KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
***
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny z naszą gazetką dla rodziców „ Kalejdoskop ” . Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie zapraszamy do kolejnych numerów. A w nich:


aktualności z życia szkoły



porady wychowawców



ciekawostki i humor szkolny

Rok 3 Numer

List do Rodziców Pierwszoklasistów
Drodzy Rodzice! Rozpoczyna się pierwszy dla Waszych dzieci rok szkolny. Jest to dla Nich
i dla Was ogromne przeżycie, z którym wiążą się pewne obawy, troski, ale i nadzieje.
Postarajmy się wspólnie , aby dzieci mile wspominały początki swojej kariery szkolnej. Nie
zależy to bynajmniej wyłącznie od nauczycieli. To Rodzice są pierwszymi nauczycielami i wzorem do naśladowania. Atmosfera domu rodzinnego ma ogromny wpływ na sukcesy dziecka w
szkole.
Apelujemy więc do Państwa:
- Rozmawiajcie z dzieckiem o tym, co wydarzyło się w szkole.
- Przeglądajcie zeszyty dziecka codziennie, chwalcie, gdy można, ale zwracajcie też
uwagę na błędy i braki.
- Nie straszcie dziecka szkołą – „Koniec z zabawą!”, „W szkole to ci dopiero pokażą!”
- Pomagajcie dziecku przy pakowaniu tornistra i odrabianiu zadań, ale nie wyręczajcie
go (np. noszenie za dziecko tornistra), ponieważ zamykacie mu tym drogę do samo
dzielności.
- Pamiętajcie o pełnowartościowym śniadaniu.
- Gdy dziecko czegoś nie umie, nie krzyczcie na nie, tylko skontaktujcie się z nauczycielem, jak mu pomóc.
- Zadbajcie o kącik do pracy w domu i spokój w czasie odrabiania lekcji.
- Nie róbcie z dziecka „biernego palacza”.
- Przechodźcie z dzieckiem przez ulicę tylko w miejscach dozwolonych!
- Traktujcie nauczyciela jako sprzymierzeńca, a nie wroga.
- Wszelkie sprawy wyjaśniajcie w pierwszej kolejności z wychowawcą lub pedagogiem,
a nie z dyrektorem szkoły.
- W kontaktach z wychowawcą skorzystajcie z zeszytu korespondencji.

Wychowawczynie klas pierwszych

1

26 września 2005r.
Najważniejsze daty
z kalendarza ucznia
1 września 2005 r – rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2005 r –
zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia – 12 lutego
2006 r – ferie zimowe
13—18 kwietnia 2006 r
wiosenna przerwa świąteczna
4 kwietnia 2006 r –
sprawdzian dla szóstoklasistów (dzień wolny dla
pozostałych uczniów)
1 – 3 maja 2006 r – długi
weekend wolny od nauki
30 czerwca 2006 r – koniec roku szkolnego

W tym numerze:
„Zacznij od dziś”

2

„Uczymy się... i pomagamy”

3

„Czuwaj!”

4

Zacznij od dziś… .
Anna Kubeczko

to cenna wiedza o tym, jaki jest punkt startu ucznia, którego
mają dalej kształcić. Ten obowiązkowy sprawdzian ten nie
ma żadnego wpływu na przyjęcie szóstoklasisty do rejonowe-

Rozpoczynający się rok szkolny jest zapewne szczególnie
ważny dla szóstoklasistów i ich rodziców z powodu czekającego ich 4 kwietnia 2006 r. Sprawdzianu.

go gimnazjum. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy wybiera
się on do szkoły poza swoim rejonem zamieszkania lub też
chce się uczyć w renomowanym gimnazjum niepublicznym.
W takiej sytuacji wynik sprawdzianu może być podczas re-

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin. Dla-

krutacji brany pod uwagę.

czego? Bo jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończąc kolejne etapy swojej edukacji szkolnej. Pierwszym jest
właśnie egzamin na koniec szkoły podstawowej nazywany
oficjalnie sprawdzianem dla szóstoklasistów, następnym - egzamin gimnazjalny, a ostatnim - maturalny. Egzaminy te
określa się mianem zewnętrznych, gdyż obowiązują tutaj
pewne rygory. Testy układa w tej samej wersji dla wszystkich
szkół w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna, sprawdzają je nauczyciele - egzaminatorzy, nie znający uczniów, ponieważ prace są kodowane.

Wiedzę i umiejętności wymagane na sprawdzianie
uczniowie zdobywają w ciągu sześciu lat nauki w szkole podstawowej. Niewątpliwie

jednak ostatnie miesiące przed

sprawdzianem to czas na ich usystematyzowanie i uświadomienie sobie ewentualnych braków. Wychodząc naprzeciw
tym potrzebom, jako egzaminator i nauczyciel matematyki
zaproponowałam uczniom klas szóstych dodatkowe zajęcia
przygotowujące ich do tego pierwszego ważnego egzaminu.
Zajęcia dla wszystkich chętnych odbywać się będą od września do kwietnia. Będą miały charakter ćwiczeniowo-testowy
i doskonalić będą umiejętności matematyczne uczniów w za-

Sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym i ma
badać umiejętności uczniów zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno - przyrodniczych. Szóstoklasiści inaczej więc niż ich starsi koledzy - gimnazjaliści piszą
nie dwa, a jeden test ogólny, bez podziału na bloki przedmio-

kresie tzw. standardów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Te dodatkowe spotkania z matematyką pozwolą szóstoklasistom systematycznie utrwalać wiedzę, nadrobić istniejące zaległości, wzmocnić ich wiarę we własne możliwości.

towe. Sprawdzian składa się z reguły z 25 pytań - 20 jest zamkniętych a 5 otwartych. Pytania zamknięte są wielokrotnego
wyboru, wymagają zakreślenia jednej z kilku podanych możliwości, zaś w pytaniach otwartych należy samemu udzielić

Ci, którzy posłuchają wskazówki „zacznij od dziś”
mogą bez obaw myśleć o kwietniowym sprawdzianie. Tego
życzę uczniom i ich rodzicom.

odpowiedzi. Tematyka sprawdzianu skupiona jest wokół jednego tematu przewodniego np. "W górach", "Sport", "Chleb",
"Kwiaty". Za poprawne rozwiązanie całego testu można
otrzymać maksymalnie 40 pkt.- 20 za pytania zamknięte i 20
za otwarte.
Wyniki sprawdzianu mają być dla nauczycieli ze
szkoły podstawowej przede wszystkim informacją, czy ich
metody uczenia są dobre. Dla nauczycieli gimnazjalnych zaś
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Uczymy się … i pomagamy.
Ewa Czernecka- Kucz
Zebrane dary zostały przekazane dzieciom
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat bio- potrzebującym. Obdarowane zostały między
rą udział w różnych akcjach charytatywnych, innymi dzieci ze Świetlicy Środowiskowej im.
których celem jest uwrażliwianie młodych na Jana XXIII w Tychach.
potrzeby ludzi w trudnej sytuacji i niesienie
im pomocy.
Organizowane też były kiermasze świąteczne w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy
W tym celu powołano szkolne koło „ Sa- Dzieciom. Wyroby na kiermasz uczniowie
marytanin”, które działa przede wszystkim przygotowali sami, a do współpracy zaprosili
na terenie Domu św. Anna w Tychach. Tam rodziców, dziadków i znajomych. Za zebrane
kilka razy w miesiącu członkowie koła biorą fundusze zakupiono magnetofon dla dzieci ze
udział w zajęciach integracyjnych z ludźmi świetlicy Caritas w Tychach.
starszymi – mieszkańcami tego domu, w ra- Wiosną tego roku na kiermaszu wielkanocmach podjętego wolontariatu. Wspólne śpie- nym sprzedawano wytwory naszych uczniów i
wy, zajęcia plastyczne, opieka nad ogrodem i podopiecznych świetlicy im. Jana XXIII. Zedekoracja pokoi na święta to jedne z zajęć, brane datki przeznaczono na dożywianie dziektórymi uczniowie naszej szkoły pragną reali- ci tej świetlicy.
zować słowa ks. J.Twardowskiego: „ Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
W tym roku szkolnym pragniemy kontyInną formą działalności charytatywnej są nuować wszystkie te działania , aby w młozbiórki odzieży i nowych przyborów szkol- dych ludziach rozpalać ogień dobra, który stanych organizowane pod patronatem Euchary- wi czoła przemocy.
stycznego Ruchu Młodych w akcji pt. „Serca
Dziękujemy : dzieciom za aktywną pracę,
sercom – pomoc dzieciom”. Taka akcja już rodzicom i dziadkom za wsparcie naszych
po raz trzeci została przeprowadzona w naszej akcji.
szkole. Uczniowie wraz z nauczycielami zbierali w klasach nowe przybory szkolne, używaZapraszamy do współpracy w tym
ne podręczniki i odzież.
roku szkolnym.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Krzysiu, co wiesz o jaskółkach - pyta nauczycielka biologii.
- To bardzo mądre ptaki - mówi chłopiec.
- Odlatują gdy tylko rozpocznie się rok
szkolny.

***
Na lekcji matematyki: - Nowak, podaj liczbę dwucyfrowa. - 34. - A jeśli przestawisz
cyfry? - Nie wiem. - Siadaj. Kowalski, podaj liczbę dwucyfrowa. - 18. - A jeśli przestawisz cyfry? - Nie wiem. - Jasiu, podaj
liczbę dwucyfrową - 33.
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Czuwaj !
Beata Piórko

Zofii Bajerskiej (tel. 501 592 029) i męska
Od początku roku
szkolnego 2005/2006 to harcerskie pozdrowienie zagościło w

„ Siedemnastce”.

Dobre tradycje harcerskie
czekają na nasze dzieci. Plą-

„ Burza”, którą opiekuje się Dawid Świstak (tel.
505 102 766). Nad „całością” czuwa szczepowa
Marta Szwarocka, notabene absolwentka naszej
szkoły (605 133 251). Kandydaci na harcerzy
nie mają jeszcze „stałego lokum”, ale mamy nadzieję, że wkrótce to się zmieni.

sy, zabawy, gry terenowe, biwaki, obozy, a przy
okazji rozwijanie wyobraźni, samodzielności,
pewności siebie, umiejętności współpracy w

Zbiórki dla harcerek i harcerzy odbywają
się w piątki o godzinie 1600.

grupie to tylko nieliczne powody, dla których
Jeżeli Państwa dziecko nie ma jeszcze

warto być harcerzem. Zapewne wielu z nas po
latach z sentymentem wspomina własne przeżycia harcerskie.
W szkole organizowane są dwie drużyny: żeńska „Planeta” pod opieką drużynowej

zagospodarowanego czasu wolnego, to harcerstwo jest dobrym pomysłem na jego wypełnienie.
Dla zainteresowanych: www.tychy.zhp.pl

UŚMIECHNIJ SIĘ
Koniec roku szkolnego. Synek wychodzi ze szkoły.
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy!
- Dlaczego ?
- Nie musisz mi kupować książek na
przyszły rok. Zostaję w tej samej klasie...
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