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Dzieo Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy "Dzieo Edukacji
Narodowej". To dzieo szczególny właściwie dla każdego
człowieka, ponieważ każdy był, jest lub będzie uczniem,
zasiadającym w szkolnej ławce. Potocznie mówimy
o Dniu Nauczyciela, gdyż to nasi belfrowie odbierają w
tym dniu podziękowania od braci uczniowskiej.
W każdej szkole to święto jest obchodzone inaczej,
zgodnie z tradycjami placówki. W naszej szkole
uczniowie mają także powody do zadowolenia. 14 października mamy WOLNE !!! W dniu poprzedzającym odbędzie
się apel z okazji święta, będzie na pewno trochę uroczyście, a trochę wesoło. Nie zapomnimy także o naszych
wychowawcach oraz innych nauczycielach i pracownikach – złożymy im życzenia.
Jeśli jednak mielibyście problemy z ułożeniem życzeo, umieszczam kilka przykładowych wierszyków z tej okazji,
tak więc nic straconego :)
Z okazji jakże ważnego święta,
chcielibyśmy złożyd najserdeczniejsze życzenia...
By czasu starczyło na wszystko,
aby w sukcesy obrodziło,
a to co dobre na lepsze się zmieniło...
........
Życzę naszej drogiej Pani,
by każdy dzieo był miły dla niej,
by ranny budzik srebrne dźwięki
układał dla niej w takt piosenki,
by zaczynała dzieo wesoła
i żeby znikła zmarszczka z czoła,
by wiatr jej pachniał,
śmiech jej szumiał,
by każdy w klasie ją rozumiał.
........
Kochani Nauczyciele,
bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata
- niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!
Radek Bryks
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O szkole na wesoło
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyd wysokie,
zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...

Dzieo

Edukacji

Narodowej

zastąpił

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się,
sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną,
tradycyjny ale nie chcą wejśd..... Uuuf, weszły!

Dzieo Nauczyciela i jest obchodzony w rocznicę Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej - Ale to nie moje buciki....
14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława

Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu
Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej szarpie się z butami... Zeszły!
była

pierwszym

ministerstwem

oświaty

publicznej Na to dziecko :

w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. -...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je
nosid.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała,
w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji aż przestaną jej się trząśd, i znowu pomaga dziecku
wciągnąd buty. Wciągają, wciągają..... weszły!
Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada
- No dobrze - mówi wykooczona pani - a gdzie masz
będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela
rękawiczki?
i świętem nauczycieli. Zgodnie z ustawą sejmową z 1972
- W bucikach.
roku, Międzynarodowy Dzieo Karty Nauczyciela
........
przerodził się w
Dzieo Nauczyciela, obchodzony
w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
14 października.

- Paoska córka Zosia jest nieznośną gadułą.

1982 roku Dzieo Nauczyciela był po raz pierwszy Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją
ojca:
obchodzony jako Dzieo Edukacji Narodowej. Dzieo
Nauczyciela obchodzony jest w większości paostw - To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę!
na świecie.

........

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, kiedy używamy wielkich liter? – pyta nauczycielka.
W niektórych krajach ma on charakter oficjalny, w innych
- Kiedy mamy słaby wzrok? – odpowiada zadowolony Jaś.
zwyczajowy. Światowy Dzieo Nauczyciela pod
patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku Ta sama lekcja polskiego:
- Romku, powiedz, kto Ci napisał wypracowanie
w dniu 5 października.
domowe? – pyta polonistka.
- Nie wiem, proszę pani. Wczoraj poszedłem wcześnie
spad.
Z Internetu wzięte 

Radek Bryks, Redakcja
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Oddajemy honorowo krew
Po wakacyjnej przerwie znowu ogłosiliśmy w szkole
akcję oddawania krwi. Ostatni raz oddawaliśmy krew
w czerwcu i akurat tak się złożyło, że minęły od tego
momentu 3 miesiące, więc znowu możemy pójśd
do
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu. Krew mogą oddawad osoby
pełnoletnie, więc o naszych planach zostały
powiadomione klasy trzecie i czwarte. Niestety, z klas
trzecich nie było osób chętnych, natomiast z klas
czwartych niektóre osoby zadeklarowały, że pójdą
z nami.
W środę rano zjawiliśmy się przed ośrodkiem. Troje
z nas to już prawie weterani, o oddawaniu krwi wiemy
już trochę, pozostałe osoby chciały oddad krew
lub zobaczyd,

jak wygląda taka procedura. Po badaniach wstępnych
Agata, Dorota i pani Jagiełło zostały zakwalifikowane
do oddania krwi, niestety w przypadku pozostałych osób
okazało się to niemożliwe ze względów zdrowotnych
lub formalnych. Oddawanie krwi przebiegło sprawnie,
nie było żadnych komplikacji. Dziewczyny z klasy IV G, które
poszły z nami, zadeklarowały, że następnym razem
na pewno
zdecydują się
na oddanie krwi.
Mamy nadzieję, że nastąpi to niebawem. Stan zapasów
krwi jest bardzo niski, więc każda osoba, która się
zdecyduje na ten gest, jest mile widziana.

Przyłącz się do nas!

O czym trzeba pamiętad przed oddaniem krwi:
1. Musisz mied skooczone 18 lat.
2. Musisz posiadad przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośd oraz zawierający
adres stałego zameldowania.
3. Kandydat na dawcę jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych
badao laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy.
4. Lekarz podejmuje decyzję o zabiegu pobrania krwi lub jej składników, gdy stwierdzi, że taki zabieg jest
bezpieczny dla dawcy, a przetoczenie pobranej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. Zdanie lekarza
jest decydujące!
Agnieszka Jagiełło
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11. Nauczyciel Wrażliwiec: „Aż mi się źle robi, kiedy patrzę
na wasze prace”.
12. Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?”
13. Nauczyciel Perfekcjonista: „Dobrze, ale mogłoby byd
lepiej”.
14. Nauczyciel Katastrofista: „Dzieli nas przepaśd”.
15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw
styl i formę, ortografię i interpunkcję”.

Poszukaj wśród 20 typów
swoich nauczycieli…

16. Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności: „Bardzo
dobrze...trzy z plusem”.
17. Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy: „Jaką dostałeś
ocenę? A, to już tylko moja sprawa”.

1. Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...”
2. Nauczyciel Roentgen: „Widzę, że nic nie wiesz!”
3. Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie.
Zobaczycie, skooczycie na bruku!”

18. Nauczyciel Profilaktyk: „Wszystkim stawiam pały, nauczy
was to odpowiedzialności na przyszłośd”.
19. Nauczyciel Rejtan: „Po moim trupie dostaniesz
z matematyki cztery”.
20. Nauczyciel Humanista: „No, może będzie z ciebie
człowiek”.

4. Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”.
5. Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie
umiesz. Złapałem cię!”.

(wg Małgorzaty Taraszkiewicz - psychologa edukacyjnego,
autorki książek i materiałów edukacyjnych)

6. Nauczyciel Generalizator: „Twój brat był kiepski
z polskiego, więc ty też sobie nie dasz rady”.
7. Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejnośd
wyrazów. Przeczytaj jeszcze raz tę definicję”.
8. Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda,
w ogóle nie powinien zabierad głosu”.
9. Nauczyciel Niewierzący w cuda: „Kaktus mi tu
wyrośnie, jak zdasz u mnie na cztery”.
10. Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa: „Nie mogę
postawid tylu dobrych ocen, to będzie podejrzanie
wyglądad...”
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Praktyka zawodowa inaczej, czyli na wyjeździe

W ramach projektu unijnego ,,Przyszłośd należy do specjalistów” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w praktyce
wyjazdowej w gospodarstwie agroturystycznym ,,Za tamą" w Jarnołtówku. Uczestniczyło w niej siedemnaście osób.
Praktyka odbyła się we wrześniu i trwała dwa tygodnie. A oto garśd wspomnieo:
Nigdy nie zapomnę…
,,miłej atmosfery i przyjaznych ludzi”( Adriana )
,,pożegnalnego ogniska i udanej zabawy” ( Asia )
,,gospodarskiej myszy, której nadaliśmy imię Meresa”
( Kamila )
,,kilometrów przejechanych rowerem" ( Sylwia, Karolina )
,,smaku kawy z kozim mlekiem, długich wieczornych
rozmów" ( Aneta )
Moje małe zwycięstwo. Udało mi się…
,,wydoid kozę i zdobyd Kopę Biskupią” ( Kamila, Ewelina )
,,poznad fajnych ludzi” ( Ola )
,,zrobid racuchy dla całej grupy” ( Joanna )
,,nikogo nie otrud , posprzątad stajnię” ( Asia )
,,wejśd jako pierwsza na szczyt Kopy" ( Aneta )
,,ugotowad dobry obiad " ( Karolina )
Warto było…
,,pojechad, by dobrze się bawid, a jednocześnie czegoś
dowiedzied i nauczyd” ( Asia )
,,zobaczyd okolice Jarnołtówka” ( Asia )
,,nauczyd się jeździd konno, poznad nowych ludzi” (Ewelina)
,,wziąd udział w warsztatach dekupażu” ( Ania )
,,po prostu tam pojechad” ( Alicja )
,,ze względu na niezapomniane widoki" ( Sylwia )
,,pojechad na praktykę, bo było bardzo fajnie" ( Justyna )
Kamila z przejęciem wykonuje swoją pracę

Zebrała Redakcja
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Znani - nieznani bibliotekarze
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - święto ustanowione przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bibliotekoznawstwa Szkolnego. Z tej okazji warto zaprezentowad sylwetki kilku sławnych
bibliotekarzy. Znaleźli się wśród nich święty, papież, uczony, kilku pisarzy, ale i słynny zdobywca kobiecych serc.
Prezentowana lista pozwoli nam zerwad ze stereotypem nudnego, oderwanego od rzeczywistości bibliotekarza.

Św. Cyryl (827 - 869)

Gotfryd W. Leibniz (1646 - 1716)

Misjonarz, patron Europy,
bibliotekarz przy kościele Hagia Sophia
w Konstantynopolu

Niemiecki filozof, matematyk, fizyk, inżyniermechanik, dyplomata, medyk.
Pracował w bibliotece księcia Hanoweru

Giacomo Casanova (1725 – 1798)

Jacob Grimm (1785 - 1863)

Wielbiciel kobiet, literat, bibliotekarz
w służbie hrabiego Karla von Waldsteina
na zamku w Dux.

Niemiecki uczony, filolog, prawnik,
członek Akademii Nauk, profesor
uniwersytetu w Berlinie, bajkopisarz.
Pracował w bibliotece króla Westfalii.

Papież Pius XI (Achilles Ratti )
(1857 - 1939)
Włoski kardynał, wizytator papieski,
papież, pracował w Bibliotece
Ambrozjaoskiej w Mediolanie.

Wilhelm Grimm (1786 - 1859)
Prawnik, twórca gramatyki niemieckiej , członek Akademii
Nauk, profesor uniwersytecki, bajkopisarz.
Bibliotekarz w Kassel.

W gronie bibliotekarzy znajdziemy też sławnych Polaków. Oto oni:
Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Stefan Żeromski (1864 – 1925)

poeta, publicysta, wybitny
przedstawiciel polskiego
romantyzmu, pracował jako
bibliotekarz w Bibliotece Arsenału

Polski pisarz, publicysta, dramaturg, był
pomocnikiem bibliotekarza w Bibliotece
Ordynacji Zamojskich w Warszawie.

Maria Kownacka (1894 – 1982)

Julian Przyboś (1901 - 1970)

Polska pisarka, autorka popularnych
utworów dla dzieci, laureatka Orderu
Uśmiechu.
W latach1919 - 1939 bibliotekarka
w Ministerstwie Reform Rolnych.

Poeta, eseista i tłumacz. W 1939 r. został
zatrudniony jako bibliotekarz w Zakładzie
Narodowym im. Ossolioskich we Lwowie.

Jolanta Lachowicz – Rapioska
7

ELIMINACJE POWIATOWE W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 03.10.2011
Grupa A
ZS Ozimek pkt.3
ZS Niemodlin pkt.1
ZS Dobrzeo Wielki pkt.4

Grupa B
ZS Tułowice pkt.2
ZS Prószków pkt.4
ZS Chróścina pkt.1

Faza grupowa
ZS Ozimek - ZS Niemodlin 2-1
ZS Tułowice - ZS Prószków 0-0
ZS Niemodlin -ZS Dobrzeo W. 1-1
ZS Prószków - ZS Chróścina 1-0
ZS Dobrzeo W. - ZS Ozimek 1-0
ZS Chróścina - ZS Tułowice 0-0

Półfinał
Pierwsze miejsce z grupy A i drugie miejsce z grupy B
ZS Dobrzeo Wielki - ZS Tułowice 2 – 0
Drugie miejsce z grupy A i pierwsze miejsce z grupy B
ZS Ozimek - ZS Prószków 0 – 0 (k.4 –2)

Finał
ZS Dobrzeo Wielki - ZS Ozimek 0 – 0 (k.1 –4)
Uczniowie ZS w Chróścinie uczestniczący w eliminacjach powiatowych w piłce nożnej.
Grobelak Paweł
Mierzwiak Szymon
Grela Krzysztof
Jackiewicz Dominik
Lasek Adam
Datko Łukasz
Turczyk Marek
Konieczko Tomasz
Jarząbkowski Mateusz
Pasternak Piotr
Passon Thomas
Malek Michał
Reich Patryk
Niedziela Marek
Morcinek Wojciech
Soja Patryk
Grzegorz Kutyła

Tego dnia...
Szkolne zawody w piłce nożnej
4 X - 270. rocznica urodzin Franciszka
Karpioskiego ( 1741-1825 ), poety
oświeceniowego, przedstawiciela sentymentalizmu
9 X - 90. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza ( ur.1921 ),
poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty
12 X - 120. rocznica urodzin Edyty Stein ( 1891-1942 ),
świętej, karmelitanki bosej, niemieckiej filozofki
pochodzenia żydowskiego
16 X - 90. rocznica urodzin Andrzeja Munka ( 1921-1961 ),
reżysera filmowego zaliczanego do polskiej szkoły
filmowej
22 X - 200. rocznica urodzin Ferenca Liszta ( 1811-1886 ),
węgierskiego kompozytora i pianisty
23 X - 520. rocznica urodzin Ignacego Loyoli, świętego,
hiszpaoskiego duchownego katolickiego, założyciela
zakonu jezuitów
25 X - 130. rocznica urodzin Pabla Picassa ( 1881-1973 ),
hiszpaoskiego malarza, współtwórcy kubizmu

W piątek 7 października w ZS w Chróścinie Pan Grzegorz
Kutyła zorganizował międzyklasowe zawody w piłce
nożnej. Mecze zostały rozegrane na boisku LZS-u
w Mechnicach. W szranki stanęły drużyny z klas: II A, II I,
III A, III G i IV A. Zawody były rozgrywane według zasady
„każdy z każdym".
W pierwszym meczu spotkały się teamy klasy II A i III A.
Po zaciętej walce górą była młodsza klasa, która w
ostateczności okazała się zwycięzcą turnieju.
Mimo padającego deszczu zawody odbyły się w wesołej
atmosferze. Drużyny, który walczyły na boisku, zachowały
się fair play. Schodząc z niego, przyjaźnie dziękowały
sobie za mecze.

Wojtek Morcinek

Artur Rapioski
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Proste sposoby walki z jesiennym smutkiem:
1. Bądźcie dla siebie dobrzy.
2. Otoczcie się kolorami.
3. Zaplanujcie coś miłego, na co warto czekad.
4. Spotykajcie się z przyjaciółmi, najlepiej optymistami.
5. Bądźcie aktywni, w ten sposób wyprodukujecie endorfiny.
6. Posłuchajcie energicznej muzyki, przeczytajcie optymistyczną książkę.
7. Nawet w dołku myślcie racjonalnie, kryzys musi w koocu minąd.
8. Zastosujcie terapię światłem; gdy zaświeci słooce, wyjdźcie za zewnątrz.
9. Jeśli powyższe rady nie pomogą, znajdźcie sens w jesiennej chandrze. Natura musiała mied jakiś powód,
żeby ją wymyślid:)

Piosenka ,,Jesienna zaduma"
teks: Jerzy Harasimowicz
kompozytor: Elżbieta Adamiak
Nic nie mam
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy za lasem
Rano wstaję, poemat chwalę
Biorę się za słowo jak za chleb
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony
Nic nie mam
Tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet
Nie zważam
Na mody byle jakie
Pisze wyłącznie, pisze wyłącznie
Uczuć starym drapakiem
Rzeczywiście tak jak księżyc...
Posłuchasz: www.polskastacja.pl, www.poezja-spiewana.pl

Zebrała Redakcja
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HUMOR DZIENNICZKÓW SZKOLNYCH
• Udaje, że słucha nauczyciela.
• Mówi, że nie umie mówid.
• Kowalska i Jóźwiak nie chcą podad swego nazwiska.

DOWCIPY

Z WYPRACOWAO
Grecy zrobili Trojan w konia.
Treny to utwór literacki chwalący Urszulkę za to, że umarła.
Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka.
Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierd.
Aleksander Głowacki to panieoskie nazwisko Bolesława

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytad?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurna, a ja przepisałem...
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robid tyle
błędów? - Mówi nauczyciel do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeo. Pomagał mi tata.

Prusa.
„Ludzi bezdomnych” napisał Stanisław Żeromski...
Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe.
Osobiście uważam, że „Wesele” napisał Wyspiaoski.
W wierszu „Pieśo o bębnie” bęben gra pierwsze skrzypce.
Rubens malował bez ubrania.

Nauczyciel polecił uczniom napisad wypracowanie
na temat: „Jak trzeba się uczyd?”.
Jasio napisał: „Im więcej się człowiek uczy, tym więcej
umie. Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej
zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, tym mniej
zapomina. Więc po co się uczyd?!?”.

Malarze odrodzenia na swych obrazach czcili piękno ludzi
i kobiet.
Michał Anioł malował sobie po ścianach kaplicy
Sykstyoskiej.

Jasio spóźnia się pół godziny na lekcję języka polskiego.
Nauczycielka pyta :
- Co się stało ?
- Napadł na mnie groźny bandyta z pistoletem w ręce!
- To straszne! - mówi nauczycielka - A co było potem?
- Zabrał mi zeszyt z wypracowaniem!

Picasso swe trójkątno - okrągłe, za przeproszeniem obrazy,

- Ponieważ jest trochę zimno, proszę wyjąd karteczki rozgrzejemy się.

pod Grunwaldem.

malował kwadratowym pędzlem, dlatego nie zawsze
mu wychodziły.
Matejko malował pod Grunwaldem.
„Bogurodzica” śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy

Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl i jego metody.

- Głęboko wierzę, że dzisiaj nikogo nie przyłapię
na ściąganiu - oznajmia nauczycielka.
- I my też w to wierzymy! - odpowiada chórem klasa
Na lekcji polskiego nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu dlaczego masz w teście takie same błędy jak
Małgosia?
- Bo mamy takiego samego nauczyciela od języka
polskiego - odpowiada Jaś.
Lekcja polskiego. Pani pyta się dzieci kto był
największym polskim wieszczem.
Nikt nie wie. Pani podpowiada: - Ad...
Jasiu: - Adam.
- Dobrze, a jak miał na nazwisko? Cisza.
Pani znowu podpowiada: - Mi...
- Michnik.
Z Internetu wzięte 
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