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I ZNOWU JESIEŃ...

.

    Skończyły się wakacje. Wróciliśmy do szkoły. Ale ten powrót
był inny niż zazwyczaj. Chyba nigdy wcześniej tak nie
cieszyliśmy się z tego, że możemy usiąść w szkolnych ławkach,
zobaczyć twarze kolegów i koleżanek, posłuchać na żywo
naszych nauczycieli. 
    Ta jesień będzie inna niż dotychczas. Pełna obaw i nadziei.
Obaw - że znowu czekają nas lekcje online, oderwanie od życia
szkolnego i towarzyskiego - oraz nadziei, że piękna, złota,
pogodna jesień, która się właśnie zaczyna, jest zapowiedzią
właśnie takiego spokojnego roku szkolnego, bez pandemicznych
zawirowań.
   Myślę jednak, że jakikolwiek będzie ten rok szkolny, damy
radę:)

Wiktoria

.

Jesienne chmury znów pędzi wiatr
W dalekie strony, w daleki świat.
Zielone drzewa, które chroniły nas,
W żółte kolory zamienił czas.

Marek Gaszyński
Barwy jesieni

.
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NARODOWE CZYTANIE 2021

.

      4 września odbyła się dziesiąta już,
jubileuszowa, edycja polskiej akcji społecznej
"Narodowe Czytanie", upowszechniającej
znajomość polskiej literatury narodowej. W tym
roku utworem, który Para Prezydencka wskazała
do publicznego odczytania, jest "Moralność pani
Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.
  We wspomnanym dniu miało miejsce odczytanie
tego dzieła - czytał Pan Prezydent i jego żona,
czytano je w urzędach, w bibliotekach, na placach.
Wiele szkół włączyło się w tę akcję.
  Nasza szkoła także uczestniczyła w tym
wydarzeniu. 16 września zapoznaliśmy się z
życiem i twórczością Gabrieli Zapolskiej.
Dowiedzieliśmy się również, kim są bohaterowie jej
sztuki oraz jakie tematy w niej poruszyła, a
następnie każdy mógł przeczytać fragment tego
utworu. Znamy już "Moralność pani Dulskiej i
mamy ochotę przeczytać więcej dzieł Zapolskiej.

DLACZEGO "MORALNOŚĆ PANI
DULSKIEJ"?

       „Moralność pani Dulskiej” cieszy się olbrzymią
popularnością od samego początku swego
istnienia. Była wielokrotnie wystawiana na deskach
teatrów, powstało kilka jej ekranizacji filmowych i
spektakli Teatru Telewizji. 
       Zainteresowanie tą sztuką zapewne wynika 
z jej uniwersalnego przesłania moralnego,
piętnującego obłudę i zakłamanie, a  przecież ludzi
obłudnych i zakłamanych można spotkać również
dzisiaj. I właśnie na ową ponadczasowość dzieła
wskazywali Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda, rekomendując
utwór Zapolskiej na publiczne odczytanie podczas
tegorocznej edycji akcji „Narodowego Czytania”.

Daria

.
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W HOŁDZIE NASZYM NAUCZYCIELOM

Jaki był początek tego dnia?
       14 października obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela - święto
nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów.
A jaki był jego początek?
       Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzony jest 
w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.
Komisja Edukacji Narodowej została utworzona
właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zajmowała się reformowaniem szkolnictwa
w Polsce.
     W 1957 roku w Warszawie odbyła się Światowa
Konferencja Nauczycielska, w czasie której
ustalono, że dzień 20 listopada będzie
Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela
i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast
wprowadzono Dzień Nauczyciela, który to
przypadał właśnie w rocznicę powołania Komisji
Edukacji Narodowej, czyli 14 października.
W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela
wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej.

Karolina

.

Naszym Nauczycielom w
dniu ich święta dziękujemy

za to, że zawsze okazują nam
serce,  życzliwość i

wyrozumiałość, że zarażają
nas swoją miłością do nauki i

somodoskonalenia się, ze
wiele trudu wkładają

 w nasze wychowanie. 
Życzymy im wiele radości 

i  zadowolenia, również z nas,
uczniów, a także satysfakcji 
z pracy zawodowej oraz tego,

by zawsze wykonywali ją 
z  dotychczasową pasją 

i zaangażowaniem. 

Uczniowie

Ciekawostki
        Nie wszyscy wiedzą,  że Światowy Dzień
Nauczyciela jest świętowany 5 października.
I właśnie to święto obchodzą nauczyciele
akademiccy, to jest ich dzień.  
     Tak naprawdę większość państw na świecie
obchodzi swój Dzień Edukacji. Jego data związana
jest najczęściej z urodzinami jakiejś wybitnie
zasłużonej dla edukacji postaci z danego kraju. 
Nasi południowi sąsiedzi - Czesi i Słowacy dzień
ten świętują 28 marca, na Ukrainie święto
to przypada w pierwszą niedzielę października,
 w Hiszpanii 27 listopada, w Meksyku 15 maja, w
Indiach 5 września, w Brazylii 15 października,
a w Chinach 10 września. Najszumniej Dzień
Nauczyciela obchodzi się w Tajlandii. Święto to
obchodzone jest 15 stycznia pod nazwą Wai Kru.
Odbywa się wówczas wiele uroczystości na część
nauczycieli, w czasie których uczniowie padają do
stóp swoim wychowawcom i składają im
dziękczynne wianuszki z kwiatów.

.

.

.
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK

„Za górami, za lasami… Czytamy w bibliotece
szkolnej”

"Czytanie jest to odnajdywanie własnych
bogactw i własnych możliwości przy pomocy
cudzych słów." Jarosław Iwaszkiewicz

       Październik to Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji biblioteki w całej
Polsce przygotowują ciekawe akcje i działania,
przybliżające pracę tych instytucji i zachęcające do
czytania książek. Odbywa się szereg inicjatyw 
i konkursów. 
      W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego jako hasło
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
wybrało „Baśnie i legendy z całego świata” . Jest
ono o bardzo ważne, bowiem  wiemy, że baśnie
uczą nas uniwersalnych wartości, a legendy
przechowują naszą historię, tradycję i życiową
mądrość. 
      Nie pozostaliśmy więc obojętni. My również
świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych.

Wiktoria

 Tegoroczne święto bibliotek przebiegało pod
hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej
okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Rzeszowie zainicjowała przegląd
czytelniczy „Za górami, za lasami… Czytamy w
bibliotece szkolnej”. Uczniowie rzeszowskich szkół
czytali  wybrane przez siebie baśnie i legendy.
Owe spotkania czytelnicze rejestrowali w formie
filmików czy nagrań audio/audiowizualnych. Nasza
szkoła również włączyła się w tę akcję. Wraz z
panią dyrektor Elżbietą Telesz i nauczycielami
przeczytaliśmy dwie baśnie: „Dlaczego woda
morska jest słona?” oraz „Sprytny lisek” To była
nie tylko świetna zabawa, ale również nauka, że
baśnie i legendy są niezwykle cennym źródłem
wiedzy
o ludziach i świecie.
 

.
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Uroczystość Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny

. .

   1 listopada
obchodzimy
uroczystość
Wszystkich
Świętych.
Dzień ten
kojarzy się
nam z
cmentarzem, z
grobami
bliskich osób,
z zapalanymi
zniczami, z
wiązanką
kwiatów, a
także z
modlitwą i
pamięcią o
tych, którzy już
od nas odeszli.
W tym dniu
bowiem
udajemy się z
całymi
rodzinami na
cmentarz i
odwiedzamy
groby naszych
bliskich,

stawiając
kwiaty,
zapalając ten
"płomyk
nadziei",
wierząc, że są
już oni w domu
Ojca
Niebieskiego. 
      Kościół w
tym dniu
oddaje cześć
tym
wszystkim,
którzy już
weszli do
chwały
niebieskiej, a
wiernym na
ziemi
wskazuje
drogę, która
ma
zaprowadzić
ich do
świętości.
Przypomina
nam również o
wszystkich

Świętych,
którzy otaczają
nas opieką.
   2 listopada
obchodzimy
Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych - w
tradycji
polskiej dzień
ten jest
nazywany
Dniem
Zadusznym
lub inaczej
"zaduszkami".
W tym dniu
wspominamy
zmarłych
pokutujących
za grzechy w
czyśćcu,
modlimy się za
ich dusze,
zamawiamy
modlitwy w ich
intencji. 
Ważne jest,

by w tych
dniach
pamietać
również o tych,
o których
groby już nikt
się nie
troszczy,
których nikt już
nie wspomina,
których
bliskich
również nie
ma już wśród
żywych.
Przygotujmy
ich groby,
zapalmy
„płomyk
nadziei” i
zmówmy
modlitwę za
spokój ich
dusz.       
 Pamiętajmy
również o tych,
którzy przelali
krew w
obronie

naszej
Ojczyzny.
Postawmy
znicze obok
pomników
upamiętniających
naszych
bohaterów.
Oddajmy im
hołd.
Zastanówmy
się nad ich
losem. Bo
przecież
Wszystkich
Świętych to
dzień zadumy.

Wiktoria

Śpieszmy
się
kochać
ludzi, tak
szybko
odchodzą
...

. .
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      W większości krajów obchodzi się Święto
Zmarłych, czyli dzień, w którym wspominamy
naszych nieżyjących przodków i oddajemy im
cześć. W niektórych  kulturach to dzień poważny,
smutny, poświęcony refleksjom dotyczącym
śmierci oraz opłakiwaniu zmarłych. W innych to
radosne święto, podczas którego odbywają się
zabawy, często z elementami straszenia.
    W Polsce Święto Zmarłych jest dniem pełnym
zadumy. Udajemy się wtedy na cmentarze i
wspominamy naszych nieżyjących bliskich.     
Zupełnie inaczej ten dzień obchodzi się na
przykład w Meksyku. Tam obchody trwają aż trzy
dni.  Świętowanie nie polega jednak na
opłakiwaniu nieżyjących. To radosny czas. W
domach stawia się specjalne powitalne ołtarze dla
zmarłych, którzy mają podczas tego święta
odwiedzać bliskich, kupuje się mnóstwo słodyczy
i ozdób. Odwiedza się groby bliskich po to, by
biesiadować.
    Jakkolwiek obchodzi sie święto zmarłych,
najważniejsza jest pamięć o bliskich, których nie
ma już wśród nas.

Anna.
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