Idea tworzenia klas integracyjnych
- Kim zostałaby pani, gdyby nie była nauczycielką?
- Zawsze chciałam zostać nauczycielką i nie wyobrażam sobie pracy w innym
zawodzie.
- Gdy chodziła pani do
szkoły, jaki był pani
ulubiony przedmiot?
- Moim ulubionym
przedmiotem była
matematyka.
- Którego nauczyciela z
lat szkolnych
wspomina pani
najczęściej, dlaczego?
- Nauczyciela
matematyki z liceum za
jego konsekwencję i
poczucie humoru.
- Jaki jest pani ulubiony pisarz?
- Moją ulubioną pisarką jest Andre Horton – autorka książek fantasy.
- Jakie jest pani największe marzenie?
- Moim marzeniem jest skoczyć ze spadochronem.
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- Z którą ze sławnych postaci chciałaby się pani zaprzyjaźnić?
- Z patronem naszej szkoły- Janem Pawłem II.
- Jaka jest pani największa słabość?
- Są to oczywiście słodycze.
- Jaka jest pani ulubiona potrawa?
- Canneloni (faszerowane rurki z makaronu)
- Gdy stawia pani jedynkę, od jakich zaczyna pani słów?
- „Przykro mi…”
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- Dziękujemy za rozmowę.
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Rozmowę przeprowadziły:
Małgorzata Nowakowska
i Katarzyna Sułek
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Dla kogo są tworzone klasy integracyjne? Czy tylko dla
uczniów niepełnosprawnych? Z mojego doświadczenia wynika, że wielu rodziców
zdrowych dzieci zabiega o zapisywanie dziecka właśnie do klasy integracyjnej.
Dlaczego? Twierdzą, że w takiej klasie dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla
innych, niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcą bowiem, by ich dzieci
były nie tylko asertywne, ale i pełne empatii.
W naszej szkole najdłużej funkcjonującą klasą integracyjną jest klasa VI f. Do klasy
uczęszcza 16 uczniów, w tym 3 z deficytami rozwojowymi (chłopiec z dziecięcym
porażeniem mózgowym i dwie dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną). Dzieci
wspólnie uczestniczą nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale także w innych sferach
działalności całej szkoły.
Całe grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, by tworzyć „klimat dla
integracji”. Dzieci mają możliwość uczestniczenia między innymi w zajęciach
logopedycznych, artystycznych, zajęciach na pływalni oraz wszelkich imprezach
klasowo-integracyjnych.
Ważniejsze imprezy integracyjne to:
• Wyjazd na „zieloną” szkołę do miejscowości Sasek Wielki oraz „białą” szkołę do
Szklarskiej Poręby;
• Wycieczki do: Kozienic (basen, stadnina koni), Radomia (kino, teatr);
• Wyjazdy na koncerty: koncert fundacji „Dar serca” w warszawskiej sali
kongresowej oraz „Spójrz Inaczej – Nie Jestem Inny” w teatrze im.
J. Kochanowskiego w Radomiu (impreza zorganizowana z okazji Europejskiego
Roku Osób Niepełnosprawnych).
Każda organizowana wycieczka, wyjazd mają określony cel i zadanie. Biorą
w nich udział zarówno uczniowie pełnosprawni, jak i niepełnosprawni.
Najważniejsze, że obie strony wynoszą z tych wzajemnych kontaktów wymierne
korzyści. Kontakt dziecka sprawnego z niepełnosprawnym kształtuje właściwą
postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości.
Możliwość porównywania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi
zmaganiami dzieci niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości w pokonywaniu
życiowych przeszkód.
Dlatego tak istotne jest wpajanie idei integracji już od najmłodszych lat oraz
nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów pomiędzy uczniami sprawnymi i uczniami
z deficytami rozwojowymi. Taka podstawa przynosi obu stronom nie tylko wiele
satysfakcji i radości, ale przyczynia się również do tego, że otaczający świat staje się
bardziej przyjazny.
Opracowała: mgr Aneta Gałkowska

KRZYŻÓWKA DLA KLAS I - III
1. Drzewo liściaste podobne do klonu.
2. Piszesz w nim na lekcji.
3. Mały popularny gryzoń.
4. Kolor śniegu.
5. Dzwoni na przerwę.
6. Jasna część doby.
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ŚPIJ, DRZEWO
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Już zerwane jabłka wszystkie.
Dywanami leżą liście.
Śpij, drzewo.
W dziupli już poczwarki śpią.
Barwne skrzydła im się śnią.
Śpij, drzewo.
Pająk w szparce smacznie drzemie.
Chrapie krasnal pod korzeniem.
Śpij, drzewo.
Za siódmą górę poleciał ptak.
- Wróci na wiosnę?
_ Tak.
Śpij, drzewo.
Natalia Dwurnik
Kl. Ve
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Barwy jesieni
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Złota jesień, polska jesień,
Barwi liście złotą szatą,
Na znak, że odeszło lato.
Wczoraj tonął świat w zieleni,
Dziś się żółcią z brązem mieni.
Szumią drzewa odmienione,
Tutaj złote, tam czerwone.
Wśród drzew jesień cicho chodzi,
Ciepłe plamy słońca chłodzi,
I w złociste liście wplata,
Srebrną nić babiego lata.
Choć w południe las wciąż śpiewa,
Rankiem szron pobielił drzewa,
I w zamglonym blasku słońca,
Wiatr zmęczone liście strąca.
Paulina Serafin kl. Ve
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KRZYŻÓWKA DLA KLAS IV - VI
1. Maria ... Curie.
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3. Rzeka stanowiąca część wschodniej granicy
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Polski.
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4. Imię głównego bohatera pt.: „Katarynka”.
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5. Nauka o komputerach.
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8. Najdłuższa rzeka Polski.
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9. Liczba ... (składająca się z liczby
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naturalnej i ułamka).
10. Stolica Rosji.
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UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI!
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6. Najwyższy szczyt w Polsce.
7. Wynalazł dynamit.
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Rozwiąż krzyżówkę, wpisując w języku angielskim nazwy kolorów.

2. Harry ... nastoletni czarodziej.
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11. Stukają na poczcie.
12. Europejska waluta.
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13. Henryk ... pisarz i publicysta polski.
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14. Jego wynikiem jest iloraz.
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15. Nasi zachodni sąsiedzi.
16. Wynik mnożenia.
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17. Stolica Hiszpanii.
Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy wpisać na kupon konkursowy, który
należy złożyć do p. Barbary Wójcik lub wychowawcy klasy.
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W następnym numerze zadanie trochę trudniejsze...

KUPON KONKURSOWY DLA KLAS I -VI
HASŁO: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko ................................................................................................
Klasa....................

SAMORZĄD UCZNIOWSKI klas I - III
Opiekunowie: mgr Małgorzata Chmielnicka, mgr Ewa Klich
Przewodniczący- Aleksandra Traczewska
Zastępca - Adam Ferchichi
Skarbnik - Edyta Pietrus
Sekretarz - Maciej Klich, Karolina Wójcik, Patrycja Rejnowicz, Mateusz Sztobryn,
Sekcja plastyczna - Justyna Mizak, Adrianna Karpuć
Mały Samorząd Szkolny tworzą uczniowie kl. I-III. Do jego zadań należą:
wdrażanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych, organizacja życia kulturalno- rozrywkowego na terenie szkoły, troska
o interesy społeczności uczniowskiej, troska o środowisko naturalne, budzenie szacunku
dla pracy swojej i innych.
Do pracy ciągłej MS należy: współpraca z Dyrekcją szkoły, samorządami
klasowymi i wychowawcami klas, wdrażanie uczniów do pracy na rzecz klasy, szkoły
i środowiska, udział w akcjach charytatywnych, wykonywanie plakatów
informacyjnych, dyżury na szkolnym korytarzu. Ponadto Mały Samorząd Szkolny jest
organizatorem lub współorganizatorem imprez szkolnych: Dzień Edukacji Narodowej,
ślubowanie kl. I, Dzień Kobiet, walentynki, Dzień Matki, zabawa andrzejkowa, zabawa
noworoczna.
MSS spotyka się z przedstawicielami klas raz w miesiącu. Przekazuje, co zostało
zrealizowane, a co trzeba zrobić, szuka nowych pomysłów do pracy, słucha głosu
krytyki.

Głównym celem jaki stawia przed
sobą Szkolny Klub Europejski, jest
zapoznanie młodzieży z historią,
strukturami
i
tradycją
Unii
Europejskiej.
Oprócz
tego
realizowanych jest wiele innych
zadań, a odzwierciedlenie niektórych
z nich znajdziecie na tej stronie. Między innymi, poznajemy historię państw Unii,
położenie geograficzne, zwyczaje ludzi i związki, jakie występują pomiędzy
poszczególnymi narodami związanymi wspólnym dążeniem do wzajemnej integracji.
Kolejne spotkania i zajęcia omawiające poszczególne elementy złożonej struktury Unii,
pozwalają nam lepiej zrozumieć sens i cel istnienia takiego związku.
Szkolny Klub Europejski zaprasza wszystkich chętnych, którzy nie boją się pracy
i chcą poznać historie krajów europejskich, a przy tym dobrze się bawić na spotkania
w każdy czwartek o godzinie 1325, sala nr 3.
Od października działa stronka naszego klubu. Zajrzyj i sam się przekonaj, co tam
robimy!!! http://www.sketopten.glt.pl/

Legenda o Europie
Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego, tam gdzie dzisiaj
znajduje się Liban, żyła księżniczka o imieniu Europa. Jej ojcem był król Agenor. Pewnej
nocy Europie przyśniło się, że kłócą się o nią dwa kraje o postaciach kobiet. Jedna, Azja
chciała, aby Europa pozostała, tu gdzie jest. Druga, kraj leżący po przeciwnej stronie,
otrzymała od króla bogów Zeusa rozkaz wyprowadzenia jej nad morze.
Następnego ranka księżniczka zbierała nad brzegiem morza kwiaty. W pewnej chwili
z wody wyszedł potężny, lecz łagodny byk. Przekonał on Europę, by usiadła na jego
grzebiecie i popędził przed siebie. Po drodze byk wyznał Europie, że jest Zeusem, który
przybrał postać zwierzęcia. Uprowadził księżniczkę na grecką wyspę Kretę i tam pojął ją
za żonę.

Humor…
Na zdjęciu od lewej:
Maciej Klich, Mateusz Sztobryn, Adam Ferchichi, Karolina Wójcik, Aleksandra
Traczewska, Patrycja Rejnowicz, Edyta Pietrus, Justyna Mizak, Adrianna Karpuć
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Mamusiu, czy mogę wyjść się pobawić?
Z tą dziurą w rajstopach?
Nie, z tą Jolą z drugiego piętra.

Kiedy ty nareszcie poprawisz tę dwóję z matematyki?
Co ja mogę zrobić, mamo, jak pani zawsze zamyka dziennik klasowy
w szufladzie na klucz.

Z życia szkoły
Dnia 10 listopada o godz. 1530 uczniowie Klubu Przyjaciół Książki działający przy
bibliotece szkolnej zorganizowali uroczystą wieczornicę z okazji Święta Niepodległości.
Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza część to montaż poetycko- muzyczny,
druga część to konkurs, którego temat brzmiał: Historia symboli narodowych. Historię
odzyskania niepodległości przedstawiły dziewczęta z klasy V b. W konkursie uczestniczyło
7 uczniów klas szóstych A, B, C, F.
Pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele klasy VI c (A. Mroczkowska, K. Dolega) uzyskując
20 punktów na 24 możliwych. Drugie miejsce uczniowie z klasy VI f zdobywając 16
punktów.
Przewodnicząca komisji pani Sylwia Dwojak przydzielała nagrody. Za I miejsce
6 z historii, II miejsce 5.
Szkoda, że w imprezie nie uczestniczyli kibice. Pomimo zaproszenia nikt nie przyszedł
dopingować swoich kolegów.
Uroczystość, scenariusz, oprawę muzyczną, dekorację, pytania konkursowe
przygotowały panie E. Borowiecka i M. Miśkiewicz.
PSP nr 5 im. Jana Pawła II czynnie włączyła się do
obchodów 50 urodzin naszego miasta. Z tej okazji nasi
uczniowie wzięli udział w XII Powiatowym Konkursie
Poezji Patriotycznej, który odbył się 10 listopada w
Miejskim Ośrodku Kultury. Dwie osoby otrzymały
wyróżnienia, a były to: Martyna Panek z kl. VI f
i Katarzyna Sułek z kl. V c.
11 listopada w kościele św. Barbary odbyła się
uroczysta Msza św. za Ojczyznę, w której uczestniczyli też
przedstawiciele naszej placówki. Poczet sztandarowy PSP
nr 5 im. Jana Pawła II wraz z innymi udał się, pod
„Legionówkę”.
12 listopada w MOK nasz szkolny chór „A’ Vista”
wziął udział w artystycznych prezentacjach szkół pionkowskich pod hasłem: „Dzieci
i młodzież miastu na 50-te urodziny”
13 listopada w naszej szkole odbył się Turniej Miast – konkurencje sportowo –
rekreacyjne pod patronatem i o Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Swą
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele miast: Brzegu Dolnego, Dęblina, Świdnika,
Żarowa.
Zmagania sportowe poprzedziły występy młodzieży z Ośrodka Kultury w Brzegu
Dolnym.
Sportowe rywalizacje rozegrały się w konkurencjach: walka sumo burmistrzów, sztafeta,
budowa wieży z kontenerów, rysowanie herbu, wyścig na hulajnogach, jedzenie tortu bez
użycia rąk.
Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wywalczyła drużyna z Brzegu
Dolnego. Nasze miasto uplasowało się na 4 miejscu.
Redakcja Gazetki: przedstawiciele klas Vc i Ve
Redaktorzy naczelni: Monika Dziekan, Barbara Wójcik, Sylwia Dwojak
Opracowanie komputerowe pod kierunkiem Lidii Czyżewskiej

Nr
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach

Cena 1 zł
W tym numerze:
 Wywiad z p. Beatą Jaśkiewicz.
 Ciekawostki z życia szkoły.
 Działalność Małego Samorządu Szkolnego (kl. I – III).
 Nasza Twórczość.
 Humor i konkursy z nagrodami.

W akcji Góra grosza nasza szkoła zebrała 25722 monety,
co stanowi 630,58 zł. Zebrana góra groszy ważyła 51,30 kg

