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Gdy październik ciepło trzyma, zwykle 
mroźna bywa zima.

W numerze: Dzień Języków Obcych, Dzień Edukacji Narodowej, 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Święta i rocznice październikowe
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4 
października 
– Światowy 
Dzień 
Zwierząt

7 października –
Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia

7 października –
Światowy Dzień 
Uśmiechu
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,, Kto języki obce zna, ten 
się bardzo dobrze ma!"

Takie hasło reklamowało tegoroczne obchody Europejskiego 
Dnia Języków Obcych w klasach I – III, który odbył się w naszej 
szkole 6 października. Tego dnia uczniowie klasy czwartej i 
ósmej recytowali wiersze młodszym kolegom i koleżankom, 
pokazywali prezentację multimedialną i piosenkę z filmu 
,,Pocahontas", śpiewaną w wielu europejskich językach. 
Dzieci zostały również zaproszone w wirtualną podróż po 
Europie. Na podstawie ilustracji odgadywały nazwę kraju, jego 
stolicę i obowiązujący w nim język. Dzieci chętnie zabierały głos i 
odgadywały zagadki, za co wszystkie zostały nagrodzone 
cukierkami.

Tekst: Marjam Mortadi
Zdjęcia: https://www.spturzno.pl/redir,index?tresc=356

Październik w naszej szkole

Powiatowe Zawody 

Szachowe

Dnia 21.10.22 w Czernikowie 
odbyły się Powiatowe Zawody 
Szachowe. Naszą szkołę 
reprezentowali: Mariam Mortadi, 
Lena Wojtiuk, Mateusz Kubiak, 
Oliwier Wróblewski, Hubert 
Lewandowski, Nikodem 
Przybysz i Oliwier Kulwicki. 
Mieszana ekipa zajęła 
drużynowo 3 miejsce, co jest 
dużym sukcesem. Indywidualnie 
Mariam Mortadi również zajęła 3 
miejsce. Gratulacje

Ślubowanie klas 

pierwszych

28 października 2022 r. odbyła 
się ważna dla pierwszaków 
uroczystość pasowania na 
ucznia. Po części artystycznej 
nastąpiło złożenie przysięgi 
uczniowskiej oraz pasowanie 
na ucznia, którego dokonał 
dyrektor szkoły pan Radosław 
Siołkowski. Mamy nadzieję, że 
ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci naszych 
pierwszaków.

https://www.spturzno.pl/redir,index?tresc=356
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14 października - Dzień 
Edukacji Narodowej

14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej jest świętem 
nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz uczniów. 
Obchodzimy wtedy rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, czyli pierwszego na świecie ministerstwa oświaty, 
które zostało powołane przez Sejm Rozbiorowy 14 października 
1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Czym zajmowała się Komisja Edukacji 
Narodowej?

Komisja Edukacji Narodowej działała w latach 1773-1794. 
Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od 
szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. 
Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono 
elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę 
języka ojczystego oraz wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała również Towarzystwo do Ksiąg 
Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem 
podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich 
oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja 
uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczyciela 
oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

Zmianom uległo funkcjonowanie akademii krakowskiej i 
wileńskiej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się 
nowoczesną uczelnią. Wysoką rangę zdobył Uniwersytet 
Wileński, który przemianowany na Szkołę 
Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się ważnym 
ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii.

Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła 
utrata niepodległości Polski, ale wiele rozwiązań 
wprowadzonych przez nią miało kontynuację. Dzień 
Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r., w miejsce 
obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Czy tylko w Polsce obchodzi się to 
święto?

Większość państw na świecie obchodzi swój Dzień 
Edukacji. Na przykład u naszych sąsiadów w 
Czechach i na Słowacji jest to 28 marca, w Albanii 
święto to przypada 7 marca, w Hiszpanii 27 
listopada, a w Chinach 10 września.

Tekst: Paulina Ptaszyńska, Adrianna Machowska
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Jesień - lubimy ją czy nie?

Październik to miesiąc jesienny, dlatego Oskar Sikorski z 
klasy 5a postanowił zapytać uczniów naszej szkoły czy 
lubią tą porę roku i dlaczego. Oto najciekawsze 
odpowiedzi.

Średnio lubię jesień, ponieważ jest zimno i 
często pada deszcz. Jedyne co lubię w niej to 
grzyby. Igor Obczyński, klasa 5b

Lubię jesień bo kojarzy mi się z kolorowymi 
liśćmi i kasztanami. Olek Boniecki, klasa 2a

Lubię jesień, ponieważ czasami jeszcze świeci 
słoneczko i kojarzy mi się z przygotowaniami do 
zimy i świąt. Tosia Wilczyńska, klasa 3a

Uwielbiam jesień bo wtedy można się 
zakopywać w liściach. Kalina 
Sękowska, klasa 2c

Lubię jesień bo wtedy jest zimno, a ja 
uwielbiam kiedy jest zimno.
Alexander Mika, klasa 3a

Historyczne rocznice 
październikowe

2 października - 78 rocznica 
zakończenia powstania 
warszawskiego

16 października -
44 rocznica wyboru 

Karola Wojtyły na 
papieża

10 października -
3 rocznica przyznania 
Nagrody Nobla Oldze 
Tokarczuk, zaś 3 
października to 26 
rocznica przyznania 
Nagrody Nobla 
Wisławie 
Szymborskiej


