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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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CO S ŁYCHAĆ W SZ KO Ł ACH?

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ROJOWIE

Dzień Babci i Dziadka

NIECH OD BAŁTYKU AŻ DO STÓP TATR
ŻYJĄ NAM BABCIE I DZIADKOWIE STO LAT!

Babcia i dziadek to najważniejsze osoby
w życiu każdego dziecka. Nikt nie potrafi
upiec takiego ciasta jak babcia i nikt nie
umie zrobić takiego karmnika dla ptaków jak
dziadek.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Rojowie pamiętali o swoich babciach i
dziadkach, dlatego 5 lutego przygotowali
dla nich w szkole uroczystą akademię. Babcie i towarzyszący im dziadkowie zjawili się
punktualnie. Usiedli przy przygotowanych
dla nich stołach i z niecierpliwością czekali
na rozpoczęcie występu. Po chwili na scenie
pojawili się mali aktorzy i po upewnieniu się,
że wszyscy goście dotarli na miejsce, rozpoczęli apel. Wyrecytowali wiele pięknych
wierszy o miłości do babci, o wdzięczności
za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich
czas. Nie mogło zabraknąć też występu
wokalno-muzycznego szkolnego zespołu „Gawroszki”.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Uczniowie cieszyli się,
że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swój szacunek
dla babć i dziadków. Natomiast goście z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które tyle wysiłku włożyły w przygotowanie uroczystości.
Jednak na zebranych czekała jeszcze jedna niespodzianka. Dzieci w tajemnicy przed dziadkami przygoto-

21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień
Babci i Dzień Dziadka. To była dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach,
którym często zawdzięczamy większość
rozkoszy dzieciństwa. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu im życzeń. Przecież
wnuczęta to dla nich największy skarb
i radość. U babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z dziadkiem można
porozmawiać o dawnych czasach, które
znane są nam tylko z kart książek historycznych. Dla dziadków zawsze jesteśmy
najważniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość
i ogromne doświadczenie życiowe. 17
stycznia 2010r. w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych
gości, uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swój program artystyczny. Na

twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia
i wzruszenia.
Wielką przyjemność sprawiły babciom
i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane, upominki, wręczone przez wnuków.
Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić się wrażeniami. Nie obyło się także bez
tańców wnucząt z babciami i dziadkami.
Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich
wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która
towarzyszyła spotkaniu, była okazją do
umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.
Jeszcze raz wszystkim Babciom
i Dziadkom składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu.

Nauczyciele

wały dla nich drobne upominki i własnoręcznie zrobione laurki, które wręczyły tuż
po zakończeniu apelu. Potem babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na kawę i ciasto.
Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.

Hanna Kempa

Dzień Przedsiębiorczości
Dzięki zaangażowanym społecznie firmom i instytucjom
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju mogą
spędzić kilka godzin w pracy.
Zyskują bardzo dużo: weryfikują
swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, zapoznają się
z jego specyfiką i pozyskują
wszelkie praktyczne informacje,
których nie zapewni im wiedza
podręcznikowa. Tak, w dużym
skrócie, wygląda idea „Dnia
przedsiębiorczości”.
Projekt organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy
współpracy Kancelarii Prezydenta RP.
Honorowy patronat objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Rejestracja do siódmej edycji „Dnia
przedsiębiorczości” już się rozpoczęła,
a jedynym warunkiem przystąpienia do
projektu jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.junior.org.pl/dp

Najbliższy „Dzień Przedsiębiorczości” odbędzie się 10 marca 2010 roku.
W minionym roku szkolnym o zale-

tach „Dnia Przedsiębiorczości” przekonało się aż 42 tysiące uczniów z ponad
600 szkół, którzy mogli liczyć na pomoc
42 tysięcy wolontariuszy z 18 tysięcy
firm i instytucji.
„Dzień przedsiębiorczości” to de
facto jeden dzień, ale przygotowania do
programu rozpoczynają się w szkołach
dużo wcześniej. Szkolni koordynatorzy są zobowiązani do poddania się
określonej procedurze przygotowującej dyrekcję, rodziców i uczniów do
udziału w projekcie. Po uzyskaniu zgody
dyrekcji następuje formalna rejestracja
szkoły na stronie internetowej Fundacji
www.junior.org.pl/dp. Wówczas szkoła
otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, do oferty firm, a także ma możliwość zgłaszania do programu firm,
które tylko jej udostępniły swoją ofertę.
Do obowiązków szkolnego koordynatora należy także przydzielenie uczniom
odpowiednich miejsc pracy, zgodnie
z ich zainteresowaniami i preferencjami.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje pakiet materiałów do
realizacji programu, w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: informatory
dla wolontariuszy, karty dla uczniów
oraz plakat promujący przedsięwzięcie.
Pełny dostęp do materiałów w wersji
elektronicznej jest możliwy po zalogowaniu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać
potwierdzenie zgłoszenia wraz z pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora do
Fundacji. Po tej procedurze konto szkoły
zostaje aktywowane.
Punkt kulminacyjny programu stanowi praktyka. Uczeń towarzyszy swojemu opiekunowi przez 3 – 5 godzin dnia
roboczego. W tym czasie zapoznaje się
ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków; wykonuje proste
zadania, pozyskuje informacje na temat
predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp.
Po „Dniu Przedsiębiorczości” następuje jego ewaluacja: szkolny koordynator sporządza wraz z uczniami szczegółowe sprawozdanie z przebytej praktyki,
przeprowadza lekcję podsumowującą
udział uczniów w programie oraz wysyła
listy z podziękowaniami do firm.
Zwieńczeniem programu jest Gala
Przedsiębiorczości
organizowana
w Pałacu Prezydenckim. Podczas uroczystości najaktywniejsze szkoły oraz
firmy i instytucje uhonorowane zostają
statuetkami i dyplomami. Nagrody
otrzymują także uczniowie – laureaci
konkursu na najlepszy fotoreportaż
z „Dnia Przedsiębiorczości”.
Wolontariusze o programie:
„(…) Drogą do zdobycia umiejętności
i wiedzy zawodowej jest przede wszystkim praktyka, której, moim zdaniem,

w polskim szkolnictwie jest zdecydowanie za mało. Dlatego Dzień Przedsiębiorczości to świetny pomysł. Uczniowie mają okazję poznania praktycznej
strony codziennego funkcjonowania
firmy, pracy na różnych stanowiskach
i w różnych zawodach. W swojej firmie
gościłem w tym roku kilku uczniów
technikum budowlanego, którzy wybrali
kierunek monter instalacji sanitarnych.
Nie był to dla nich dzień odpoczynku,
ale wyszli z firmy zadowoleni”.
Tomasz Nejman
Właściciel Zakładu UsługowoHandlowego „Tomex” w Płocku
„Więcej takich dni, to może byłoby
mniej rozczarowań w życiu, związanych
z pracą zawodową”.
Elżbieta Gasek

Psycholog z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdwinie
„(…) Dla niektórych uczniów to
jedyna okazja, żeby zobaczyć z bliska
pracę specjalistów, zapoznać się z ich
obowiązkami, uzyskać wiedzę na temat
danego zawodu i możliwości zatrudnienia. Jednocześnie dowiadują się, jakie
oni sami mają predyspozycje do wykonywania danej profesji.”.
Danuta Ożarek
Asystentka Dyrektora, InterYeast
Sp. z o.o. w Krośniewicach
Kontakt:
Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
ul. Kalatówki 6
02-702 Warszawa
tel. (0-22) 843 85 36
faks (0-22) 899 29 86
www.junior.org.pl
Koordynator:
Joanna Mrożek
joanna.mrozek@junior.org.pl

