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Dzień Edukacji Narodowej!
Z okazji tego pięknego święta, w którym obchodzimy
dzień wszystkich nauczycieli oraz
pracowników szkoły, z całego serca życzymy
samorealizacji, wspaniałych chwil,
dobrego zdrowia i wszystkiego, co w życiu najważniejsze,
kochającej rodziny i niezachwianej wiary w
drugiego człowieka.



Strona 1 - Życzenia dla nauczycieli



Strona 2 - Z życia szkoły



Strona 2 i 3 - Klasa 4B na wycieczce



Strona 4 - Dzień Edukacji Narodowej
w innych krajach

Z życia naszej szkoły:
We wrześniu kilka klas naszej szkoły wybrało się
na wycieczki do Energylandii koło Zatora. Przedstawiamy wam zdjęcia z wyjazdu klasy IIIB oraz IVA.
Miła atmosfera ze znajomymi z klasy oraz adrenalina związana z kolejkami będzie niezapomnianym
doświadczeniem dla obu klas. Była to świetna okazja do zacieśniania więzi przyjacielskich. Energylandia jest świetną opcją wycieczki, ponieważ każdy
może wybrać dla siebie odpowiednie atrakcje.

IIIB i IVA w Energylandii.

IVB na wycieczce klasowej.
W niedzielne popołudnie 3 października wyruszyliśmy całą klasą pod
opieką Panów: Piotra Chraniuka i Krzysztofa Wilde na wycieczkę do Trójmiasta. Podróż pociągiem do Sopotu była pełna śmiechu, zabawy i rozmów integracyjnych. Rankiem w poniedziałek zawitaliśmy na miejscu. Po
zakwaterowaniu się chwila przerwy i wyruszyliśmy na podbój Sopotu.
Oficjalnie przywitaliśmy morze oraz plażę, molo, latarnię morską i część
uzdrowiskową miasta. Wieczorem na campingu „SOPOT 34” zrobiliśmy
grilla, a potem wybraliśmy się na wieczorny spacer plażą. Było super !
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Następnego dnia z samego rana wyruszyliśmy na podbój Gdańska.
Zwiedzaliśmy starą zabytkową cześć
miasta z jej atrakcjami, spotkaliśmy się
z Neptunem :), a po przerwie obiadowej
popłynęliśmy w rejs statkiem Żeglugi
Gdańskiej na Westerplatte. Wieczorem
wróciliśmy na camping, gdzie czekała
nas niespodzianka, czyli brak prądu
w całym ośrodku. Mimo to nie przeszkodziło to nam w dobrej zabawie i nie popsuło nam humorów. Właściciele zadbali
o nas, aby niczego nam nie brakowało.
W środę cały dzień spędziliśmy na
zwiedzaniu przepięknego zabytkowego
Zamku Krzyżackiego w Malborku. Niesamowita architektura, ogrom prac renowacyjnych oraz historia dotycząca tego miejsca wywarła na nas ogromne wrażenie.
Z pewnością nie raz będziemy chcieli tam
wrócić.
Ostatniego dnia naszego pobytu nad
polskim morzem wybraliśmy się do Gdyni. Pomimo ograniczonego czasu udało
nam się bez większych komplikacji zwiedzić: dwa statki (ORP Błyskawica i Dar
Pomorza), oceanarium, Muzeum Marynarki Wojennej oraz popłynąć w rejs statkiem
po gdyńskim porcie poznając jego historię.
Wieczorem pożegnaliśmy się z plażą w Sopocie
i urządziliśmy konkurs rzeźby z piasku ze słodkimi nagrodami. Potem pakowanie, ostatnie szybkie porządki i ruszyliśmy w drogę powrotna do
domu. W piątkowe południe, pełni wrażeń, cali
i zdrowi dotarliśmy do Cieszyna i Skoczowa, skąd
rozjechaliśmy się do naszych rodzinnych domów.
Ola Cieślar
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Dzień Edukacji Narodowej
w innych krajach
Argentyna - Argentyńczycy świętują Dzień Nauczyciela - 11 września. Tego dnia zmarł
pierwszy cywilny prezydent Argentyny. Inwestował on w edukację, dzięki niemu dwukrotnie
wzrosła liczba szkół w tym państwie, a argentyński system edukacji został uznany za najlepszy w Ameryce Łacińskiej. Dzień Edukacji Narodowej jest w Argentynie świętem państwowym,
które obchodzi się dość hucznie. Bywa, że świętowanie trwa nawet kilka dni.

Finlandia - posiada jeden z najlepiej ocenianych systemów szkolnictwa na świecie. W tym
kraju nauczyciele jednak nie mają swojego formalnego święta. Nieoficjalnie uczniowie zwykli
wyrażać swą wdzięczność dla belfrów 9 kwietnia.

Litwa - litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 października. W tym dniu nie odbywają
się lekcje. Obchody organizowane są więc zwykle na dzień przed. Wtedy starsi uczniowie
często mają szansę wcielić się w role nauczycieli i poprowadzić lekcje dla młodszych kolegów. W niektórych szkołach święto obchodzone jest podwójnie. Celebruje się także 14 października. Wynika to z faktu, że obecna na Litwie mniejszość polska honoruje jako święto
rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
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zsb.budowlaniec@gmail.com
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