Wrzesień 2018
PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
W WARSZAWIE

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019… Żal, że wakacje już się skończyły, niestety,
taka kolej rzeczy. Gazetka Świetlik wraca po wakacyjnej przerwie, zachęcamy do lektury
wszystkich zainteresowanych…

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim nauczycielom i uczniom owocnej pracy
i samych sukcesów.

03.09 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8.09. Dzień Dobrych Wiadomości
15.09. Międzynarodowy Dzień Kropki
21.09. Światowy Dzień Orderu Uśmiechu
22.09. Światowy Dzień bez Samochodu
26.09. Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych)
29.09. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
30.09. Dzień Chłopaka
23 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
28.01 - 10.02 Ferie zimowe
18.04 - 23.04 Wiosenna przerwa świąteczna
21.06 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wrzesień to dziewiąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza
gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących w tym
miesiącu wrzosów.

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września, a kończy 22 grudnia. Jesień to
jedna z czterech pór roku. Charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą
powietrza. O tej porze roku zwierzęta przygotowują się do snu zimowego,
gromadząc zapasy żywności. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Kolory jesieni
są zazwyczaj ciemniejsze i pastelowe. Wielu ludziom jesień kojarzy się
z początkiem roku szkolnego oraz grzybobraniem. Jesień jest porą roku,
w której przyroda żegna się z nami. Dni stają się coraz krótsze. Zwiastuje
zwykle mroźną zimę. Jesień to bardzo ładna pora roku, w której występują
bardzo ciekawe i barwne krajobrazy.

Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane
oraz mało bezpieczne.
Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
Przez jezdnie przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub
oznaczonych sygnalizacja świetlną.
Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji
świetlnej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód
z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewni się
czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny, że nie
nadjeżdża żaden samochód możesz przejść przez jezdnie.

Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło
jesteś na pasach.
Nie należy przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.
Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię zza samochodu.
Ważne jest aby uczniowie nosili elementy odblaskowe widoczne dla
nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach
ubioru zewnętrznego.

Przepis na sukces szkolny:
Składniki:
systematyczność, koncentracja uwagi,
właściwa organizacja dnia- planowanie,
obowiązkowość, dużo pracy własnej.

Wykonanie:
Wymieszać składniki w równych proporcjach, ani grama mniej któregokolwiek z nich.
W przypadku, gdy jakiegoś składnika zacznie ubywać, należy go uzupełnić.

Stosować się do receptury, a sukces gwarantowany !

Święto to można obchodzić w dowolnym miejscu i niezależnie od wieku.
Sposobów świętowania jest mnóstwo. Wszystko zależy tylko od naszej
wyobraźni. Jedno jest pewne, najważniejszy jest znak kropki, który staje się
początkiem czegoś nowego …

W 2003 roku znany amerykański pisarz i ilustrator książeczek dla dzieci Peter
H. Reynolds wydał książkę pod tytułem „The Dot”. Opowiada ona historię
małej dziewczynki, która dzięki malutkiej kropce oraz wspaniałej nauczycielce
plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Książka została wydana w ponad 20
językach, przetłumaczona na język Brailla, stała się światowym hitem.

Historia ta zainspirowała pedagogów, bo przecież w każdym z nas tkwią talenty,
i tak od 2008 roku, 15 września, świętujemy Międzynarodowy Dzień Kropki.
Celem tego nietypowego święta jest wzbudzenie u dzieci kreatywności,
pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania, dzięki czemu
wzmacniają wiarę w swoje możliwości, odkrywają talenty a także poznają swoje
mocne strony.
Motywem przewodnim zawsze jest kropka:)

21 września Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

Na pomysł nadawania Orderu wpadła w 1968 roku redakcja „Kuriera
Polskiego”, którego redaktorem naczelnym był Cezary Leżeński. Inspiracją był
wywiad z Wandą Chotomską z okazji 5-lecia dobranocki dla dzieci Jacek
i Agatka, gdzie pisarka opowiedziała o chłopcu ze szpitala rehabilitacyjnego pod
Warszawą, który chciał nadać jakieś odznaczenie od dzieci. Dziennikarze
uznali, że to może być inicjatywa samych dzieci, żeby nagradzać dobrą pracę
dorosłych, więc ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt odznaczenia.

Projekt Orderu Uśmiechu stworzyła dziewięciolatka z Głuchołaz – Ewa
Chrobak. Od talerzyka i szklanki odrysowała słońce, do którego ręcznie
dorysowała nierówne promienie. Projekt, z ponad 44 tysięcy innych, wybrało
jury pod przewodnictwem Szymona Kobylińskiego, który dopracował go do
znanej formy. Znak graficzny i nazwa „Order Uśmiechu” jest znakiem
zastrzeżonym, do którego wyłączne prawa autorskie posiada Międzynarodowa
Kapituła Orderu Uśmiechu.
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