.
W zdrowym ciele zdrowy duch, to kolejne motto naszej szkoły. Szczególnie
postaraliśmy się zadbać o piękne uśmiechy naszych podopiecznych, a ściślej ujmując, o ich
zdrowe ząbki. Dobre nawyki zaczyna się już od przedszkola, stąd pani Renata Frycz wyszła
z inicjatywą wstąpienia do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.
Głównymi zadaniami projektu jest propagowanie dbałości o higienę jamy ustnej. Liczne
warsztaty z najmłodszymi oraz zajęcia, w których mogli wziąć udział również rodzice,
przyniosły wiele pożytku w postaci dobrze zakorzenionych nawyków i praktyk związanych
z dbałością o jamę ustną.
Raz w miesiącu, dzieci naszej szkoły uczęszczały na fluoryzację ząbków i spotkania z
panią pielęgniarką.
Opracowała
Anna Łuczak
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I PRZEGLĄD TEATRÓW SZKOLNYCH „Zielony Teatrzyk”
W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke, zespoły
teatralne gminy Żarów, Jaworzyna Śl. oraz Świdnicy zaprezentowały się na scenie
podczas I Przeglądu Szkolnych Teatrów -„Zielony teatrzyk”. W tym dniu Szkoła stała się
małym centrum teatru amatorskiego w naszej gminie.
Wszystkie grupy zaprezentowały przedstawienia na bardzo wysokim poziomie.
Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie: pani Krystyna Domańska- prezes
żarowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Regina Synówkaemerytowany nauczyciel, pani Krystyna Popek- sołtys wsi Mrowiny. Jury przy ocenie
brało pod uwagę: grę aktorską, interpretację tekstu, ogólnie wrażenie artystyczne.
Zmagania konkursowe zakończyły się werdyktem komisji:
kategoria grup przedszkolnych:
I miejsce- Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śl.
II miejsce- Bajkowe Przedszkole w Żarowie
III miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
kategoria klas I-III:
I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie kl. III
III miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
kategoria klas IV-VI:
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
III miejsce- Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu
Wspaniała gra małych aktorów, bardzo ciekawe inscenizacje oraz przedstawienie
niezwykle interesujących historii mocno poruszyły i zachwyciły wszystkich widzów
zebranych na sali gimnastycznej. Podczas Przeglądu panowała miła, przyjacielska
atmosfera, mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom i zapraszamy za rok!
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Opracowała:
Justyna Rzeczycka
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I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wiosna Wierszem
Kwitnąca”

Barwne kostiumy, rekwizyty, ciekawe teksty wierszy, bajek i opowiadań, emocje,
wzruszenie, trema… i dobra zabawa! Wszystkie te elementy pasują do uczestników, którzy
udział wzięli w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna Wierszem Kwitnąca”,
który odbył się 15 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
O tytuł najlepszego recytatora walczyło blisko 50 uczniów, zgłoszonych przez
poszczególne szkoły i przedszkola z terenu gmin Jaworzyna Śląska, Żarów i Świdnica.
Uczestnicy podzieleni byli na III kategorie wiekowe: I – to kategoria grup przedszkolnych, II
– uczniowie klas 0- I, III – uczniowie klas II-III.
Przesłuchania konkursowe oceniało Jury w składzie: pani Stanisława Biernackadyrektor Biblioteki Publicznej w Żarowie oraz Pani Helena Feszter- emerytowany
nauczyciel. Jury przy ocenie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór tekstu i jego
pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
Mali artyści imponowali znajomością utworów, a ich interpretacje budziły aplauz
publiczności.
Zmagania konkursowe zakończyły się werdyktem komisji:
•

w kategorii grup przedszkolnych:

I miejsce zdobyła- Hanna Romaniecka z Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową
w Jaworzynie Śląskiej.
II miejsce– Wojciech Surzyn z Przedszkola „Chatka Małolatka” w Żarowie.
III miejsce– Amelia Kulpińska z Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową w
Jaworzynie Śląskiej.
•

w kategorii klas 0-I:

I miejsce- zdobyła Emilia Podfigórna ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Starym Jaworowie.
II miejsce- Gabriel Stawski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
III miejsce- Hanna Łuczak ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
•

w kategorii klas II-III:

I miejsce- zdobyła Anna Antczak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.
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II miejsce- Kornel Mikołajek ze Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.
III miejsce- Dorota Polak ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Świdnicy.
Dyrekcja szkoły- pani Barbara Nowak, podsumowując uczestników konkursu
podkreśliła wysoki poziom recytacji. Laureaci I, II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Burmistrza Miasta Żarów- pana Leszka Michalaka, natomiast wszyscy
uczestnicy konkursu – upominki książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy! Zapraszamy
do ponownego spotkania na szkolnej scenie za rok!

Opracowała:
Justyna Rzeczycka
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Dzień Mamy – zajęcia otwarte w klasie I
W dniu 24.05. 2016 r. w klasie I odbyły się zajęcia otwarte dla Mam z okazji zbliżającego
się Dnia Matki. Uczniowie starali się pracować pilnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali
poszczególne zadania. Dzieci zastanawiały się nad tym „ Co zrobić, aby Dzień Matki trwał
cały rok?”.
Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny, wręczyli upominki dla mam.
Samodzielnie pod okiem ukochanej mamy wykonali kanapki w kształcie serca. Rodzice mieli
możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji oraz
podziwiania posiadanych wiadomości oraz umiejętności kulinarnych, towarzyszących
dzieciom w wykonywaniu barwnych kanapek.
Pod koniec zajęć odbył się poczęstunek, który dostarczył uczniom wiele przyjemności i
zadowolenia.

Opracowała:
Małgorzata Zięba
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Siedemnaście zalet
czytania książki
dla dzieci opracowała
Szwedzka Akademia Literatury
Dziecięcej.
Warto je poznać.

1. Książka pomaga nam rozwijać język
i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć
innych.
2. Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych
i nowych idei, rozszerza naszą
świadomość i nasz świat.
3. Książka pobudza fantazję,
uczy budować obrazy w wyobraźni.
4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych
krajach i kulturach, o przyrodzie,
technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
czegoś więcej.
5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność
do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się
w czyjąś sytuację.
6. Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
rozśmieszyć lub zasmucić. Może
pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
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7. Książka może stawiać pytania,
które angażują i pobudzają
do dalszych przemyśleń.
8. Książka uczy nas etyki. Skłania
do namysłu nad tym, co słuszne,
a co nie, co dobre, a co złe.
9. Książka może wytłumaczyć
rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
zależności.
10. Książka może udowodnić, że często
pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
że na problem da się spojrzeć
z różnych stron. Może podpowiedzieć
inne sposoby rozwiązywania
konfliktów niż przemoc.
11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
my, że mamy prawo do swoich odczuć
i reakcji, umacnia nasze poczucie
własnej wartości.
12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
Lektura książek pisarzy z innej epoki,
innego świata, i odkrywanie, że ich
myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
buduje tolerancję dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom.
13. Książka jest naszym towarzyszem
w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
można ja wypożyczyć za darmo
i nie trzeba podłączać jej do prądu.
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14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa
kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne
doświadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra książka dla dzieci, którą można
czytać na głos, przynosi radość dzieciom
i dorosłym. Buduje pomost
między pokoleniami.
16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie
z literaturą - nieograniczonym światem,
z którego czerpiemy przez całe życie.
To bardzo ważne spotkanie, gdyż,
jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże,
ile może dać dobra literatura.
17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę
kraju. Daje pracę wielu ludziom:
pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
redaktorom, drukarzom, recenzentom,
księgarzom, bibliotekarzom...
Literaturę dziecięcą można również
eksportować przynosząc krajowi dochód
i uznanie za granicą.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsk

Opracowała:ła
Katarzyna Buczma
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Kącik matematyczny

Sprawdź te strony pomogą Ci w nauce

Matematyka online:
www.math.edu.pl

Matematyka - ciekawe zadania matematyczne.
www.cauchy.pl/kolko/

Zadania z matematyki i rozwiązania zadań z matematyki.
http://adonai.pl/relaks/zagadki/

Zagadki, zagadki logiczne, śmieszne zagadki

Ciekawostki:
„Komu przypisywane
jest autorstwo tabliczki
mnożenia?”
a)
b)
c)
d)

Królowi Salomonowi
Pitagorasowi
Św. Hieronimowi
a może Pascalowi ?

Odpowiedź:
Pitagorasowi

W wielu językach (np.
rosyjskim,
francuskim)
tabliczka mnożenia zwana
jest tabliczką Pitagorasa.
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Wkrótce wakacje
Koniec roku na pewno dla wielu uczniów jak i nauczycieli jest bardzo przyjemny. Mimo, że
wakacje trwają tylko dwa miesiące każdy z nas tęskni za naszą mała społecznością.
Pamiętajmy, aby wrócić z wakacji cało i zdrowo!
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