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W tym numerze: 

LISTOPAD 

 

Jego imię wywodzie się od liści opadających z drzew. 

Szeleszczą pod stopami, wirują na wietrze  

albo fruną niesione silnym podmuchem zawiei. 

Dlaczego listopad nie nazywa się deszczopad, 

przecież najczęściej jest deszczowy? 

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. 

W listopadzie goło w sadzie. 
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11 listopada 

KRÓTKA LEKCJA HISTORII 
 

" Dzisiaj wielka jest rocznica  

- 11 listopada! 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

Hołd wdzięczności Polska składa. 

Im to bowiem zawdzięczamy 

wolność - polską mowę w szkole, 

to, że tylko z kart historii 

poznajemy dziś niewolę. 

Uroczyście biją dzwony, 

w mieście flagi rozwinięto... 

i me serce się raduje, 

że obchodzę Polski Święto.” 
 

 

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i 
kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli i walczyli w jej obronie. Patriotyzm to troska 
o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość 
służenia swej Ojczyźnie. Mając na względzie miłość do naszej Ojczyzny w dniu 08.11.2019r. odbył się 
uroczysty apel patriotyczny upamiętniający Narodowe Święto Niepodległości. Wychowankowie zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny pod hasłem przewodnim „11 listopada – krótka lekcja historii”. 
Młodzież zaprezentowała wiersze polskiej literatury o tematyce patriotycznej oraz wyśpiewała piękne 
pieśni patriotyczne upamiętniające bohate-
rów walczących o niepodległość Polski. 
Pięknie przygotowana dekoracja była na-
wiązaniem do barw narodowych naszego 
kraju i znakomicie współgrała z całym wy-
stępem artystycznym, który podkreślał he-
roiczny trud Polaków w walce o życie w 
wolnym i niepodległym kraju. 
Kunszt recytatorski, zaangażowanie i odpo-
wiednie przygotowanie wychowanków zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami zgro-
madzonych słuchaczy. Ponadto cała spo-
łeczność ośrodka wzięła udział w ogólno-
polskiej akcji zorganizowanej przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej pod hasłem 
„Szkoła do hymnu”. Zgromadzeni na uro-
czystości wspólnie o godzinie 11:11 odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, czcząc w ten sposób bohater-
stwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na 
mapę Europy. W ten sposób wszyscy mogli wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym 
kraju oraz okazali, iż są dumni z bycia Polakami. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor Elż-
bieta Fałek. W swym wystąpieniu podkreśliła zaangażowanie naszej młodzieży oraz wszystkim serdecz-
nie podziękowała za wspólne przeżycia Święto Niepodległości. 
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11 listopada 

NIEPODLEGŁOŚĆ A PATRIOTYZM 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepodległość i patriotyzm mają jedno imię - jest nim Polska. Polskę jako swoją ojczyznę pojmujemy, 

jak pokazuje historia, w sposób różny i każdy ma do tego prawo. Ale Polska jest tylko jedna, a jej ser-

cem jest niepodległość. Póki to serce bić będzie, to Polska żyć będzie. I o tym trzeba pamiętać. Szcze-

gólnie te młode pokolenia, gdyż to one dziś budują wizerunek naszego kraju. 

Niepodległość to nie tylko niezależność od innych, to możliwość istnienia narodu, to narodowa wol-

ność, możliwość korzystania z dobrodziejstwa kultury narodowej, jej historii i tradycji. Niepodległość 

to patriotyzm z nią nierozerwalnie połączony. Bez patriotyzmu i miłości do ojczyzny nie byłoby nie-

podległości. 

Niepodległość to również polskie symbole narodowe, które wyrażają miłość Polaków do ojczyzny i 

dążenie do jedności narodu. Są znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności Polaków. To one 

zapewniają nam godne miejsce wśród innych narodów i państw. 
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21 listopada 

ŚWIATOWY DZIEŃ TAŃCA 
Taniec to świetny sposób dla osób w każdym wieku, aby uzyskać i utrzymać formę. Poza tym, taniec 

przynosi korzyści zdrowotne. Taniec może być także formą terapii (choreoterapia), zaś dla niektórych 

ludzi jest po prostu pracą. Elementy tańca występują w niektórych dyscyplinach sportu jak: łyżwiar-

stwo figurowe, pływanie synchroniczne i gimnastyka artystyczna. Taniec jest zaliczany do ćwiczeń 

rekreacyjnych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. W wyniku ruchu ciała 

w tempie zgodnym z muzyką można wyrazić swoje uczucia, a z samego ruchu czerpać dużą przyjem-

ność. Historia tańca jest bardzo długa, towarzyszy wszystkim kulturom w kolejnych epokach. Od ty-

sięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie tańca. Taniec jest najlepszą terapią nie tylko dla 

naszego ciała, ale i dla duszy. Dzięki niemu uwalniamy nasze emocje, pozwalamy by z każdym ru-

chem ogarniała nas niezwykła radość i dajemy sobie szansę na bycie tu i teraz, bez żadnych barier, bez 

myślenia o przeszłości i przyszłości. Dlaczego taniec jest tak magiczny? Ponieważ  "W tańcu możesz 

sobie pozwolić na luksus bycia sobą."  Przestajesz kalkulować i dajesz się ponieść. Bowiem "Podczas 

każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczy-

na kierować serce."  
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CZYTAMY CODZIENNIE                        
Z „GANGIEM SŁODZIAKO W” 

 

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji programu „Czytaj co-
dziennie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który miał inspirować uczniów i ich rodziców do 
codziennego czytania. Od sponsorów akcji, sklepu „Biedronka”, otrzymaliśmy bezpłatne zestawy 
książek „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”  oraz pakiety mate-
riałów informacyjnych i motywacyjnych w postaci maskotek oraz naklejek wraz albumami, które po-
mogły zachęcić uczniów do codziennego czytania. Materiały te zostały przekazane wychowawcom 
klas I-III. 

Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do udziału w programie. Codzienne głośne czytanie w 
domu dokumentowali podpisem rodzica, co było nagradzane w szkole naklejką „Słodziaka”, umiesz-
czaną w albumie ucznia „Czytaj codziennie”.  
         W dniu 15.11.2019 r. w ramach programu odbył się „Dzień Głośnego Czytania”. Podczas spo-
tkania pan bibliotekarz przypomniał uczniom zalety czytania. Zaprezentowano również nowych człon-
ków „Gangu Słodziaków”. 

Głośne czytanie rozpoczęła uczennica Wiktoria Łaska. Następny fragment książki przeczytał 
honorowy gość pani dyrektor Elżbieta Fałek. Kolejne rozdziały wprowadzające uczniów w magiczny 
świat „Słodziaków” czytali o.Borys Karczmarzyk oraz szkolny logopeda pani Elżbieta Gajewska. 

Podczas zajęć uczniowie odgadywali zagadki na temat zwierząt, wykonali prace przedstawiają-
ce „Słodziaków”, które umieszczone zostały na „Magicznym drzewie”. Na koniec uczniowie prezen-
towali swoje albumy.  Wręczono też nagrody za udział w programie oraz za udział w konkursie pla-
stycznym „Biblioteka moich marzeń”.

Realizacja programu dała dzieciom wiele radości. Czas spędzony z książką i swoimi rodzicami 
dał maluchom poczucie, że są ważne i kochane. Mamy nadzieję, że uczniowie będą częściej sięgać po 
książki oraz uczestniczyć w kolejnych edycjach programu.  

 

Przygotowała: Jolanta Kacprzak 
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                                                                 ,, Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 

                                                                    sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II 

 

 

 

       W dniu 20 listopada 2019r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św.Franciszka 
z Asyżu odbył się apel poświęcony prawom dziecka. 

Został on zorganizowany z okazji przypadającego właśnie:  20 listopada :   ,, Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka”.       

    W programie artystycznym  przygotowanym przez panią Wioletę Okowiak i Jolantę Kacprzak za-
prezentowano  najważniejsze i niezbywalne prawa dziecka, których  zawsze należy przestrzegać. 

   Prekursorem  działań na rzecz praw dziecka był Janusz Korczak. Uczniowie w czasie apelu przybli-
żyli jego postać i zasługi w zakresie troski o dobro dziecka. W części muzycznej uroczystości, w pre-
zentowanych piosenkach zostały ukazane marzenia dzieci dotyczące  ich praw.  Na zakończenie apelu 
społeczność uczniowska  obejrzała prezentacje  multimedialną  zawierającą odniesienia do  praw 
dziecka    i  informacje o instytucjach pomocy dzieciom. Podane zostały także cele udziału szkoły w 
programie ,,Twoje dane- Twoja sprawa” 

   Następnie przedszkolaki i uczniowie  wspólnie z wychowawcami przedstawili plakaty  i wiersze 
obrazujące  zasady respektowania praw dzieci. 

    W podsumowaniu apelu Pani Dyrektor  wskazała rolę i znaczenie praw i obowiązków dziecka.  

  Szkolne obchody ,,Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka” na długo pozostaną w pamięci wszystkich 
uczniów. 

 

 

                                                          Opracowała: Wioleta Okowiak, Jolanta Kacprzak 
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„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 

W wigilię świętego Andrzeja 

spełniona niech będzie Twoja nadzieja. 

Niechby Ci się sprawdziło, 

to co kiedyś Ci się marzyło. 


