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Szanowni Państwo!
Przypomnijmy kilka ważnych
informacji związanych z oceną pracy zgodną ze stanem obecnym.
Uwzględnić należy jako podstawę
prawną:
1. Ustawę z 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r., poz. 967 ze zm.) –
art. 6a.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów
i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz
trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1133) - §6, §7 ust. 2, §8, §9.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26
lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz.
1574) - §4 ust. 5, §5 ust. 2.
Pamiętamy, że nauczyciel który kończy staż na wyższy
stopień awansu zawodowego nie jest już oceniany tylko
względem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego,
lecz na podstawie wszystkich kryteriów oceny pracy. W świetle przepisów obecnego prawa oświatowego dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając kryteria oceny
pracy określone dla posiadanego przez nauczyciela stopnia
awansu zawodowego oraz stopień realizacji planu rozwoju
zawodowego. Dyrektor ocenia poziom spełniania poszczególnych kryteriów w skali punktowej od 0 do 3, a następnie
sumuje uzyskane punkty i ustala procentowe spełnianie kryteriów oceny pracy (§6 ust. 1 i ust. 1a rozporządzenia w sprawie oceny pracy). Dyrektor także ustala ocenę pracy.
W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów
oceny pracy na poziomie:
1. 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2. 80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo
dobrą;
3. 55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4. poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną (§6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceny pracy).
Życząc Państwu najwyższych ocen,
pozdrawiam wakacyjnie
Teresa Wójcik
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Katarzyna Tometczak-Morus
• Autorka jest nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz doradcą
metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

VI TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU BUSKIEGO
I KAZIMIERSKIEGO

W roku szkolnym 2018/2019, kolejny, już szósty
raz, rozegrano Turniej Matematyczny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu buskiego i kazimierskiego.
W konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych powiatu
buskiego i kazimierskiego, którzy realizują rozszerzony program nauczania matematyki, z podziałem
na dwie grupy: I – uczniowie klas matematyczno-fizycznych liceów ogólnokształcących, II – uczniowie
pozostałych klas, w których matematyka nauczana
jest w zakresie rozszerzonym, w tym uczniowie klas
technikalnych. Ponadto każda grupa podzielona
jest na dwa koszyki, w zależności od zakresu obowiązującego materiału.
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Jest on prowadzony cyklicznie w ramach
sieci współpracy matematyków szkół ponadgimnazjalnych powiatu buskiego i kazimierskiego.
Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony
w pierwszym tygodniu po feriach zimowych i miał
charakter powszechny, tzn. przystąpili do niego
wszyscy uczniowie wymienionych wyżej klas, któ-
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rzy byli obecni w szkole w danym dniu. Każda szkoła biorąca udział w Turnieju wytypowała do etapu
powiatowego uczniów z najwyższymi wynikami
w poszczególnych kategoriach. W rezultacie do finału powiatowego zakwalifikowano 37 uczniów.
Finał powiatowy przeprowadzony został w dniu
6 czerwca 2019 r. w ZSP nr 1 w Busku-Zdroju. Rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczniowie solidnie
przygotowali się do zmagań. Komisja Konkursowa
wyłoniła 15 laureatów, w tym aż w trzech kategoriach przyznano miejsca ex aequo. W gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie każdej ze szkół biorących udział w tegorocznej edycji konkursu.
Miło nam poinformować, że laureatami VI Turnieju Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu buskiego i kazimierskiego zostali:
1. Koszyk I – mat-fiz
I miejsce: Grochowski Przemysław, I LO
Busko-Zdrój
II miejsce: Kurzeja Wojciech, I LO Busko-Zdrój
III miejsce: Ruszyncew Milena, I LO Busko-Zdrój
2. Koszyk I – pozostałe klasy z rozszerzoną
matematyką
I miejsce: Gaj Michał, ZSP Nr 1 Busko-Zdrój
II miejsce: Grzyb Wiktoria, I LO Busko-Zdrój
III miejsce ex aequo:
Katarzyna Stojek, ZSP Nr 1 Busko-Zdrój
Kacper Dybała, I LO Busko-Zdrój
3. Koszyk II – mat-fiz
I miejsce ex aequo:
Suski Wojciech, I LO Busko-Zdrój
Ściubisz Michał, I LO Busko-Zdrój
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II miejsce: Wiśniewski Bartłomiej, I LO
Busko-Zdrój
III miejsce: Ścipiór Patryk, I LO Busko-Zdrój
4. Koszyk II – pozostałe klasy z rozszerzoną
matematyką
I miejsce: Motyl Marcin, I LO Busko-Zdrój
II miejsce: Sytek Izabela, ZSP1 Busko-Zdrój
III miejsce ex aequo:
Łukasik Martyna, ZSTiO Busko-Zdrój
Jan Dyrduł, ZST-I Busko-Zdrój
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Kosela
• Autorka jest nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz
doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

CUKRZYCA - EPIDEMIA XXI WEKU
Aktualnie w Polsce choruje na cukrzycę około
3 miliony osób. Liczba chorych bardzo szybko rośnie. Jest to już niezakaźna epidemia cukrzycy.
Gwałtowny wzrost zachorowań na cukrzycę wiąże
się z niekorzystnymi następstwami rozwoju naszej
cywilizacji - życiem w pośpiechu, złym odżywianiem
oraz zmniejszeniem aktywności fizycznej.
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Komórki naszego organizmu potrzebują do życia
cukru - glukozy. Glukoza przenika z krwi do komórek za pomocą insuliny - hormonu produkowanego
przez trzustkę. Glukoza w komórkach naszego ciała zostaje zmetabolizowana, dzięki czemu komórki
uzyskują energię. Jeśli w organizmie brakuje insuliny lub jeśli dochodzi do uszkodzenia komórek
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w wyniku którego insulina traci zdolność przenoszenia glukozy do ich wnętrza poziom glukozy we krwi
wzrasta - dochodzi do rozwoju cukrzycy.
Prawidłowy poziom glukozy we krwi oznaczony
na czczo zawiera się w granicach 70 - 99 mg/dl. Cukrzycę rozpoznaje się, jeśli poziom glukozy we krwi
pobranej na czczo wynosi co najmniej 126 mg/dl.
Wyróżnia się dwa główne typy cukrzycy. Cukrzycę typu 1 - powodem której jest zniszczenie komórek trzustki produkujących insulinę oraz cukrzycę
typu 2 - kiedy trzustka produkuje za mało insuliny
lub kiedy komórki organizmu stają się niewrażliwe
na insulinę i glukoza nie może już do nich wnikać.
Za najważniejsze czynniki powodujące rozwój cukrzycy typu 2 uznaje się nadmierną masę ciała, zbyt
małą aktywność fizyczną. Pewną rolę odgrywa również podatność genetyczna. Częstość występowania cukrzycy typu 2 wzrasta wraz ze wzrostem stopnia otyłości.
Objawy cukrzycy to intensywne pragnienie, zmęczenie, częste oddawanie moczu, utrata masy ciała,
zamazane widzenie. Cukrzyca typu 2 jest bardzo
podstępną chorobą, ponieważ przez długi czas nie
daje żadnych objawów. Dopiero gdy poziom cukru
znacznie wzrośnie we krwi może wystąpić zwiększenie pragnienia, wzrost ilości oddawanego moczu,
nieostre widzenie.
Na to czy zachorujemy na cukrzycę typu 2 w 50
- 70% mamy wpływ sami. Zdecydowanej większości zachorowań na cukrzycę można by uniknąć,
zmieniając styl życia. Badania naukowe dowodzą,
że najważniejsza jest redukcja masy ciała u osób
z nadwagą, regularna aktywność fizyczna (co najmniej 30 minut na dobę). Zalecana jest także dieta
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bogata w niskotłuszczowe produkty mleczne, ograniczenie ilości spożywanego mięsa, słodyczy, przetworzonych zbóż, unikanie słodkich napojów typu
soki, oranżady.
Nawyki dotyczące stylu życia kształtowane są
już od wczesnego dzieciństwa. Rodzice powinni
więc przekazać dzieciom właściwe wzorce mogące
zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych
w tym także cukrzycy.
Cukrzyca to choroba przewlekła, której na obecnym poziomie wiedzy medycznej nie da się wyleczyć. Jednak dzięki pewnym zachowaniom zdrowotnym możemy cukrzycę utrzymać w ryzach i nie
dopuścić do jej postępu i rozwoju groźnych komplikacji. Bardzo ważne jest właściwe odżywianie, unikanie alkoholu oraz regularny, umiarkowany wysiłek
fizyczny.
Powikłania cukrzycy są bardzo niebezpieczne dla
organizmu i mogą prowadzić do rozwoju chorób
naczyń wieńcowych, zawału serca, udaru mózgu,
do uszkodzenia naczyń w oku, a w konsekwencji do
upośledzenia wzroku, a nawet ślepoty.
Przed cukrzycą i innymi chorobami cywilizacyjnymi możemy się uchronić. Najlepiej w tej walce
pomóc samemu sobie prowadząc zdrowy styl życia.
Podstawowe wytyczne jakich należy się trzymać to:
zdrowa dieta, codzienna porcja ruchu i systematyczne badania. Profilaktyka wymaga zdecydowanie
mniej wysiłku, dyscypliny i nakładów finansowych
niż leczenie. Warto więc zatroszczyć się o siebie
i swoich najbliższych.
www.rynekzdrowia.pl
www.medicover.pl/o zdrowiu
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Izabela Andruszkiewicz
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

UCZNIOWIE OŚRODKA WYGRALI WOJEWÓDZKI
KONKURS PN. „EKOLOGIA, MY I REGION,
W KTÓRYM ŻYJEMY”

25 kwietnia 2019 r. uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju zdobyli I miejsce w finale XXVIII edycji wojewódzkiego konkursu
pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”, zorganizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
W skład zwycięskiego zespołu weszli uczniowie
Oliwia Bińczyk, Karolina Gajos, Magdalena Grelewicz i Patryk Lulko. Konkurs składał się z dwóch
etapów. Pierwszy etap trwał od
listopada 2018r. do marca 2019r.
Polegał on na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na wybrany przez zespół temat, który
brzmiał „Szanuj las -póki czas” –na
przykładzie Nadleśnictwa, którego obszar obejmuje Twoją gminę,
wskaż działania zmierzające do
ratowania ekosystemu leśnego.
Przygotowanie pracy konkursowej było okazją do poznania lasów
gminy Busko-Zdrój, do wędrówek
po okolicznych lasach oraz do spo-
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tkania z pracownikiem Nadleśnictwa Pińczów.
W wyniku tego powstała prezentacja multimedialna, która zawierała zdjęcia i rysunki wykonane przez sześcioosobowy zespół,
któremu przewodniczył uczeń
klasy III Technikum-Krzysztof Bochenek.
Komisja konkursowa oceniła
pracę bardzo wysoko i dzięki temu
zespół Ośrodka zakwalifikował
się do wojewódzkiego finału na
pierwszym miejscu. W tym etapie
konkursu wzięło udział 31 szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego a do finału
zakwalifikowało się tylko 5.
Drugi etap składał się z testu obejmującego wiedzę z ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz
znajomość o parkach narodowych i krajobrazowych
województwa świętokrzyskiego i Polski. Uczniowie
również musieli się wykazać umiejętnością rozpoznawania 120 chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Łączna punktacja po
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pierwszym i drugim etapie decydowała o zajętym
miejscu.
Nasza drużyna pod przewodnictwem Patryka
Lulki uzyskała najwięcej punktów z obu etapów
i zdobyła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody.

Autor zdjęć: Dariusz Wiech
Napisali o nas:
https://www.pk.kielce.pl/category/konkursy/
https://www.swietokrzyskie.pro/ekologia-my-i-region-w-ktorym-zyjemy-2/
https://www.swietokrzyskie.pro/mlodzi-ekolodzyrywalizowali-o-laur-zwyciestwa/#pid=6

Opiekun zespołu: Izabela Andruszkiewicz
Ewa Gunia
Jadwiga Kubicka
• Autorki są nauczycielkami w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Busku-Zdroju

POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY JUŻ ZA NAMI
16 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Busku-Zdroju odbyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego, którego celem od
lat jest propagowanie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o kulturze duchowej i życiu mieszkańców starożytnej Grecji, popularyzacja sztuki
antycznej oraz integracja młodzieży przejawiającej
zainteresowania humanistyczne.
Otwarcia konkursu dokonała jedna z jego organizatorek, polonistka p. Jadwiga Kubicka. Na wstępie
powitała dyrektorkę Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, p.
Jolantę Maślichę, która objęła patronatem konkurs
oraz dyrekcję szkoły p. Dariusza Kumora i p. Małgorzatę Chrzanowską dziękując im za wspieranie
nauczycieli języka polskiego w jego organizacji.
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Szczególnie gorąco powitała nauczycieli ze szkół
podstawowych powiatu buskiego oraz uczniów –
uczestników powiatowego etapu konkursu.
Podkreśliła, że spotkanie wieńczy całoroczne
zmagania z mitologią grecką. Przypomniała, że Konkurs Mitologiczny ma w naszej szkole kilkuletnią tradycję i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
zarówno dzieci jak i nauczycieli, co motywuje organizatorki do jego kontynuacji. Wyraziła satysfakcję,
że dzięki temu konkursowi wielu uczniów pogłębiło
swoją wiedzę na temat kultury starożytnej Grecji,
której ślady odnajdujemy we współczesnej literaturze, filmie i języku. Witając uczestników oraz opiekunów, życzyła uczniom osiągnięcia sukcesu w konkursowych zmaganiach.
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Następnie głos zabrała p. Jolanta Maślicha, podkreślając rangę tego przedsięwzięcia i zaangażowanie
organizatorek, które dbają o wysoki poziom konkursu i jego ciekawą aranżację oraz potrafią zintegrować
zarówno młodzież jak i nauczycieli z różnych szkół powiatu we wspólnym wartościowym projekcie.

Również dyrektor szkoły p. Dariusz Kumor pochwalił inicjatywę nauczycielek, które dzięki temu konkursowi promują naszą szkołę w lokalnym środowisku i w twórczy sposób co roku przybliżają uczniom interesującą kulturę starożytnej Grecji, łącząc ich we wspólnej nauce i zabawie.
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Kolejnym punktem programu było zaproszenie uczestników spotkania przez p. Ewę Gunię na spektakl
przygotowany przez uczniów klasy VII B pod jej kierunkiem na zajęciach koła polonistycznego

Przedstawili oni przybyłym gościom uwspółcześnioną, własną wersję mitów. „Mitologia po naszemu” to spektakl o tematyce prozdrowotnej, ujmujący problem palenia papierosów. Jego bohaterami są
postacie znane z mitologii greckiej, ale również postacie z ekranów telewizyjnych, czyli Ojciec Mateusz
i Miecio. Zeus (Nikodem Kozar) zleca Hefajstosowi
niecodzienne zadanie wykonania cudownej kobiety, której urokowi nie będzie się mógł nikt oprzeć.
W krótkim czasie zamówioną przesyłkę dostarcza
kurier (Daniel Fodymski). Następnie władca Olimpu
wysyła do Prometeusza (Tomasz Bębenek) Pandorę
(Nikola Dudek) z piękną puszką, której nie wolno jej
otwierać. Jednak ciekawość obu postaci doprowadza do złamania zakazu, w czym czynny udział biorą
Syzyf (Gabriel Oleksiak) i Ikar (Mikołaj Cira), wielbiciele urody Pandory. Po otwarciu puszki, za namową
Pandory, władca Koryntu i syn Dedala odurzają się
nikotyną, a ogień do zapalenia papierosów przynosi im z Olimpu sam Prometeusz. Ikar, któremu ,,zaszumiało” w głowie, postanawia się przewietrzyć
i wzbija się w powietrze. Niestety, od ognia zapaliło
mu się skrzydło i młody lotniarz rozbija się o ziemię.
Przerażeni winowajcy starają się ukryć swój udział
w sprawie, ale inteligentny Zeus wzywa na pomoc
detektywa wszechczasów, czyli Ojca Mateusza. Ten
bardzo szybko wraz z Mieciem wykrywają sprawców śmierci Ikara. Za karę Prometeusz zostaje przykuty do skały, a Syzyf toczy pod górę kamień. Pandora z kolei musi rozsiewać na cały świat okruszki
nadziei, dzięki którym ludziom łatwiej będzie się
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wyzwolić od nałogu. Całość uzupełniają, stworzone
na potrzeby przedstawienia, wersje znanych przebojów typu: „Monika…” Wałów Jagiellońskich, „Ach,
jak przyjemnie” czy szlagier zespołu Bony M. „One
way ticket”. Humorystyczna wersja spektaklu na
pewno przyczyniła się do chwili zapomnienia o nadchodzących konkursowych zmaganiach i nie tylko
wywołała uśmiech na twarzy widzów, ale i refleksję
na temat skutków nikotynizmu.
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Po przedstawieniu siedemnastu uczestników
konkursu, którzy przybyli z trzech gmin powiatu
buskiego (Pacanów, Nowy Korczyn, Busko-Zdrój) z ośmiu szkół podstawowych, zmierzyło się z pytaniami o różnym stopniu trudności. Autorką zadań
konkursowych była w tym roku p. Jadwiga Kubicka.
Uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomo-

Komisja przyznała jedenastu uczniom tytuł laureata powiatowego konkursu mitologicznego.
I miejsce:
• Bartosz Śnieżny – PSP w Nowym Korczynie op. p. Barbara Bonar
II miejsce:
• Bartłomiej Piotrowski – PSP w Nowym Korczynie - op. p. Barbara Bonar
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ścią mitów greckich w oparciu o pozycję „Mitologia”
J. Parandowskiego i „Słownik kultury antycznej”. Pytania dotyczyły powiązań między antycznymi bogami, historii wojny trojańskiej, znaczenia mitologicznych związków frazeologicznych. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia wynosiła 90.

•

Antonina Stefańska – PSP w Nowym Korczynie - op. p. Barbara Bonar
III miejsce:
• Natalia Nowak – PSP w Nowym Korczynie op. p. Barbara Bonar
• Alicja Jaroszek – PSP w Nowym Korczynie op. p. Barbara Bonar
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•
•

Kamil Czapla – ZPPO w Wójczy – op. p. Beata
Wojtyś
Tymoteusz Panek – PSP w Zbludowicach –
op. p. Barbara Siemieniec

IV miejsce:
• Sylwia Fetera – PSP w Nowym Korczynie - op.
p. Ewelina Pytlik
• Jakub Styczeń – PSP nr 1 w Busku–Zdroju –
op. p. Grażyna Kopacz – Sowa
• Emilia Bejmert – PSP nr 2 w Busku–Zdroju –
op. p. Justyna Nieć
• Bartosz Dyl – 52 p. - PSP w Pacanowie –
op. p. Patrycja Lelas

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy przygotowane przez
p. Marzenę Kałużę - Zwierz, a zwycięzcy dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez szkołę
i gadżety, o które zadbał Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Organizatorki również przygotowały dla uczestników konkursu poczęstunek, który został zasponsorowany przez sklepik uczniowski „Zgoda” w PSP nr 2
w Busku-Zdroju oraz rozlewnię wód „Buskowianka”.

Konkurs po raz kolejny dowiódł wysokiego poziomu przygotowania uczniów z wymaganych treści mitologicznych, a jednocześnie okazał się znakomitą mitologiczną zabawą.
Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom i zaprosili do udziału w kolejnej edycji konkursu.

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY
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Małgorzata Sempioł
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

TRADYCJE WIELKANOCNE W WIELKIEJ BRYTANII
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV
szkoły podstawowej.
CELE LEKCJI
Dla nauczyciela
• zapoznać uczniów ze słownictwem dotyczącym obchodów Świąt Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii,
• nauczyć poprawnej wymowy słówek angielskich,
• zwrócić uwagę na wpływ kultury anglosaskiej
na polskie tradycje i zwyczaje świąteczne,
• rozwijać u uczniów ciekawość, otwartość i tolerancję wobec innych kultur.
Dla ucznia
potrafisz:
• używać słownictwo i zwroty dotyczące Świąt
Wielkanocnych,
• używać słownictwo i struktury gramatyczne
przewidziane na poziom klasy czwartej,
• wyszukiwać informacje ze słuchanego i czytanego tekstu,
• skoncentrować się na wykonywanym zadaniu,
• współpracować z innymi, realizując zadania
w parach,
• brać aktywny udział w lekcji.
Terapeutyczne
• niwelowanie napięcia psychicznego,
• usprawnianie słuchu fonematycznego,
• oderwanie myśli ucznia od spraw związanych
z niepełnosprawnością i pobytem w szpitalu,
• stworzenie miłej atmosfery podczas lekcji.
METODY PRACY
• podające
• waloryzacyjne
• operatywne
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FORMY PRACY
• zbiorowa
• grupowa
• indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• mapa Wielkiej Brytanii i Irlandii, kalendarz
ścienny, koszyk z wielkanocnymi smakołykami, płyta CD, karty pracy, mazaki, słowniki
dwujęzyczne.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Powitanie.
2. Rozgrzewka językowa „warm up”.
3. Rozwiązanie prostej krzyżówki z hasłem
„Easter”- wyszukanie w słowniku znaczenia
tego słowa.
4. Zapisanie tematu lekcji.
5. Opowiadanie przez dzieci o tradycjach Świąt
Wielkanocnych w Polsce.
6. Opowiadanie przez nauczyciela o tradycjach
Świąt Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii- odnalezienie wspólnych cech z tradycjami polskimi.
7. Wyjaśnienie nowego słownictwa - wymowa,
chóralne i indywidualne powtarzanie.
8. Obejrzenie zawartości koszyka, nazwanie
produktów.
9. Praca w parach: ułożenie domina obrazkowo-wyrazowego.
10. Praca indywidualna: wyszukanie w wężu literowym poznanych wyrazów.
11. Wysłuchanie z płyty CD rymowanki „Easter
Rabbits”- ruchowe naśladowanie tekstu.
12. Zapisanie krótkiej notatki - uzupełnienie luk
w tekście poznanymi wyrazami.
13. Pokolorowanie obrazka przedstawiającego
pisanki.
14. Podsumowanie lekcji:
a) samoocena uczniów,
b) wystawienie ocen za aktywność na lekcji,
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c)
d)

ewaluacja zajęć,
złożenie życzeń wielkanocnych.

Ad.3
1. Znoszą je kury E G G S
2. Piąty miesiąc roku M A Y
3. Następuje po zimie S P R I N G
4. Wkładasz do niego zakupy B A S K E T
5. Poranny posiłek B R E A K F A S T
6. Czwarty miesiąc roku A P R I L

Ad.10
Wyrazy w wężu literowym:
church, basket, cross, Easter bunny, chocolate
egg, chick, egg hunt, spring
Ad. 12
In spring, when Easter celebrations begin people
make basket and go to church to celebrate the resurrection of Jesus after his death on the cross. People also organise egg hunt and children look for
chocolate eggs hidden by the Easter bunny.

Agnieszka Boduszek
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju
Ewa Borecka
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
Agnieszka Kempa
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku-Zdroju

DNI JĘZYKÓW OBCYCH

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju po
raz kolejny zorganizował Dni Języków Obcych (DJO).
Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności
językowo-kulturowej świata, kształtowanie postawy tolerancji oraz motywowanie uczniów do nauki
języków. Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego przygotowują corocznie różnorodne potyczki
językowe, w których uczniowie muszą wykazać się
nie tylko znajomością języków obcych i wiedzą na
temat krajów danego obszaru językowego, ale rów-
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nież talentem wokalnym, plastycznym, aktorskim,
itd. Konkurencje projektowane są na różnym poziomie trudności, tak by każdy uczeń miał możliwość
udziału i sprawdzenia swoich umiejętności. Celem
organizowanych konkurencji jest również wzmocnienie zasad zdrowej rywalizacji oraz rozwój umiejętności pracy w grupie. A zatem uczniowie mają
szansę brać udział w konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych.
Organizacja Dni Języków Obcych rozpoczyna się
zazwyczaj na 2-3 tygodnie przed głównymi konkurencjami. Jest to czas pracy twórczej i współpracy
międzyprzedmiotowej. W tym okresie uczniowie
pod opieką nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli zawodu przygotowują metodą projektu
różnorodne materiały, np. informatycy przygotowali wiele prezentacji multimedialnych; krawcy
sporządzili wiele tradycyjnych strojów, kostiumów
oraz uszyli flagi poszczególnych krajów; mechanicy korzystając ze spawalni przygotowali atrapę
londyńskiej budki telefonicznej, Big Bena, Krzywej
Wieży w Pizie, uchwyt na flagi; elektrycy zaprojek-
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towali i zmontowali panel światełkowy do konkurencji kto pierwszy ten lepszy. Uczniowie gromadzą
różne gadżety, przygotowują tradycyjne potrawy
prezentujące dany kraj, przygotowują plakaty, układają puzzle płaskie oraz 3D prezentujące znane
obiekty turystyczne (m.in. Brama Brandenburska,
Big Ben, Statua Wolności, Biały Dom). Materiały te
były wielokrotnie wykorzystywane w celu przygotowania wystaw prezentujących poszczególne
kraje. W roku 2016 opracowano również ulotkę ze
zwrotami grzecznościowymi w czterech językach
(angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim), które wykorzystywane są podczas DJO w komunikacji
pomiędzy uczniami jak i nauczycielami. Dniom Języków Obcych towarzyszą corocznie utwory muzyczne artystów pochodzących z prezentowanych
krajów, m.in. Frediego Mercury, Beatles’ów, Ałły Pugaczowej, Drupi’ego, Oli P., Rammstein i Kraftwerk
odtwarzana przez szkolny radiowęzeł. Lista przebojów przygotowywana jest przez uczniów.
W ciągu tych dwunastu lat mieliśmy również
okazję podziwiać umiejętności artystyczne uczniów,
oglądając ich między innymi w:
• inscenizacji fragmentu (scena balkonowa)
utworu W. Szekspira „Romeo i Julia”
• niemieckojęzycznej wersji przedstawienia
o Czerwonym Kapturku – „Rotkaeppchen”
• inscenizacji pn. „Podróż po Europie” - zaprezentowanie najważniejszych informacji na
temat zabytków i kuchni angielskiej oraz niemieckiej
• programie artystycznym pt. „Warto uczyć się
języków obcych” - 3 krótkie, humorystyczne
scenki pokazujące, jak ważna jest znajomość
języka angielskiego w erze globalizacji
• występach tanecznych:
- Highland Dance – taniec szkocki w wykonaniu
uczniów liceum i technikum ubranych w tradycyjne stroje szkockie (kilty)
- taniec belgijski – wspólna zabawa integrująca
wszystkich uczniów i nauczycieli
- taniec cheerleaderek do piosenki niemieckiej
wokalistki Neny
• Występ „The Beatles” – grupa chłopców
z technikum stylizowanych na znany brytyjski boys band i śpiewających piosenkę „Love,
love me do”
• „Goście z zagranicy” – parada uczniów przebranych za różne postacie z Anglii i Niemiec,
które miała rozpoznać zgromadzona na sali
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publiczność, m.in.: Sherlock Holmes, Angela
Merkel, Królowa Elżbieta, Albert Einstein
• meczu piłki siatkowej Niemcy contra Wielka
Brytania.
Uczniowie również mogli wykazać się umiejętnościami literackimi lub plastycznymi biorąc udział
w konkursach pisania wierszy w języku angielskim,
niemieckim lub polskim oraz wykonania plakatów
związanych z DJO.
Organizowane w naszym Ośrodku DJO to nie
tylko zabawa, ale również nauka i szansa na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności językowych.
Corocznie uczniowie biorą udział w różnorodnych
konkurencjach indywidualnych, sprawdzających ich
znajomość słownictwa, gramatyki, literatury, kultury i historii krajów anglo- i niemieckojęzycznych np.:
• Konkurs przysłów i idiomów niemieckich
i angielskich
• Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Konkurs wiedzy o Niemczech
• Olimpiada Języka Angielskiego
• Quiz ze znajomości angielskich i niemieckich
zwrotów grzecznościowych
• „Konkurs bez nazwy” - konkurs ten pokazał
wszystkim, że w języku polskim i angielskim
znajdziemy wiele słów, które w pisowni są
takie same, ale niestety czyta się je inaczej
i mają zupełnie inne znaczenie
• Konkurs znajomości flag krajów europejskich
• „Jaka to melodia?” / Konkurs „Kultowy przebój” - konkurs sprawdzający znajomość najbardziej popularnych utworów muzycznych
wykonywanych w języku angielskim lub niemieckim
• Big Challenge - indywidualna rywalizacja polegająca na przejściu stanowisk zadaniowych
(A – L) przy których na uczniów czeka wyzwanie w postaci zagadki/gry logicznej lub
językowej. Zawodnicy, którzy muszą wykazać się wiedzą i kompetencjami z języka oraz
pomysłowością i umiejętnością planowania,
walczą o tytuł Mistrza Języka danego roku
• Konkurs znajomości tzw. False Friends / Falsche Freunde – wyrazy (fałszywi przyjaciele), które brzmią jak nasze polskie słowa, ale
oznaczają coś zupełnie innego, przez co łatwo o nieporozumienie.
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W ramach działań związanych z DJO młodzież
SOSW ma również możliwość integracji ze środowiskiem zewnętrznym. Organizowane są wyjazdy
na Uniwersytet Jan Kochanowskiego w Kielcach,
gdzie uczniowie zapoznają się z ofertą edukacyjną
Filologii Angielskiej i Germańskiej oraz biorą udział
w warsztatach, wykładach i konkursach tam organizowanych. Brali udział w spotkaniach z obcokrajowcami, gdzie musieli komunikować się tylko w języku
obcym.
Zespoły klasowe mogły natomiast rywalizować
ze sobą w następujących konkurencjach:
• Rainbow Race - turniej polegający na jak najszybszym udzieleniu poprawnej odpowiedzi
na pytanie w języku angielskim i niemieckim.
• Familiada po angielsku i po niemiecku

Uczniowie muszą wykazać się umiejętnością pracy w grupie, umiejętnością planowania oraz posługiwania się nauczanymi w naszej szkole językami
obcymi.
Dni Języków Obcych odbyły się w naszym
Ośrodku już po raz dwunasty i weszły na stałe do
kalendarza uroczystości szkolnych. Organizowane
w SOSW DJO cieszą się dużym zainteresowaniem
wychowanków. Uczniowie poprzez zabawę rozwijają i sprawdzają swoje umiejętności językowe. Z perspektywy czasu stwierdzamy, że warto podejmować
takie inicjatywy, by motywować uczniów do nauki
języków obcych.

Katarzyna Nowak
• Autorka jest psychologiem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
w Busku-Zdroju
Iwona Jaroń
• Autorka jest nauczycielem wspomagającym w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”
Janusz Korczak

KWIECIEŃ – MIESIĄCEM WIEDZY NA TEMAT
AUTYZMU
Instalacja Cube a poznawanie świata dzieci
z całościowym zaburzeniem rozwoju jakim jest
autyzm
Miesiąc kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie. Kolor autyzmu to kolor niebieski. Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju w ramach
Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie zaplanowała szereg przedsięwzięć dla dzieci, rodziców
i nauczycieli mających na celu zwiększenie świado-
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mości i wiedzy o tym zaburzeniu. W ramach tego
projektu, między innymi na terenie szkoły uruchomiono Instalację Sensoryczną CUBE, dzięki której
jej użytkownicy mogli odbyć multimedialną podróż
w świat osób z autyzmem.
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Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), która obowiązuje w Polsce od
roku 1996 definiuje “autyzm” nie jako chorobę, ale
jako całościowe zaburzenie rozwojowe, które obejmuje wiele sfer funkcjonowania. Kryteria diagnostyczne obejmują:
1. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój
wyraźnie w co najmniej jednym z następujących obszarów:
• rozumienie i ekspresja językowa używane
w społecznym porozumiewaniu się,
• rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych,
• funkcjonalna lub symboliczna zabawa.
2. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych
interakcji społecznych przejawiane co najmniej w dwóch z następujących obszarów:
• niedostateczne wykorzystanie kontaktu
wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała
i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,
• niedostateczny (odpowiednio do wieku
umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój
związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje,
• brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub
odmiennością reagowania na emocje innych
osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych,
• brak spontanicznej potrzeby dzielenia się
z innymi osobami radości, zainteresowań lub
osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób
przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).
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3. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej
w jednym z następujących obszarów:
• opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki
jako alternatywnego sposobu porozumiewania się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),
• względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na jakimkolwiek występującym poziomie
umiejętności językowych), w której zachodzą
zwrotne reakcje na komunikaty innej osoby,
• stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń,
• brak spontanicznej różnorodności zabawy
w udawanie (“na niby”) lub zabawy naśladującej role społeczne.
4. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań
i aktywności przejawiane w co najmniej
jednym z następujących obszarów:
• pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, albo jednym lub
więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi
z powodu swej intensywności i ograniczenia,
choć nie z powodu treści i zogniskowania,
• wyraziście kompulsywne przywiązanie do
specyficznych, niefunkcjonalnych czynności
rutynowych i zrytualizowanych,
• stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub
kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego
ciała,
• koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, służących do zabawy (jak: ich zapach, odczucie
powierzchni lub powodowanego hałasu lub
wibracji).
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Źródło: http://poznanautyzm.com/wp-content/uploads/2018/09/sygnalyautyzmu.jpg
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Instalacja Sensoryczna CUBE to konstrukcja
o wymiarach 2.5x2.5x2.5 m, z wejściem i wyjściem,
której zasadniczymi elementami są profile aluminiowe z osadzonymi na nich płótnami pełniącymi rolę
ścian. Podłogę stanowią gąbkowe materace grubości 3 centymetrów. Na dwóch zewnętrznych ścianach
przedstawione są piktogramy ilustrujące możliwe
problemy sensoryczne jakie mogą wystąpić u osób
z autyzmem. Na trzeciej ścianie zewnętrznej przestawione są najważniejsze informacje dot. zaburzeń
ze spektrum autyzmu oraz cytaty wypowiedzi osób
z autyzmem. Wewnątrz konstrukcji umieszczone są
stanowiska do doświadczania świata w przypadku,
gdy przynajmniej jeden ze zmysłów jest zaburzony
(poszczególne stanowiska dotyczą zmysłu wzroku,
słuchu i czucia). Przy każdym stanowisku zamieszczone są cytaty będące bezpośrednimi relacjami
osób z autyzmem.

w sposób zniekształcony. Ścieżka dźwiękowa filmu prezentowana jest na dostępnych
w CUBIE słuchawkach).
4. Ściana z zadaniem (na ścianie wisi instrukcja wyjaśniająca kolejność wykonywanych
czynności - zadanie polega na tym, aby
w okularach ograniczających widoczność,
rękawicach lateksowych i z ciężarkami na
przedramionach wyszukać w książce telefonicznej numer telefonu biblioteki znajdującej
się najbliżej miejsca zamieszkania; znaleziony
numer należy następnie zapisać w notesie,
który leży na stoliku).
5. Materac na podłodze (na podłodze leży trzy
centymetrowej grubości materac, a zwiedzając instalację każdy chodzi po bardziej miękkim, trochę mniej stabilnym niż zazwyczaj
podłożu).

Wnętrze instalacji składa się z pięciu stanowisk:
1. Ściana z lustrem - Zniekształcające lustro
(na ścianie umieszczone jest lustro zniekształcające w sposób nieregularny tzn. jednocześnie pogrubia, wyszczupla, zmniejsza,
zwiększa i zmienia kolory).
2. Ściana z tekstem rozmytym i normalnym
do przeczytania (na ścianie prezentowane są
dwa identyczne teksty do przeczytania, trudność polega na tym, że jeden z tych tekstów
został poddany zniekształceniu - jednoczesne powiększenie, pomniejszenie, rozmycie,
zastosowanie pustych liter bez wypełnienia).
3. Ściana z ekranem (wyświetlany jest krótki
film, którego głównym bohaterem jest osoba z autyzmem akcja rozgrywa się na przystanku autobusowym w Warszawie, bohaterami filmu są dwie młode dziewczyny i młody
mężczyzna. Zewnętrzne cechy bohatera nie
wskazują na to, że może być on osobą niepełnosprawną. Jednak gdy następuję zmiana
perspektywy - patrzymy oczami tego „młodego dorosłego z autyzmem” i widzimy świat

Co by było, gdybyś któregoś dnia obudził się, a żaden
z dotychczas poznanych zmysłami schematów nie był
taki jak zawsze: sól byłaby słodka, wrzątek by nie parzył,
ludzie zamiast mówić wydawaliby niezrozumiały dla
ucha szum, a oczy widziały najmniejsze pyłki powietrza,
które nieustannie wirując zasłaniają świat. I okazuje się,
że to nowe postrzeganie dotyczy tylko ciebie, podczas
gdy wszyscy dookoła zdają się nie zauważać zmian.
Tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem...
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Instalacja Sensoryczna CUBE była wyeksponowana na głównym holu placówki w dniach 05-08 marca 2019 roku. W ramach godzin wychowawczych
oraz podczas przerw, uczniowie zapoznawali się
z jej możliwościami. Poprzez empiryczne doznania
dzieci doświadczyły problemów osób z autyzmem
na własnej skórze. Obserwując dzieci autystyczne uczące się w naszej placówce, często trudno je
zrozumieć, znaleźć genezę ich zachowań. Instalacja
daje takie możliwości. Innowacyjny sposób przekazywania wiedzy i doświadczeń cieszył się dużym
powodzeniem wśród uczniów i zainteresowanych
osób.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ NT.„ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ
POZNAWCZYCH ZWYCZAJAMI INNYCH KRAJÓW”
Temat: Rozbudzanie zainteresowań poznawczych zwyczajami innych krajów
Cel główny: Zapoznanie ze zwyczajem obchodów święta Halloween
Cele operacyjne:
dla ucznia:
• będziesz wiedział co znaczy słowo Halloween
• będziesz wiedział kiedy i w jaki sposób obchodzimy święta Halloween
• będziesz umiał wymienić tradycje Halloween
obchodzone w różnych państwach
• będziesz umiał nazywać postaci związane
z tradycją Halloween
• będziesz umiał używać słowa w zabawach
słownych, pytaniach konkursowych
• będziesz znał słownictwo związane z Halloween

20

Cele wychowawczo rewalidacyjne:
• pokonywanie trudności podczas działania
• niwelowanie napięć i negatywnych emocji
związanych z pobytem poza domem poprzez
udział w zajęciach
• wdrażanie do zachowania właściwej postawy
na zajęciach
• rozwijanie współpracy poprzez wspólną zabawę
• kształcenie pozytywnej atmosfery w grupie
Metody pracy: rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda ćwiczeń praktycznych,
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: arkusz papieru, slajdy, globus, prezentacja, kartki, pytania konkursowe, karty
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z zabawami do wykonania, tekst zdań niedokończonych, mazaki, dynia, jabłka, miotła,
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów.
2. Przedstawienie celu i tematu zajęć.
3. Rozmowa prowadząca do zdefiniowania informacji na temat święta Halloween.
4. Halloween All Hallows’ Eve - wigilia Wszystkich Świętych. Nazwa Halloween pochodzi
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od wyrażenia „All Hallows’ Eve”, co oznacza
Wigilię Wszystkich Świętych, kiedy to ludzie
modlili się za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych 1 listopada.
5. Uczniowie podają pewne informacje na temat tego święta, nauczyciel systematyzuje
ich wiedzę, wyświetlając slajdy o tradycjach
Halloween.
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6. Nauczyciel prosi, aby uczniowie odnaleźli na
globusie państwa, które. zapoczątkowały tę
tradycję (Anglia, Irlandia, Szkocja, Walia, Płn.
Francja).
7. Prezentacja - nauczyciel odtwarza prezentację dotyczącą tradycji Halloween obchodzonego w różnych państwach (Irlandia, Meksyk,
Chiny, Austria, Szkocja).
I. Irlandia
To tu wszystko się zaczęło. Znane z USA Trick or
treat wcale nie pojawiło się w Stanach po raz pierwszy. To właśnie biedni Irlandczycy zapoczątkowali

chodzenie po domach bogatych, prosząc o jedzenie lub pieniądze. Niczym niezwykłym jest także
widok pięknie udekorowanych domów. Skąd wzięła
się dynia? Zwyczaj robienia latarni z dyni, nazywanej Jack-o’-lantern także wywodzi się z Irlandii i został przeniesiony do Ameryki. W kraju europejskim
wykorzystywano jednak inne warzywa, ponieważ
dynia nie była tutaj znana. To Amerykanie po raz
pierwszy wykorzystali właśnie tę roślinę, ponieważ
bardzo łatwo drążyło się w niej otwory. Idąc śladem
kolegów zza oceanu, Irlandczycy również zamienili
rzepy i buraki na pomarańczową kulę.

II. Meksyk
Halloween, nazywane w Meksyku „El Dia los Muertos” zaczyna się 31 października, a kończy 2 listopada. Meksykanie celebrują śmierć poprzez sta-

wianie w swoich domach ołtarzy udekorowanych
kwiatami i świecami, a także ulubionymi potrawami
bliskich zmarłych. Oprócz tego śmierć honorowana
jest przez festiwale czy huczne celebracje.
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III. Chiny
Halloween w Chinach nie jest obchodzone tak,
jak na zachodzie. Choć na witrynach sklepowych
można zauważyć dynie lub inne elementy nawiązujące do tego święta, to jednak na próżno jest szukać
tam poprzebieranych dzieci, chodzących od domu
do domu. Zamiast tego, 31 października obchodzone jest Ten Chieh. Podczas chińskiego odpowiednika

Halloween rodziny przygotowują tradycyjne jedzenie i poświęcają je swoim przodkom. Na wschodzie
istnieje też zwyczaj puszczania płonących lampionów, a także papierowych łódeczek, które mają torować drogę duszom.

IV. Austria
Dzień wszystkich świętych w Austrii obchodzony jest właściwie przez tydzień – od 30 października do 8 listopada i nazywany jest Seleenwoche.
Podczas tego okresu ludzie modlą się do swoich
bliskich zmarłych. Ponadto przed pójściem spać
zostawiają na stole zapaloną lampę, chleb oraz

wodę. Praktykowane jest to, ponieważ wierzy się, że
podczas Seleenwoche pojawia się silna kosmiczna
energia, podnosząca kurtynę między światem żywych i zmarłych. Poczęstunek ma być powitaniem
dla duchów. W Austrii, a dokładnie w miejscowości
Retz, obchodzony jest festiwal dyni, podczas którego mieszkańcy organizują imprezy oraz paradę.

V. Szkocja
W wielu regionach tego kraju ludzie zostawiają
krzesło oraz talerz z jedzeniem dla niewidzialnych
gości. Ludzie wierzą, że święta noc jest czasem, kiedy dusze są wolne i mogą wędrować po świecie żywych, np. do swoich domów, by zjeść posiłek przy
stole. Imprezy Halloweenowe są również popularne w Szkocji. W ich trakcie dzieci poddają się róż-

nym zabawom, np. związując sobie ręce za plecami
i próbując wyłowić jabłka z miski wypełnionej wodą.
Jabłka odgrywają też główne role w innych tradycjach. Jedną z nich jest obieranie owocu i wyrzucanie skórki za siebie. Wierzy się, że to, w jaki sposób
ułoży się skóra, jest odzwierciedleniem litery alfabetu, która symbolizuje pierwszą literę imienia przyszłej żony lub męża.
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10. Zabawy do wykonania:
a) zabawa w przeprawę przez bagno - zadaniem
uczniów jest przejść całą długość sali stąpając tylko na kartki- uczeń, który postawił nogę na podłodze poza kartką, odchodzi z gry
b) zabawa z miotłą - uczniowie stoją w kółku,
przekazują sobie miotłę z rąk do rąk, na znak
stop, uczeń u którego pozostała miotła w rękach
wchodzi do środka koła
c) zabawa z użyciem jabłka - uczniowie mają za
zadanie wyciąć z jabłek jak najdłuższe kawałki
obierek, następnie uczeń zgaduje w jaką literę
obierki ułożyły się na podłodze
11. Praca techniczna, nauczyciel rozdaje dynie
i prosi aby uczniowie wykonali dynię na Halloween.
12. Podsumowanie zajęć - każdy z uczniów dostaje kartkę z niedokończonym zdaniem, na
które musi odpowiedzieć „co najbardziej podoba ci się w święcie Halloween”.
13. Porządkowanie miejsca pracy.

8. Konkurs Halloween - nauczyciel prosi o wylosowanie karteczek, które znajdują się w worku.
9. Każdy uczeń po kolei losuje karteczkę w celu
sprawdzenia zdobytych wiadomości dotyczących tradycji Halloween obchodzonych
w różnych państwach.
Kiedy obchodzone jest w Polsce święto Halloween?
Co oznacza słowo Trick or treat?
Jak nazywają się po angielsku lampiony robione na
Halloween?
Z czego robi się lampiony?
Z jakich warzyw wcześniej robiono lampiony?
Wymień 5 symboli związanych z Halloween.
Wymień kilka zwyczajów na Halloween.
Po co rozpalano ogniska w noc Halloween?
Jakie psikusy mogą spłatać dzieci, które nie dostały
cukierków?
Jak Chińczycy świętują Halloween?
W jakim państwie ludzie zostawiają na stole zapaloną lampkę, chleb i wodę?
W jakim państwie zostawiają krzesło oraz talerz z jedzeniem dla niewidzialnych gości?

Marta Karpowicz
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

„O ROLI RĘCZNEGO PISANIA”
Coraz więcej dorosłych i dzieci używa do pisania
przede wszystkim urządzeń elektronicznych - nie
tylko komputera z klawiaturą, ale tabletów i smartfonów. Zachłysnęliśmy się nowościami świata elektroniki, ołówek i długopis zarzuciliśmy gdzieś w kąt.
Dzieci w szkole nie chcą, nie lubią pisać, nie lubią
kaligrafować. Przychodzi im to z wielkim trudem.
Większość sfrustrowanych rodziców widząc męki
swojego dziecka pewnie ucieszyłoby się, gdyby faktycznie ręczne pisanie przenieść do lamusa, pozbywając się nerwów, narzekań i łez swoich pociech.
Widząc dziecko mozolnie opanowujące umiejętność równego wyrysowywania najpierw nic nieznaczących szlaczków, a później liter, słów i całych
zdań zastanawiamy się -…. czy nie jest to aby zbędny wysiłek? Przecież literki pisane na klawiaturze
są zawsze równe, a wiele programów komputerowych dodatkowo sprawdza poprawność ortogra-
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ficzną, a nawet gramatyczną. Co więcej, umiejętnie
i z wprawą posługując się klawiaturą możemy napisać więcej w krótszym czasie.
Dzieci uwielbiają komputery, laptopy, tablety,
smartfony. Coraz częściej tablet rodzice wręczają
już przedszkolakom wyjaśniając, że chcą je przygotować do życia w cyfrowym społeczeństwie. Są
jednocześnie zachwyceni i dumni z tego, jak szybko
ich dzieci opanowują umiejętność posługiwania się
tego typu sprzętem. Nie sposób też nie zauważyć, że
zajęty elektroniką kilkulatek siedzi spokojnie w jednym miejscu i ma zajecie na dłuższy czas, podczas
gdy rodzice mogą zając się własnymi sprawami.
Wydaje się więc, że wszyscy są zadowoleni. Jest jednak w tej sytuacji jeden niezadowolony - dziecięcy
mózg. Korzystanie z tabletu czy komputera niewiele
od niego wymaga, a wiec w niewielkim stopniu go
rozwija i jak twierdzą naukowcy niekorzystnie wpły-
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wa na rozwój procesów poznawczych. Między innymi osłabia zdolność koncentracji, pamięci, analizy
i selekcji informacji.
Pracuję z uczniami młodszych klas i dostrzegam
skutki zachłyśnięcia się cyfrowym światem. Uczniowie mają osłabioną zdolność koncentracji uwagi
i pamięci. Widzę coraz częściej uzależnienie dzieci
od wirtualnego świata. Uczniowie mają problem ze
skupieniem się na lekcji, bo myślą o przerwie, kiedy
to będą mogli kontynuować grę. Nie chce im się pisać szlaczków i literek, robią to szybko i niestarannie.
Ręczne pisanie czy tablet? Zastanówmy się, co
będzie lepsze dla naszego dziecka. Jeśli porównamy
to, co małemu dziecku oferuje tablet, z możliwościami, jakie daje mózgowi ręczne pisanie i rysowanie,
przekonamy się, że te rzekomo archaiczne metody
są dla rozwoju struktur mózgowych znacznie korzystniejsze i na razie trudne do zastąpienia.
Badania nad mózgiem prowadzone za pomocą
metod tzw. neuroobrazowych pozwalają nam „podejrzeć” mózg podczas pracy i precyzyjnie określić,
jakie jego struktury i w jakim stopniu są w danym
momencie zaangażowane do działania. Właśnie
w ten sposób badaczom udało się ustalić szczególną rolę nauki ręcznego pisania. Jest to bowiem
czynność która szczególnie intensywnie angażuje wiele różnych struktur mózgowych, zmuszając
je do współpracy. Ma to o tyle duże znaczenie, że
każda aktywność jakiegoś mózgowego obszaru jest
jednocześnie jego ćwiczeniem, zaś, kiedy skłaniamy
kilka z nich do współpracy, tworzą się i umacniają
neuronalne połączenia miedzy nimi, dzięki czemu
usprawnia się, ale też poprawia jakościowo funkcjonowanie całego organizmu, a w efekcie-naszego
umysłu.
Podczas pisania ręcznego, co oczywiste musi
współpracować ze sobą kora ruchowa i wzrokowa – aby możliwa była koordynacja ruchów ręki ze
wzrokiem. To jednak dopiero początek - prawdziwe
„fajerwerki” zaczynają się, kiedy piszemy samodzielnie. Badacze tajników pracy mózgu wymieniają, że
podczas tej czynności aktywizujemy ośrodki w mózgu odpowiedzialne za takie zdolności jak: koncentracja uwagi, analiza, selekcja i organizowanie informacji, pamięć i uczenie się, wnioskowanie logiczne,
wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, myślenie
abstrakcyjne i symboliczne, ale też sekwencyjne
(przyczynowo-skutkowe).
Badania wskazują, że już same próby pisania pojedynczych liter mają istotne znaczenie dla działania naszego mózgu. W eksperymencie przeprowa-
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dzonym przez dr Karin James na Indiana University
z udziałem trzech grup niepiśmiennych pięciolatków wykazano, że obszary mózgu odpowiedzialne
m.in. za mowę, czytanie, orientację przestrzenną czy
rozpoznawanie twarzy i ich emocjonalnego wyrazu
były aktywne szczególnie w grupie dzieci, które starały się uczyć pisania poprzez podejmowanie samodzielnych prób rysowania prezentowanych liter na
czystej kartce.
W grupach, gdzie dzieci miały pisać po śladzie
bądź korzystać z klawiatury komputera, aktywność
mózgu była niższa.
Inne badanie zorganizowano na University of
Washington - prof. Virginia Berninger badała efekty
pracy twórczej uczennic i uczniów drugiej, czwartej
i szóstej klasy szkoły podstawowej. Okazało się, że
dzieci, które pisały eseje ręcznie, używały większej
liczby słów, szybciej notowały i miały więcej pomysłów niż te, które pisały na klawiaturze. Jeszcze inne
badania pokazują, że studenci i studentki robiący
notatki na komputerze nie tylko mniej zapamiętują
z tego, co zapisali, ale też płyciej przetwarzają informacje i pamiętają je wyraźnie krócej.
Liczne badania dowiodły, że notatki ręczne wymagają od nas więcej uwagi i bardziej logicznej
analizy treści - ręcznie piszemy wolniej, zatem możemy mniej zapisać. Właśnie to działa na naszą korzyść, bo sytuacja ta wymusza uważne słuchanie,
zrozumienie przekazywanej treści, by możliwe było
zwięzłe zanotowanie tylko najważniejszych wniosków. Dzięki tym operacjom umysłowym uczymy
się i zapamiętujemy materiał już podczas notowania, a później łatwiej sobie przypominamy te informacje, sięgając do notatek. Oczywiście wszystko to
pod warunkiem, że opanujemy samą umiejętność
notowania (tutaj istotna jest rola mądrych nauczycieli i nauczycielek, którzy tę umiejętność wyćwiczą
u swoich podopiecznych).
Nietrudno zatem wywnioskować, że szczególnie
rozwijające jest pisanie samodzielne - ręczne, jednak zanim osiągniemy tę zdolność, musimy przejść
przez naukę rysowania szlaczków i stawiania równych literek - nie sposób ten etap pominąć. Zdaniem
specjalistów jest to szczególnie istotne właśnie dla
małych dzieci, których mózgi rozwijają się najintensywniej, zdobywając zdolności przydatne przez całe
późniejsze życie. Nauka pisania oznacza dla nich
nie tylko zdobycie umiejętności przydatnej do notowania na lekcjach czy wypisywania świątecznych
kartek, ale także rozwijanie kluczowych zdolności
umysłowych.
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Podsumowując warto zaznaczyć, że pisanie na
klawiaturze jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną umiejętnością, wręcz niezbędną. Jednak dla dobra naszych dzieci nie zapominajmy, jaka powinna
być kolejność. Najpierw nauka ręcznego pisania
a dopiero później korzystanie z klawiatury kompu-

tera i dotykowego tabletu. Gwarantuję, że będzie
wtedy mniej dysgrafików, dyslektyków i na pewno
koncentracja uwagi, analiza, pamięć i uczenie się,
wnioskowanie logiczne, wyobraźnia przestrzenna,
kreatywność, myślenie abstrakcyjne i symboliczne
będą w znacznie lepszej kondycji.

Jolanta Kochańczyk
• Autorka jest nauczycielką w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie

AKTYWIZUJĄCE METODY NAUCZANIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
Z ELEMENTAMI KULTURY BRYTYJSKIEJ
„Każdy moment w życiu zawiera jakąś okazję.
Umiejętnością jest ją dostrzec”
GALILEUSZ

W procesie nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej ważny jest sposób przekazania wiedzy językowej. Aby skutecznie nauczyć
języka obcego należy podnosić motywację ucznia
i uatrakcyjnić zajęcia. Nadrzędną rolą nauczyciela jest
dążenie do zainteresowania uczniów nauką języka,
zwłaszcza w środowisku wiejskim. Uatrakcyjnienie
zajęć języka angielskiego powinno polegać na tym,
aby dzieciom kojarzyły się one nie z obowiązkiem siedzenia i zapamiętywania słówek i zdań.
Dla podniesienia jakości mojej pracy napisałam
program innowacyjny: „Aktywizujące metody nauczania języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym z elementami kultury brytyjskiej”.
Cele nadrzędne innowacji to:
• promocja języka angielskiego wśród dzieci
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
• zwiększanie motywacji do nauki,
• rozwijanie zainteresowania ucznia językiem
angielskim,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia
się oraz spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie sprawności językowych, zwłaszcza
języka słyszanego i pisanego,
• zainteresowanie uczniów kulturą brytyjską,
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•
•
•
•
•

rozwijanie umiejętności korzystania z różnych
źródeł informacji oraz Technologii Informacyjno Komunikacyjnej (TIK),
kształtowanie postawy wiary we własne możliwości językowe,
wdrażanie do samodzielnego procesu uczenia
się języka obcego i stosowanie wiedzy w praktyce,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
swoje wyniki w nauce,
rozwijanie postaw: ciekawości, otwartości i tolerancji.

Cele szczegółowe to:
Uczeń:
• nawiązuje swobodny dialog w komunikacji
interpersonalnej mając na uwadze wzbogacenie słownictwa przez książkę, film i piosenkę,
• ćwiczy pracę w zespole i indywidualnie,
• odkrywa swoje zdolności i predyspozycje do
różnych działań: artystycznych, plastycznych
i wiedzy,
• łatwiej rozumie wypowiedzi w języku angielskim dzięki możliwości oglądania i słuchania
oryginalnych wersji (bajek i filmów na DVD,
tradycyjnej książki, e-booka, piosenek...).
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1.Super simple songs podczas British Day

2.Readersy

3.Przykładowa gra na Valelentine’s Day

4.Filmy DVD

5.„Memory books”- teczka prac dzieci
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27

•
•
•
•

kształtuje w sobie tolerancję wobec innych
kultur,
jest zachęcony do samooceny swoich słabych
i mocnych stron,
umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym,
rozwija umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji z mediów, encyklopedii
czasopism itp.

•
•
•
•
•

Oczekiwane efekty:
Dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej I etapu kształcenia,
• wzbogacenie tradycyjnych form i metod pracy o nowocześniejsze,
• promocja szkoły: strona internetowa szkoły, kącik, wystawa, gazeta lokalna impreza
szkolna („Dzień brytyjski” – cyklicznie co roku
w okolicach 8 czerwca).
Dla ucznia:
• łatwość rozumienia języka w wersji oryginalnej,
• zwiększenie kompetencji językowych w mowie i piśmie,
• nabycie umiejętności pracy w grupie,
• wzrost świadomości międzykulturowej,
• wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ICT (Information and Communication
Technologie).
Aby zrealizować cele innowacji stosuję następujące metody i techniki pracy:
• komunikacyjna - dialogi, scenki,

•
•

•

•
•
•
•
•
•

audiolingwalna - słuchanie i rozumienie, odpowiedzi na pytania,
drama np. scenki teatralne, recytacja wierszy,
pokaz mody, zamawianie w sklepiku szkolnym,
multimedialne - filmy DVD, z Internetu, m.in.
stworzenie folderu reklamującego szkołę,
piosenki - słuchanie i śpiewanie piosenek ze
znanych bajek,
mapa mentalna - uzupełnianie i tworzenie
obrazu,
portfolio językowe pt. “My school memory
book”,
album, kalendarz, komiks, dyktando, łączenie
tekstu z obrazkiem, uzupełnianie luk, tworzenie słowniczka, literowanie, „bag of fairy”
– kapelusza,
różnorodne gry i zabawy językowe: ćwierćland, „talerzyki” językowe, walizeczka - kosz,
CLL czyli Commmunity Language Learning,
gorące krzesło, Bingo, domino obrazkowe,
Simon says, lips reading, little riddls, memmory, warm & cold, słowna koszykówka, Ups,
kółko i krzyżyk, kalambury i inne,
praca ze słowniczkiem,
lekcje craft art - tworzenie rysunków, przebrań, makiet, kącik kultury brytyjskiej,
metoda „brain gym” - gimnastyka mózgu wg
Dennisona,
tańce,
imprezy i konkursy kulturalne w klasach,
w szkole,
spotkania z miejscowym Brytyjczykiem.

6.Gimnastyka umysłu
metoda Dennisona
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7. Prezentacja angielskiej pogody

8. Zakupy w j. angielskim w sklepiku szkolnym
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9.Prace uczniowskie foldery

10.Lekcja świąteczna – wykonanie crackery
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11.Święto misia: Winnie the pooh and Paddington

12.Pancake Day
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13.Five o’ clock w klasie drugiej

Ważna jest ewaluacja programu, która przeprowadzana jest raz na rok.
Ewaluacji podlegają:
• skuteczność zaplanowanych metod i form
pracy,
• stopień realizacji zaplanowanej ewaluacji,
• stopień atrakcyjności użytych metod pracy.
Narzędzia do ewaluacji to:
• ocena semestralna i roczna,
• wywiad z uczniem,
• ankieta skierowana do ucznia i rodzica,
• ocena teczek osiągnięć tzw. portfolio językowe,
• konkursy wiedzy, umiejętności, zaangażowanie i udział w uroczystościach kulturalnych.
Warto podkreślić konieczność oceniania każdego ucznia indywidualnie, wg jego możliwości, aby
dostrzec postęp ucznia, a tym samym motywować
go do dalszej pracy.
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Zasady treningu BRAIN GYM – GIMNASTYKA
UMYSŁU została przeze mnie wprowadzona na zajęciach języka angielskiego w celu usprawnienia
pracy mózgu i systemu nerwowego. Metoda ta
znana jest w kinezjologii edukacyjnej jako metoda
Dennisona. Ćwiczenia, które proponuje Dennison są
ćwiczeniami ruchowymi, które angażują całe ciało
i umysł. Metoda jest rozpowszechniona na całym
świecie, a w Polsce od 1993 roku. Celem metody jest
pobudzanie pracy móżdżku. Ruch pobudza czynności umysłowe i pozwala zapamiętywać nowe informacje. Ćwiczenia są odpowiednie dla uczniów jak
i studentów, dla wykazujących trudności w nauce
jak i chcących osiągnąć sukcesy. Metoda jest stosowana przez pedagogów specjalnych, jak i w pracy
z dziećmi wybitnie zdolnymi. Dennison zaproponował wiele ćwiczeń. Ja najczęściej stosuję: energetyczne ziewanie, pozycja Dennisona, leniwe ósemki,
masowanie uszu, pozycja ptaka, drzewa, tancerki,
dotyk naprzemienny ucho - nos, zabawa palcami,
naprzemienne dotykanie pięt rękami itd. Polecam
na ten temat filmy w sieci oraz literaturę.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PT. „KULTURĄ BRYTYJSKĄ ZAKRĘCENI”
TERMIN

WYDARZENIE

RODZAJ DZIAŁANIA

Wrzesień

Zapoznanie się.
Inauguracyjne spotkanie.

Spacer w deszczu z parasolkami.

Październik

Halloween

Pieczenie ciasta dyniowego
Wykonanie masek.

Światowy Dzień Pluszowego
Misia

Projekcja filmów lub czytanie bajki w oryginalnej
wersji: Paddington lub Winnie the Pooh.

Święto Języków Obcych

Przedstawienie skeczu i wierszy w j. angielskim.

Grudzień

Christmas

Angielskie kolędowanie - nauka kolęd.
Wykonanie łańcucha z kartkami świątecznymi
i cracker’a.

Styczeń

Smell York York

Listopad

Parzymy i pijemy herbatkę po angielsku. Wykonujemy makiety symboli Londynu.

Marzec
9.03.
17.03.

Red Nose Day
St Patrick’s Day

Wykonanie czerwonych nosków.
Zielony dzień w kapeluszach
z zielonymi koniczynkami.
Pieczenie pierniczków, ludzików.

Kwiecień

Easter

Wykonanie wielkanocnych ozdób.

Maj

Czerwiec
8.06

Stworzenie kącika brytyjskiego na korytarzu
szkoły.

Birthaday Day of Queen
British Day

Nauka piosenki o urodzinach.
Konkurs piosenek, recytacji, literowania, czytania wiedzy o Wielkiej Brytanii, przebrań znanych
Brytyjczyków, sceny teatralne
- (wszystko do wyboru przez 3 lata)

Przewidziane są ponadto:
1. Raz w miesiącu zakupy w języku angielskim w sklepiku szkolnym.
2. Nauka tańca irlandzkiego.
3. Wycieczka do Krakowa - tropienie elementów kultury i języka angielskiego - gra dydaktyczna.
4. Spotkanie z Brytyjczykiem.
5. Stosowanie metody brain gym na każdych zajęciach na rozpoczęcie, w celu usprawnienia percepcji
i sprawności myśli mózgu.
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PLAN ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH W KLASACH I NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
TERMIN

WYDARZENIE

I My face

•

mapa mentalna, nanoszenie części twarzy na zarys i ich nazywanie

II Animals

•
•

wykonanie albumu egzotycznych zwierząt
wykonanie gry: zwierzę, kolor, wielkość

•
•
•

gra "odd out"
uzupełnianie krzyżówki z nazwami zabawek
wykonanie drzewka z liśćmi i nakładanie nazw zabawek

•
•
•
•

gra - kto odgadnie więcej obrazków
kalambury trochę inne
gra krążące pytania
mapa mentalna - nanoszenie na czapki kucharskie ulubionych produktów wyciętych z gazet
projekcja filmu w oryginale pt. „Zakochany kundel” - ćwiczenia na
rozumienie tekstu

III My toys

IV Food

•

V My body

VI My house

VII My clothes

•
•

gra „składanie robota” (ułóż jak najwięcej pomysłowych robotów)
projekcja filmu w oryginale pt. „Zakochany kundel”- ćwiczenia

•
•

gra w zaznaczanie słowa do ilustracji
kolorowanie kart obrazkowych zgodnie z instrukcją n-la, umieszczanie odpowiedzi w odpowiednich pomieszczeniach

•
•
•
•

ubieranie modeli lalek i pokaz mody
łańcuch wyrazowy
łączenie obrazka z wyrazem tzw. „boy of fairy”
projekcja filmu w oryginale pt. „Roszpunka” - ćwiczenia na rozumienie fabuły
gra w dopasowanie chmurki do postaci

•

VIII My party

•
•
•
•
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nauka piosenki „Old Mc Donald”
gra w domino na czas
projekcja filmu w oryginale pt. „Kopciuszek”, czytanie bajki - ćwiczenia na rozumienie tekstu
dyktando ortograficzne na podsumowanie całorocznych zajęć
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PLAN ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH W KLASACH II NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
DZIAŁ
I My favourite things
II My family

III My body and face

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE - Metody pracy
•
•

nauka piosenki z cyframi
gra w dopasowanie odpowiedzi do rzeczy np. computer Yes, it is,
No it isn’t

•
•

wykonanie drzewa genealogicznego rodziny
gra poziomo-pionowo

•
•
•
•
•

projekcja filmu w oryginale pt. „Ralph Demolka”
gra w zgadnij kto to - opis postaci
gra memory
wykonanie własnej karykatury
gry ruchowe brain gym

•
IV My room

•
•

kolorowanie kart obrazkowych zgodnie z instrukcją n-la, umieszczanie odpowiedzi w odpowiednich pomieszczeniach
projekcja filmu w oryginale pt.” Jasmine”
gra na przyimki miejsca hot - cold, Where is ...

V I can jump

•
•

gra w 5 sekund, w zgadywanie jakie to zwierzę
gry ruchowe brain gym

•
•

ćwiczenie na szukanie błędów w tekście
gra poziomo - pionowo (jedzenie - osoba)

•

projekcja filmu w oryginale pt. „Planes”- ćwiczenia na rozumienie
tekstu
Gra w 5 sekund, „ciepło - zimno”, uzupełnianie tekstu z brakującymi
wyrazami (pozdrowienia na pocztówce)

VI He likes cheese!

VII Our world

VIII What is he wearing?

•

•
•
•
•
•
•

ubieranie modeli lalek i pokaz mody
łańcuch wyrazowy
łączenie obrazka z wyrazem tzw. “boy of fairy”
projekcja filmu z Youtube „A English day in the UK” (ubrania)
ćwiczenia na rozumienie fabuły
gra w dopasowanie chmurki do postaci, poziomo i pionowo (ubrania osoby)
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PLAN ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH W KLASIE III NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH

DZIAŁ

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE - Metody pracy
•
•

gra w kółko i krzyżyk oraz „bag of fairy”.
dopasowanie wyrazu opisującego emocje z obrazem projekcja filmu w oryginale pt. „Incredibles”- ćwiczenia na rozumienie tekstu

•
•
•

wykonie plakatu metodą ćwierćland pogody oraz kalendarza miesięcy
nauka piosenki „Let it go”
gra „Krążące pytania”

•
•
•
•

projekcja filmu „Beaty nad Beast”
gry ruchowe, brain gym
uzupełnianie dymków
zabawa w pantomimę

•
•
•
•

gra - kto odgadnie więcej obrazków
gra miejska, memory
projekcja filmu w oryginale pt. „Cars” - ćwiczenia na rozumienie
tekstu
Gra w SNAP, „ciepło - zimno”

V My day

•
•

robienie filmu z karteczek
wykonanie krzyżówki

VI My hobbies

•
•

wykonanie plakatu obrazującego czynności w ciągu tygodnia
wykonanie krzyżówki

•

projekcja filmu w oryginale pt. „Lion King”- ćwiczenia na rozumienie fabuły
wymyślanie historyjki o dowolnym zwierzęciu i uzupełnianie dymków

I I am happy

II It's snowing

III I 'm dancing

IV There's a park

VII Lions eat meat
•

VIII I like surfing
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•
•

gra w domino na czas
projekcja filmu w oryginale pt. „Under the sea”, dyktando ortograficzne na podsumowanie całorocznych zajęć

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

Obecnie jestem w trakcie realizacji innowacji.
Dzieci klas 1-3 uczestniczyły w projekcjach fragmentów filmów w oryginalej wersji językowej, w zabawach w pantomimę, uczyły się piosenek w wersji
Super Simple Songs. Ponadto każde dziecko tworzyło portfolio językowe pt. „My memory book”.
Dzieci brały udział w konkursach recytacji angielskich wierszy i konkursie pięknego czytania tekstu
literackiego. W ramach działań pt. „Kulturą brytyjską
zakręceni” uczniowie klas pierwszych przygotowali spacer z parasolkami, wykonali maski i dynie na
Halloween. A na Boże Narodzenie wykonali cracery.
Dzieci uczyły się parzyć herbatę po angielsku, obchodziły święto naleśnika, czyli Pancake Day, Irish
Day czyli Dzień Św. Patryka – poznawali kulturę Irlandii poprzez filmy edukacyjne, quizy, wykonywali
zielone koniczynki i zielone slimy. Z okazji święta
„Pluszowego Misia” oglądały fragmenty filmu ze
słynnym misiem brytyjskim o imieniu Paddington.

Natomiast klasa trzecia co miesiąc robiła zakupy po
angielsku w sklepiku szkolnym. Klasa grała w zaprojektowaną przez nauczyciela grę walentynkową oraz
inne gry on- line. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
uczniowie klasy trzeciej wykonywali łańcuch kartek
walentynkowych. Byli uczestnikami spotkania o kulturze brytyjskiej z osobą, która miała możliwość jej
poznawania przez kilkanaście lat w Wielkiej Brytanii. Aby urozmaicić zajęcia i kształtować postawę
tolerancji wobec innych kultur uczniowie wykonali
przy pomocy nauczyciela makiety - symbole Wielkiej Brytanii. Ponadto chętni uczniowie uczestniczyli w zajęciach kółka. W celu podnoszenia percepcji
i sprawności myśli mózgu na zajęciach języka angielskiego stosowana była metoda kinezjologiczna
brain gym, czyli gimnastyka umysłu wg Dennisona.
Na podsumowanie, w okolicach 8 czerwca czyli urodzin królowej, uczniowie klas 1-3 prezentują kulturę
brytyjską w krótkim przedstawieniu.

14. Uczestnicy konkursu pt. „English Poem Recitation Competition.”

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

37

15. Podczas British Day - taniec i śpiew.

Przykładowy scenariusz - „BRITISH DAY”
H.POTTER Excuse me! Can you tell me the way to
Big Ben Place.
POLICEMAN Go north along this street.
H. POTTER O.K. Thank you.
HERMIONA Harry zobacz idziemy lewą stroną.
Dziwne trochę.
H. POTTER Musimy zrobić sobie fotkę na tle Big
Bena. Wiesz Big Ben to zegar - symbol stolicy, który
można zobaczyć na wielu widokówkach, przedstawiających Londyn.
HERMIONA Ladies and Gentelmans. Panie i Panowie!. I’m Hermiona.
H. POTTER I’m Harry Potter. Na pewno nas znacie
z powieści Rowling. Jesteśmy czarodziejami.
HERMIONA Zapraszamy Was do obejrzenia i wysłuchania prezentacji kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
H. POTTER Zachęcamy do nauki języka angielskiego. Językiem angielskim mówi się w 75 krajach,
a posługuje się nim około 750 mln ludzi. Jego znajomość daje przepustkę do znalezienia dobrej pracy.
HERMIONA Na początek posłuchajmy krótkiej rozmowy przyjaciół o pogodzie. Pogoda jest głównym
tematem rozmowy Brytyjczyków.
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SCENKA 1
H. POTTER Zaczął padać deszcz. (ROZKŁADA PARASOL). Każdy Anglik zawsze pamięta o parasolu.
W Wielkiej Brytanii bardzo często pada.
HERMIONA Chyba przestało padać.
Zobacz ! Widzisz ! To Bitlesi.
GRAJĄ
H. POTTER Usłyszeliście przed chwilą najpopularniejszy zespół brytyjski The Beatles.
HERMIONA A teraz krótka rada dotycząca zwyczaju picia herbaty w Wielkiej Brytanii. Herbata to najważniejszy napój. W angielskim domu herbatę dostaniesz nie tylko o 5 po południu, ale i 5 rano i 11
wieczorem.
H. POTTER Herbatę pije sie z filiżanki i z mlekiem.
Posłuchajmy więc rozmowy w kawiarni.
SCENKA 2
HERMIONA Proszę Państwa! To nieprawdopodobne! Nie spodziewaliśmy się tego gościa.
Oto królowa brytyjska zaszczyciła nas swoją obecnością.
H. POTTER Prosimy o zaśpiewanie dla niej piosenki
Happy birthday z okazji urodzin, które królowa obchodzi 8 czerwca.
PIOSENKA
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HERMIONA Gdy myślimy o Wielkiej Brytanii na myśl
przychodzą nam sławne uniwersytety w Oxford
i Cambridge.
H. POTTER Rowling miała na czym się wzorować
tworzą nasz HOGWART, do którego oboje uczęszczamy.
HERMIONA Posłuchajmy wierszy, prozy i piosenek
z jednej ze szkół Wielkiej Brytanii.
WYSTĘP
H. POTTER Na zakończenie chcielibyśmy przedstawić sławne postacie brytyjskie. Myślę, że je znacie !
HERMIONA I POTTER Dziękujemy za wspólną podróż!
SCENKA 1
WEATHER
1. Hello!

2. Hi!
1. How are you?
2. I’ m fine . Thank You!. And You?
1. O.K.
2. It’ s very cold today, is it?
1. And rainy too.
SCENKA2
CAFE
Kelner Good morning ! Can I help you?
KATE Yes , I would like a cup of tea and two biscuits,
please.
Kelner With milk and sugar ?
KATE No sugar, with milk.
Kelner Here you are.
KATE Thank you !

Anna Mazur
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju

ARTETERAPIA – INNE SPOJRZENIE NA SZTUKĘ
Ekspresja twórcza jest formą terapii, rozwija talenty, pasje i zainteresowania. Istotą jej jest, sprawianie radości innym i postrzeganie jako dobrej zabawy.
Sztuka jest obecna w życiu każdego człowieka.
Od najmłodszych lat dzieci mają naturalną potrzebę podejmowania działań plastycznych, czemu dają
wyraz podczas tworzenia swoich pierwszych rysunków. Sam proces twórczy, opiera się na aktywności
poprzez sztukę i przyjmuje nazwę arteterapia. Jest
niezwykle ważny w stymulowaniu rozwoju poznawczego i kształtowaniu osobowości dziecka.
Rysowanie, malowanie, robienie figurek z plasteliny, urządzanie przedstawienia… Postrzegamy to
zwykle jako zabawę… Później, to, co związane ze
sztuką wydaje nam się swobodną lekcją, która niewiele wnosi do życia… A jednak… Staje się sposobem wspomagającym osobowość twórczą dziecka,
zwiększa szansę powodzenia w szkole i życiu dorosłym. Trudno nam dostrzec, że zajęcia te uczą wielu
rzeczy, często bardzo przydatnych i wartościowych.
Ekspresja plastyczna to radość dająca możliwość
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tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania
i praktycznego działania. Spontaniczna, wynikająca
bezpośrednio z dziecięcych przeżyć, spostrzeżeń
jest czynnikiem wyzwalającym wyobraźnię i fantazję; pobudza dyspozycje psychiczne, między innymi
samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania, dokonywania właściwych wyborów.
Aktywność artystyczna ma na celu niwelowanie
negatywnych emocji (rozłąki z rodzinnym domem),
lęków, zahamowań. Rozwija pewność siebie, odwagę, wiarę we własne siły i możliwości, wspomaga
samodzielne myślenie. Odpowiednio stymulowane
i ukierunkowane działania przyczyniają się do podejmowania własnych działań, kreatywności: otwartości w wyrażaniu własnych sądów i opinii, przyjmowania pod wpływem sztuki właściwych postaw
moralnych i społecznych.
Spójrzmy na sztukę z innej strony. A zatem działania plastyczne:
Rozwijają:
• Kreatywność – tworzenie nowych rozwiązań,
dostrzeganie możliwości – nawet zwykła
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plastelina może tego uczyć, gdy trzeba za
jej pomocą przedstawić „czas” lub np. „emocje”. Przygotowywanie rekwizytów do sztuki
teatralnej to również pole do popisu – stara
zasłona okienna zamieni się w płaszcz, a plastikowa miska stanie się nakryciem głowy…
Dziś to tylko zabawa…, ale za chwilę umiejętność twórczego myślenia bardzo przyda się
w codziennym życiu.
• Odwagę – wystąpienia przed publicznością,
klasą, grupą. Prezentacja swoich prac na wystawie, recytacja wiersza na przedstawieniu
– to wszystko uczy odwagi w kontaktach
z innym ludźmi. Pomaga przełamać nieśmiałość, brak wiary w siebie i własne możliwości,
wzmocnić poczucie własnej wartości.
• Koncentrację – skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach jest bardzo ważne.
Pozwala unikać błędów w przyszłości, lepiej
wykonywać zadania, być dokładniejszym.
Sztuka tego uczy – wymaga od dziecka myślenia np. nad kształtami, kompozycją barw…
Dziecko z prawdziwym skupieniem potrafi
rysować kilka kresek, „poważnie” podchodzi
do lepienia z plasteliny, powtarza wierszyk
wiele razy, gdy ma wygłosić go na szkolnym
apelu. To wszystko można potraktować, jako
ćwiczenie umiejętności koncentracji.
Uczą:
• Pracy w grupie – wspólne przygotowywanie
zadania plastycznego, dopracowanie szczegółów. Podejmowanie decyzji – nawet z pozoru błahych. Wszystko to uczy komunikacji
interpersonalnej i dochodzenia do kompromisu we współpracy z drugim człowiekiem.
Pozwala ona nie tylko nauczyć się zasad
przedstawiania swoich racji, negocjacji, ale
również przewidywania konsekwencji decyzji, co jest przydatne później w pracy (np. gdy
trzeba w zespole zaplanować i podjąć decyzję o realizacji jakiegoś projektu).
• Rozwiązywania problemów – „Z czego wykonać dekorację na szkolną uroczystość
– zrobimy ją z niepotrzebnych zasłon, folii
i baloników”, „Nie mamy kurtyny do naszego
przedstawienia? Przyniesiemy prześcieradła”,
„Jak mam zagrać swoją rolę, gdy poruszam
się na wózku? Z pozoru może wydać się to
śmieszne (ale tylko z punktu widzenia innych), jednak jeśli dziecko od małego uczy
się, że problemy są po to, by je rozwiązywać
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– łatwiej sobie z nimi poradzi w dorosłym życiu.
• Odpowiedzialności – „Jeśli zapomnę przynieść szyszki, moja grupa nie będzie mogła
wykonać jesiennego ludzika”, „Nie nauczę się
roli na przedstawienie, nie wygramy konkursu” – to bardzo proste przykłady, ale dziecko
uczy się, że jego postępowanie ma wpływ na
innych, który może być dobry lub zły. Dzieci
ćwicząc coś razem/pracując nad czymś przyzwyczajają się do myśli, że są odpowiedzialne
za siebie nawzajem, a ich brak odpowiedzialności może przyczynić się do niepowodzenia
innych. Uczą się szacunku do cudzej pracy –
dostrzegają ile wysiłku należy włożyć w przygotowanie i prezentację zadania.
• Przyjmowania krytyki – sztuka to droga do
bycia coraz lepszym – na drodze tej pojawia
się krytyka. Obrazek się nie udał, zapomniałam początek wiersza na apelu z powodu tremy… Nie szkodzi…, ale można być lepszym.
Dzięki sztuce dziecko może się nauczyć przyjmować krytykę i uczynić z niej punkt wyjścia
do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami.
Tym samym krytyka nie niszczy, ale buduje…
Nie załamując się nią, dorosły człowiek dużo
łatwiej będzie pokonywać trudności w przyszłości.
• Podejmowania zadań przez zabawę – sztuka to zabawa połączona z odreagowaniem
i wyrażaniem emocji - tych pozytywnych
i negatywnych. Możliwość spędzenia czasu
w sposób atrakcyjny i miły. To również jest
potrzebne dziecku, by mogło cieszyć się, tym
co robi, poczuć frajdę – odkryć w sobie pasję
i potrzebę artystycznej ekspresji.
Różnorodność technik plastycznych, szeroki zakres oddziaływań sprawia, że arteterapia przynosi
ogromne korzyści tym, którzy z niej czerpią przyjemność.
Dzieciom, którym rożnego rodzaju trudności zakłócają bądź uniemożliwiają „pełne” funkcjonowanie w społeczeństwie, kontakt ze sztuką może okazać się bardzo pomocną formą terapii, która niesie
za sobą możliwość wyrażenia siebie także bez użycia słów.
Szeroki wachlarz możliwości jaki daje sztuka
kształtuje wymagane postawy i wartości. Trzeba
podkreślić ogromną rolę, jaką mają w tym względzie do spełnienia rodzice oraz nauczyciele będący
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drogowskazem dla tych, przed którymi świat stawia
nowe cele i wymagania.

2.
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WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – PRZYCZYNY,
SYMPTOMY, STRATEGIE ZARADCZE
ROLA NAUCZYCIELA Z PERSPEKTYWY WYMAGAŃ SPOŁECZNYCH
Kim jest nauczyciel? Jaka jest jego rola w świecie,
a także jakie wymagania są mu stawiane?
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej
umiejętności
zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania,
próbowania, działania!
(B. Conklin)

Nauczycielstwo postrzegane jest przez ludzi
w dwojaki sposób. Dla jednych to tylko zawód, kwestia nabytej wiedzy, którą muszą przekazać młodszym pokoleniom. Dla innych to z kolei cel życia,
spełnienie marzenia. Bez wątpienia praca nauczyciela to przede wszystkim aktywny kontakt z drugim
człowiekiem, a ten nie zawsze jest łatwy. Przed nauczycielami stawiane są bowiem dość spore wymagania – musi mieć wysokie kwalifikacje, skutecznie
nauczać, wychowywać, a co za tym idzie mieć nienaganną postawę, dobre maniery. Praktyka nauczycielska musi wiązać się z bezpośredniością, wszechobecnością i niepowtarzalnością każdej sytuacji
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szkolnej, a przede wszystkim z podążaniem z duchem czasu. Nauczyciel stale powinien się zmieniać
w toku swojej kariery zawodowej, aby w pewien sposób wciąż zdobywać uznanie uczniów – jak stwierdził Czesław Banach – ważne jest „przechodzenie od
postawy pewności naukowej do poszukiwania oraz
tworzenia wiedzy, zastępowania postawy dominacji postawą empatii, dialogu, negocjacji, otwierania
się na zmiany społeczne i edukacyjne oraz potrzeby
ludzi”. Kolejną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt, iż nauczyciel powinien być dla uczniów
autorytetem – człowiekiem, którego warto naśladować, którego się ceni, lecz aby do tego doszło, należy włożyć w to bardzo dużo pracy, pokazać, że jest
się właściwą osobą na właściwym miejscu. Uczniowie muszą czuć w nauczycielu oparcie, wiedzieć, że
jest to osoba, do której można zwrócić się z każdym
problemem, bo zawsze zostanie mu udzielona pewna pomoc i okazane zrozumienie.
Oprócz swojej postawy zawodowej wobec
uczniów, bardzo dużą rolę odgrywa też postawa nauczyciela wobec rodziców, innych nauczycieli, a nawet osób trzecich, bo jak wiadomo o postawie danego nauczyciela słyszy nie tylko najbliższe otoczenie,
ale również osoby „spoza szkoły”. Nauczyciel podejmując swoją pracę z grupą określonych uczniów,
składa przecież poniekąd pewną deklarację rodzi-
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com o tym, że ich dzieci zdobędą gwarantowaną
wiedzę, ale i uzyskają określoną wartość. Rodzice
często mają jedne z największych oczekiwań wobec
nauczycieli, w końcu powierzają im swoje największe skarby. Dlatego należy się starać, aby relacja nauczyciel-rodzic była jak najlepsza. W praktyce może
to jednak wyglądać różnie w skutek czego nauczyciel z reguły jest surowo oceniany i nie zawsze sprawiedliwie (kiedy natknie się na przykład na rodzica,
który przyjmuje dobre rady na temat dziecka, jako
atak lub na rodzica, który nie interesuje się swoim
dzieckiem należycie albo nie rozumie jego potrzeb
psychicznych).
Ponadto nauczyciel wciąż przebywa w towarzystwie swoich znajomych „po fachu”, z którymi utrzymanie poprawnej relacji jest kolejnym ważnym elementem składającym się na pracę. Często jednak
można zobaczyć we współpracownikach konkurencję co niestety może prowadzić do nie najlepszych
konsekwencji. Nauczyciel musi być więc „mistrzem
osobistym”, doskonale opisują to słowa M.A. Franciszkowskiej: „Mistrzostwo osobiste osiąga się wykraczając poza kompetencje i umiejętności; jest
to kształtowanie obiektywnej wizji rzeczywistości,
rozwijanie cierpliwości, rozwój duchowy. Mistrzostwo osobiste nie jest stanem, ale procesem, jest
to ciągłe udoskonalanie naszej wizji, zgodnie z potrzebami rzeczywistości. Ludzie o wysokim stopniu
mistrzostwa osobistego są w ciągłym trybie nauki
i tak naprawdę nigdy nie docierają do celu, nigdy
nie przestają się uczyć”.
Niestety nie każdy nauczyciel pracujący w swoim zawodzie potrafi podołać szeregowi wymagań,
jaki został powyżej przedstawiony. Z czasem może
zacząć odczuwać tak dużą presję, że skutkować ona
może wypaleniem zawodowym.
WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Czym właściwie jest wypalenie zawodowe? Jakie
są jego przyczyny, rodzaje, symptomy… i przede
wszystkim jak się przed nim bronić?
Na ogólne pojęcie wypalenia zawodowego według Ch. Maslach składa się:
•
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psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego – jest to brak energii i zapału, poczucie ogólnego zmęczenia; ludzie wyczerpani
emocjonalnie odnoszą wrażenie, że muszą
wkładać coraz więcej wysiłku w wykonywa-

nie swojej pracy i tracą zdolność do psychicznego odprężenia i regeneracji,
• depersonalizacja - polega ona na dystansowaniu się od innych osób; pracownik dotknięty tym rodzajem wypalenia dokonuje
depersonalizacji osób korzystających z jego
usług - cechuję go obojętność, bezduszność
oraz nadmierny dystans,
• obniżone poczucie osiągnięć osobistych spadek poczucia własnych kompetencji i sukcesów w pracy; im bardziej człowiek czuje się
nieskuteczny, tym bardziej narasta w nim poczucie nieprzystosowania; cechuje go brak
sensu, poczucie bezwartościowości, utrata
wiary we własne możliwości.
Zatem wypaleniem zawodowym możemy nazwać stan zmęczenia (psychicznego i fizycznego)
lub frustracji wynikający z nadmiernego poświęcenia się np. jakiejś sprawie, która nie przyniosła oczekiwanej nagrody. Osoby dotknięte tym zjawiskiem
niestety dystansują się od osób, które próbują im
pomóc, z czasem są coraz mniej zaangażowane
w wykonywanie swojego zawodu, powoli się z niego wycofując.
Problematyka wypalenia zawodowego dotarła
do Polski pod koniec lat osiemdziesiątych. Nie dotyka ono jednak wszystkich zawodów, a głównie tych,
których wykonywanie wiąże się z bliską interakcją
z drugim człowiekiem (więc jest to między innymi
zawód nauczyciela), która stanowi istotę działania
i warunkuje powodzenie w danym zawodzie. Skutkiem tej bliskiej interakcji może być przewlekły stres,
przykre sytuacje, negatywne emocje, a gdy człowiek
nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, to skutkuje to
niepowodzeniami, brakami sukcesów, a co za tym
idzie stopniowym wypalaniem się. Innymi źródłami
wypalenia może być niski status ekonomiczno-społeczny, rywalizacja wśród nauczycieli, czy brak renomy/poszanowania.
Proces wypalania zaczyna się pomału i niepostrzeżenie, ale ujawnia się ze zdwojoną siłą.
Odbija się na wszystkich sferach życia – relacjach
rodzinnych, znajomościach, zainteresowaniach.
Najbardziej dotyka osób głęboko zaangażowanych
w swoją pracę. „Jego istotą jest erozja wartości,
godności i woli – erozja ludzkiej duszy. Jest dolegliwością rozwijającą się stopniowo, w sposób ciągły
i nieprzerwany, spychającą ludzi ku dołowi ruchem
spiralnym, który jest trudny do odwrócenia”.
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Do niektórych symptomów wypalenia zawodowego według Chernissa należą:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
•

z obrębu psychiki:
zawód własną osobą,
poczucie winy,
niechęć do wykonywania zawodu, częste spoglądanie na zegarek,
ogromne zmęczenie po pracy,
zakłócenia snu,
cynizm i utrata pozytywnych uczuć wobec
klientów (tutaj uczniów),
zajmowanie się tylko własną osobą,
niechęć do rozmów na temat pracy,
obojętność, nieufność.
z obrębu funkcjonowania fizycznego:
dolegliwości pokarmowe (żołądkowe),
zaburzenia snu,
zmniejszona odporność (przeziębienia, grypy,
osłabienie),
podwyższone ciśnienie,
bóle głowy.

Tak naprawdę na symptomy może składać się
mnóstwo rzeczy, inaczej mówiąc są to po prostu zachowania, które podczas codziennego funkcjonowania danego człowieka, nie miały ówcześnie miejsca
– można do nich zaliczyć również: gotowość do jak
najczęstszych zwolnień z pracy, brak apetytu, zmianę
sposobu odnoszenia się do innych (np. do uczniów),
irytację na wyrost, a nawet w pewnym momencie coraz częstsze sięganie po alkohol i inne używki.
Przebieg wypalenia zawodowego, można podzielić na 3 poziomy według nasilenia:
Poziom 1 – delikatne objawy, pojawiające się sporadycznie, których można się pozbyć poprzez relaks
i odpoczynek.
Poziom 2 – nasilające się objawy, które zaczynają
się regularnie powtarzać, aby sobie z nimi poradzić
sam wypoczynek przestaje wystarczać i konieczny
jest do tego dodatkowy wysiłek.
Poziom 3 – nieprzerwane pojawianie się objawów wypalenia, zaczynają występować problemy
psychiczne i fizyczne, konieczna jest wówczas profesjonalna pomoc, która przyniesie efekty dopiero po
pewnym czasie.
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Nauczyciel pracując musi więc stale być czujnym
i nie ignorować żadnych zmian w swoim zachowaniu,
aby nie zabrnąć do miejsca, z którego ciężko wrócić.
Warto zaznaczyć, że niezbyt duża ilość nauczycieli
zdaje sobie sprawę, jak wiele czynników wpływa na
ich psychikę. Stresorami, o których jeszcze w tej pracy
nie wspomniano może być nawet: hałas, zbyt duża
ilość osób w danym miejscu, monotonia czy źle dopasowane sprzęty biurowe tudzież ich brak.
Do czynników ryzyka wypalenia zawodowego
można zaliczyć: płeć, wiek i staż, poziom wykształcenia, sposoby radzenia sobie ze stresem, samoocenę.
Wypalenie zawodowe niesie za sobą skutki, na
które nie można być obojętnym. Dotyczą one bowiem nie tylko samego nauczyciela nim dotkniętego,
ale również uczniów, współpracowników, rodziców
uczniów oraz rodzinę.
Aby zapobiec wystąpieniu tego zjawiska osoba
pracująca w zawodzie nauczyciela musi:
• wykształtować w sobie umiejętność eliminowania problemów,
• stale rozwijać swoje kompetencje, aby zawsze
mieć świadomość swojego wykształcenia,
• sprawiedliwie oceniać sytuacje i mieć dystans
wobec własnej osoby,
• podchodzić do swojego zawodu jak do przyjemności, nie przykrego obowiązku,
• posiadać stojące za sobą społeczeństwo/pomoc ze strony najbliższych,
• potrafić oddzielać życie zawodowe od osobistego,
• pamiętać o rozsądnym planowaniu swojego
czasu wolnego.
Istotnym czynnikiem zapobiegawczym jest też
szeroka wiedza na temat zawodu, podczas jego wyboru, a także doskonałe znanie samego siebie i własnych możliwości.
Bibliografia:
1. Barbara Kutrowska „Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy różnych oczekiwań społecznych.”
2. Łucja Reczek-Zymróz „Współczesne funkcjonowanie nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej – pożądane cechy
nauczyciela we współczesnej szkole.”
3. Helena Sęk „Wypalenie zawodowe”.
4. Katarzyna Znańska-Kozłowska „Wypalenie zawodowe –
pojęcie, przyczyny i objawy.”
5. Jorg Fengler „POMAGANIE MĘCZY. Wypalenie w pracy zawodowej.”
6. Piotr Hreciński „Wypalenie zawodowe nauczycieli.”
7. Rudolf Kretschman „Stres w zawodzie nauczyciela.”
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Francieszek Rusak
• Polonista, społecznik, pomysłodawca i inspirator wielu działań społecznych i kulturalnych
w Busku. Był dyrektorem Buskiego Domu Kultury, współzałożycielem Towarzystwa
Miłośników Buska-Zdroju

HISTORIA URZĘDÓW
Historiografia powojenna (szczególnie ta w wydaniu szkolnym) z przyczyn ideologicznych marginalizowała zagadnienie lokacji miejscowości na
prawie niemieckim. Nie chciano komplementować
lokacyjnego prawa niemieckiego tylko dlatego, że
było pochodzenia... niemieckiego.
Pobieżnie traktowano także założenia owego
prawa, ograniczając się zaledwie do jego zewnętrznej warstwy, nie wnikając w ustrój lokowanej
miejscowości. Tymczasem prawo niemieckie było
niezwykle korzystne zarówno dla wsi jak i miast. Widząc jego zalety, o to prawo zabiegały usilnie także
wcześniej założone już miejscowości. Tymi zaletami
były przywileje samorządowe, które pozwalały wyłaniać spośród siebie przedstawicieli miejscowych
władz administracyjnych i sądowniczych.
Wyłoniła się także klasa urzędnicza mająca genezę nazewniczą przeważnie z niemczyzny, o czym
dziś nie zdajemy sobie na ogół z tego sprawy. Nie
wszystkie wszak nazwy urzędów miały niemiecki
rodowód. Przedstawiona lista urzędów, która przetrwała do dziś, objaśnia ich genezę.
HISTORIA URZĘDÓW
Sołtys – to stary urząd wprowadzony jeszcze
w Polsce Piastowskiej na wsiach lokowanych na
prawie niemieckim. Sołtys mógł się wywodzić
z warstwy chłopskiej, mieszczańskiej lub szlacheckiej i był zazwyczaj zasadźcą nowej wsi. Obowiązki
sołtysa były wielorakie, ale przywileje znakomicie je
rekompensowały. Sołtys przede wszystkim obowiązany był zbierać czynsze, daniny i dziesięciny. Musiał też starać się o nowych osadników, naznaczać
podwody oraz naprawiać drogi i mosty. Poza tym
przewodniczył sądom w lżejszych sprawach (o ciężkich przewinach miał obowiązek donosić do sądu
wyższej instancji; ziemskich, grodzkich, wiecowych
itp.). Od tej czynności wywodzi się nazwa „sołtys” –
z niemieckiego Schulthiess – sędzia wiejski. Sołtys
miał też obowiązek służby wojskowej z własnym
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ekwipunkiem oraz koniem. Sołtysostwo było dziedziczne i przechodziło z ojca na syna.
Do przywilejów sołtysów należało prowadzenie
przez nich młynów, karczem oraz pobieranie części dochodów ze stawów rybnych i kuźni. Poza tym
otrzymywali też 1/6 z czynszów i 1/3 z opłat sądowych. Wynikało z tego, że sołtysi byli często bogatsi od średnio zamożnych szlachciców. Dawało to
częsty asumpt do przechodzenia w stan szlachecki. Urząd ten stał się z czasem łakomym kąskiem
dla szlachty, która zaczęła wykupywać sołectwa.
Wykupywanie sołectw przyniosło w efekcie zanik
sołtysów, których funkcje sądownicze przejęli wójtowie oraz folwarki. Urząd sołtysa przetrwał, chociaż
w zmienionej postaci. Sołtys był po prostu przedstawicielem gromady, wyrażając jej wolę oraz występując w jej imieniu w obronie jej interesów. Dziś
sołtys jest delegatem wsi będąc łącznikiem między
nią a administracją samorządową w postaci gminy.
Wójt – to urząd, który przyszedł w XII w. z Niemiec (niem. Voght) wraz z lokacją miast na prawie
magdeburskim. Wójt początkowo pełnił podobną
funkcję jak sołtys na wsi. Stał na czele władz miejskich, przewodniczył sądom wójtowskim oraz był
odpowiedzialny za czynności policyjno-porządkowe. Sądy wójtowskie, w odróżnieniu od wiejskich,
mogły także rozstrzygać sprawy kryminalne. W zależności od właściciela miasta( królewskie, kościelne
czy prywatne) wójt odgrywał w nich nieco inną rolę.
Będąc lennikiem właściciela miasta, zobowiązany
był do pewnych powinności, np. obowiązku konnej
służby wojskowej (zwolniony mógł być tylko z miasta kościelnego). Urząd wójta był dziedziczny i niezwykle dochodowy, szczególnie w miastach królewskich, gdzie wydzielane były tzw. wójtostwa, czyli
kilkułamowe folwarki rolne należące nierozdzielnie
do urzędu. Poza tym wójt miał prawo posiadać jatki oraz pobierać uposażenie 1/5 czynszów oraz 1/3
kar sądowych. Jak z tego widać, dochody wójtów
musiały być znaczne. Początkowo wójtostwa nie

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

można było sprzedać. Jednak później wykupywały
je najczęściej rady miejskie, które wyłaniały spośród
siebie wybieralnego burmistrza. Urząd wójta przeszedł na gminy wiejskie i trwał bardzo długo, bo aż
do 1950. roku. Jego prestiż szczególnie podupadł
w Królestwie Kongresowym, kiedy stał się synonimem tępego, bezdusznego i przekupnego biurokraty. Po wojnie wójtów zastąpili przewodniczący rad
gromadzkich i gminnych. W latach siedemdziesiątych XX w. ustanowiono w ich miejsce naczelników,
a od 1990 przywrócono w gminach urząd wójta.
Burmistrz – to urząd, który podobnie jak sołtys
i wójt, został zapożyczony z Niemiec (niem. Burgenmeister). Burmistrz w odróżnieniu od wójta
był wybieralny przez radę miejską i stał na czele
samorządu miejskiego. Z czasem utworzono magistrat składający się z dwóch urzędów czyli urzędu
radzieckiego(rajcowie i burmistrz) oraz urzędu wójtowsko-ławniczego (sądowniczego). Burmistrz stał
na czele rządu miasta i miał pieczę nad pieczęcią
miejską. Jak z tego wynika, w mieście panował swoisty dualizm władzy sprawowanej przez burmistrza
i wójta. Ponieważ urząd wójta był dziedziczny, więc
wójt był praktycznie nieusuwalny, wobec czego czuł
się bezkarny i niekiedy nadużywał władzy.
Władysław Łokietek postanowił ukrócić władzę
wójtów po osławionym buncie krakowskiego wójta
Alberta, który stanął na czele opozycji skierowanej
przeciw niemu. Poparł urząd burmistrza, który był
wybieralny, a więc bardziej bezpieczny. Wójtom pozostawiono przewodniczenie ławnikom, a po wykupieniu wójtostw przez rady miejskie, przesunięto
ich na wieś. Odtąd burmistrzowie rządzili w mieście
niepodzielnie, choć pod kontrolą rady. Odbierali
przysięgę od mistrzów czyli starszych cechu, którzy
zobowiązali się pracować tylko dla dobra miasta.
Poza tym burmistrz miał: „codziennie, lub w miarę
potrzeby na ratusz się schodzić, o rzeczy publicznej radzić, spory między ludźmi rozsądzać i godzić,
sierot i wdów uciśnienia i wszelkiej sprawiedliwości
bronić, wedle najwyższego rozumu baczyć, aby drogości jedzenia i picia w mieście nie było, miary i wagi
sprawiedliwej przestrzegać, piekarzów, rzeźników,
karczmarzów doglądać, jako też i przekupniów,
któryby przeciw pospolitej uchwale wykraczali, gry
nadmierne i pijaństwo powściągnąć i wykorzenić”.
W drugiej połowie XVII wieku burmistrzowie
ostali się tylko w małych miastach, a w większych
pojawili się prezydenci. Ten stan rzeczy przetrwał
do 1950 roku. Burmistrzów i prezydentów zastąpili
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przewodniczący rad miejskich, a następnie naczelnicy. Urząd burmistrza reaktywowano w 1990 roku.
Obecnie burmistrz stoi na czele wybieralnego zarządu oraz jest kierownikiem urzędu miasta i gminy.
Kasztelan – to trzynastowieczna nazwa starego urzędu, który zwał się przedtem grododzierżcą
i oznaczał naczelnika okręgu grodowego. Od XIII
wieku okręgi grodowe zaczęto nazywać z łacińska
castellanimi lub castellaturami, grody książęce zaś
zaczęto zwać castellum, a jego wodza – castellanus,
z czego powstał polski kasztelan. Kasztelan miał
obowiązek organizować obronę swojej kasztelanii,
a także miał pobierać daniny, utrzymywać porządek oraz sprawować sądy. Kasztelanów naznaczano
w grodach, które nie musiały być miastami. Np. stary
gród Wiślica był kasztelanią, zanim stał się w 1326
r. – a więc stosunkowo późno – miastem. Urząd
kasztelana zaczęli wypierać naznaczeni przez króla Wacława Czeskiego starostowie. Jednakże tytuł
kasztelana pozostał, choć w charakterze tzw. urzędu
ziemskiego, pozostającego często tylko urzędem tytularnym (miecznik, wojski, podstoli itp.). Poważną
rangę zachował tylko kasztelan krakowski, który zasiadał w senacie na pierwszym obok króla miejscu.
Tytularne urzędy kasztelańskie zachowała szlachta
jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego do 1831 roku. Potem nazwa „kasztelan” przeszła w niebyt historyczny. Dziś funkcjonuje jeszcze nazwa kasztel-zamek w słowie kościół,
jako że pierwsze kościoły budowane były na modłę
zamków obronnych i często ową funkcję spełniały.
Starosta – to rodzima nazwa najstarszego urzędem na danym terenie. Starostów wprowadził w XIII
w. do Polski Wacław Czeski. Sprawowali oni władzę
w prowincjach Polski w imieniu króla, który przebywał w Pradze. Zarządzali oni początkowo większymi jednostkami terytorialnymi, a potem coraz
mniejszymi. Starostowie naznaczani zrazu spośród
cudzoziemców, wykorzystywali swoje stanowiska,
by się jak najszybciej wzbogacić. Ich chciwość i pazerność sprawiły, że zostali znienawidzeni przez ludność polską, która tym łatwiej poparła wygnanego
polskiego księcia Władysława Łokietka. Mimo zmian
na polskim tronie, sam urząd jednak nie zanikł. Aby
się historia nie powtórzyła, zmuszono Ludwika Węgierskiego rezydującego w Budzie, aby naznaczył na
starostów tylko Polaków.
Z czasem wykształciły się trzy rodzaje starostów:
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•

starostowie tzw. generalni, sprawujący namiestnikostwo w całych dzielnicach (Wielkopolska, Ruś i Podole itp.)
• starostowie grodowi, będący namiestnikami
w grodzie lub zamku,
• starostowie niegrodowi, zarządzający zespołem dzierżaw dóbr królewskich (tenuta).
Starostwa grodowe miały większą rangę, za to niegrodowe, będące królewszczyznami, nadawano
szlachcie dożywotnio za zasługi publiczne, tzw.
„chleb dobrze zasłużonych” – panis bene merentium. Zasada ta była później łamana i starostwa
dostawały się niekiedy w niegodne ręce, co wywoływało często oburzenie. Dochody ze starostw były
znaczne, bo obejmowały 1/10 wpływów pieniężnych, co trzeci snop zboża, co dziesiątą rybę przy
spuszczaniu stawu, 3 grosze od kopy w sądach, 12
groszy od dziewczyny idącej do innej wioski itd. Starostowie winni byli płacić czwartą część dochodów,
tzw. kwartę, na wojsko, nazwane od tego kwarcianym. Starostowie jak mogli, zaniżali swoje dochody,
aby mniej płacić, w związku z czym król powoływał
często lustratorów do szacowania rzeczywistych
dochodów. Starostowie w przeciwieństwie do kasztelanów i wojewodów (którzy zajmowali się obronnością), zarządzali jedynie majątkiem. Ich władza
rozciągała się na chłopów, mieszczan i szlachtę. Mieli także prawo miecza oraz wykonywania wyroków
kościelnych i świeckich. Starostwo było przyznawane dożywotnio, a nawet przechodziło na wdowę
jako dożywocie. Zygmunt III Waza podzielił starostwa na dwie kategorie: do rozdawnictwa za zasługi oraz do dochodów własnych (skarb królewski).
Pod koniec XVIII w. w sytuacji coraz mniejszej liczby
królewszczyzn, starostwa zaczęto dzierżawić na 50
lat, a starostów grodowych zaczęto wybierać. Starostowie zaczęli stopniowo przemieniać się w tzw.
urzędników ziemskich. Urząd starosty zachował się
tylko w Galicji do 1918 r., w zaborach zaś rosyjskim
i pruskim naznaczano urzędników o obco brzmiących nazwach. W odrodzonej Polsce starosta był
zwierzchnikiem administracji ogólnej w powiecie
i podlegał wojewodzie oraz stał na czele starostwa,
czyli siedziby władz administracyjnych powiatu. Po
likwidacji starostw w 1950 roku, starostowie ostali
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się jeszcze do 1954 i kierowali prezydiami powiatowych rad narodowych. Potem stali się ich przewodniczącymi. Powrót starostów i starostw nastąpił po
reaktywowaniu powiatów w 1999 r.
Wojewoda – prastary urząd słowiański oznaczający tego, co woje wodzi, czyli znaczący tyle co
dowódca, wódz. Wojewodowie byli zrazu jakby zastępcami książąt. Nasi kronikarze wspominają, że
w okresie przedpiastowskim nie było książąt, lecz
było w naszym kraju dwunastu wojewodów, którzy stali na czele 12 ziem lechickich. Po obaleniu
władzy dwunastu wojewodów, wybrano jednego,
który rządził całym krajem. Wojewodami byli więc
protoplaści Mieszka I: Siemowit, Leszek i Siemomysł. Dopiero przyjęcie chrztu wprowadziło pojęcie „książę”, a tytuł wojewody przeszedł na głównego dowódcę i doradcę księcia. Liczba wojewodów
znacznie wzrosła w czasie rozbicia dzielnicowego,
gdyż każdy książę naznaczał jednego lub niekiedy
kilku wojewodów. Wojewodowie zostali nawet wtedy, gdy Polska zdołała się zjednoczyć. Z czasem wojewodowie zaczęli przekształcać się w urzędników
ziemskich. W hierarchii urzędniczej wojewoda stał
najwyżej, będąc równocześnie senatorem. Do jego
obowiązków należało przewodnictwo w sejmikach,
dowodzenie pospolitym ruszeniem w swoim województwie, sądzenie Żydów, mianowanie niektórych
urzędników, wydawanie glejtów czyli listów ochronnych, ustanawianie opłat, kontrolowanie miar i wag
itd. Wojewodów naznaczał król, lecz były wyjątki na
Żmudzi i Białorusi, gdzie wybierała ich miejscowa
szlachta. Wojewodowie zasiadali przed kasztelanami, za wyjątkiem kasztelana krakowskiego, który siedział najbliżej króla. Domeną wojewody było
województwo. Małe województwo nie posiadające
wojewody nazwano ziemiami. Urząd ten funkcjonował jeszcze w Księstwie Warszawskim oraz w początkach Królestwa Polskiego. W latach międzywojennych wojewodowie stali na czele administracji
państwowej w województwie i podlegały im urzędy
wojewódzkie oraz starostowie. Po wojnie urząd wojewody uległ likwidacji w 1950 r. reaktywowano go
po reformie administracji w 1975 r.
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Bernadeta Wiśniewska
Aneta Nocoń-Parada
• Autorki są nauczycielkami w Samorządowej Szkole Podstawowej
w Wielgusie

HISTORIA SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WIELGUSIE
Historia szkoły w Wielgusie sięga lat 30 – tych XX
wieku.
Drewniany budynek funkcjonował przez wiele
lat. Pierwszym kierownikiem był Jan Maniak - zasłużony działacz AK, nauczyciel, społecznik. Blisko 300
dzieci uczyło się w najbardziej zagęszczonej, przedwojennej, drewnianej szkole, która była bez ogrzewania do 1987 r. Uczniowie nie mieścili się w drewnianym budynku, dlatego w 1988 r. pojawiły się
postulaty o wybudowaniu nowego budynku szkoły.
Wielkimi inicjatorami budowy nowego budynku
był ks. Andrzej Biernacki, ówczesny i obecny Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch oraz Dyrektor szkoły - Jan Doroz. 24 czerwca
1992 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, 25 sierpnia 1992 r. dokonano pierwszego zakupu cegły ze składek rodziców, 17 listopada 1993 r.
rozpoczęto pierwsze prace budowlane. W dniu 1
maja 1994 r. nastąpiło poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego – Aktu Erekcyjnego, a 7
września 1997 r. odbyło się uroczyste otwarcie wybudowanego obiektu szkolonego. Budynek szkoły
poświęcił ks. Jerzy Kantyka, natomiast przecięcia
wstęgi dokonali m.in. Minister Edukacji Narodowej
– Stefan Pastuszka, Świętokrzyski Kurator Oświaty Jan Korczyński i Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Adam Bodzioch, a ówczesny dyrektor
szkoły mgr Jan Doroz otrzymał od dyrektora firmy
„Kartel” symboliczny klucz do nowego budynku. Od
tego dnia rozpoczęła się nowa epoka dziejów tej
szkoły, w nowych obszernych salach, przy nowoczesnych urządzeniach i sprzęcie, w nowoczesnej
i dużej sali gimnastycznej.
Wielki inicjator budowy nowego budynku szkoły Ksiądz Andrzej Biernacki został wyróżniony i od
2018 r. jest patronem szkoły w Wielgusie. Obecnie
do szkoły w Wielgusie uczęszcza około 300 dzieci,
które uczą się w nowoczesnym obiekcie szkolnym
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na miarę XXI wieku. 1 września 2018 r. zostało otwarte nowoczesne, wielofunkcyjne boisko szkolne. Zajęcia sportowe mogą odbywać się w także w siłowni
szkolnej.
Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej szkoły i zajęć dodatkowych.
W szkole działają:
• chór szkolny, a także Dziecięca Orkiestra im.
Księdza Andrzeja Biernackiego,
• Szkolny Klub Wolontariatu „Aniołek”,
• Szkolny Klub Sportowy, przy którym prowadzone są zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego.
Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój uczniów, którzy zdobywają laury w różnorodnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Dla urozmaicenia „życia szkolnego” realizowane
są ciekawe projekty edukacyjne m.in.:
• Oblicza Dialogu - Młody Asyż,
• Trzymaj Formę,
• Młodzi głosują,
• Tesco dla szkół,
• Szkoła w ruchu,
• PAH – akcja Pajacyk,
• Błękitny Pakiet,
• Żyj smacznie i zdrowo,
• Shuttle Time,
• Znajdź właściwe rozwiązanie,
• Multi Sport,
• Bezpieczny Internet.
Młodzież ma możliwość uczestniczenia w licznych wyjazdach do kina i teatru oraz w wycieczkach
edukacyjnych w Polsce i Europie. Prowadzone są
także zajęcia w ramach Zielonej Szkoły.
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