
Najmłod-

sze dzieci 

uczęsz-

czające 

do przed-

szkola 

wreszcie doczekały się 

nowej sali.  
 

W czasie wakacji na skrzy-

dle budynku naszej szkoły, 

tam, gdzie do tej pory mie-

ściła się księgowość, trwał 

remont. Powstała tam sala, 

do której uczęszczać będą 

najmłodsze dzieci. 

Wszystko tutaj jest nowe, od 
podłogi aż po sam sufit. — Nowe przedszkole jest bar-

dzo ładne i kolo-

rowe –  mówi 

pani Ania Faryń-

ska, nauczyciel-

ka i opiekunka 

grupy dzieci w 

wieku 3-5 lat. —

Tutaj znajdzie 

się miejsce i na 

zabawę, i na 

naukę. 
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Przedszkolne nowości w Korzeczniku 
PONADTO W NUMERZE: 

O Światowym Dniu 

Tabliczki Mnożenia 

piszą Asia Dobrowol-

ska, Amelia Michalak 

i Ola Stasiak 

2 

O niezwykłych odwie-

dzinach rycerzy piszą 

Malwina Przybyłow-

ska i Martyna Danie-

lewicz 

3 

O wspaniałej przyjaź-

ni poza szkołą opo-

wiadają Amelia Mi-

chalak i Malwina 

Przybyłowska 

4 
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Tutaj jest miejsce na zabawę… 

… i na naukę. 

JAKUB KRÓL 



30 września ob-

chodziliśmy Świa-

towy Dzień Ta-

bliczki Mnożenia. 

Uczniowie naszej 

szkoły po raz 

pierwszy brali udział w tej akcji. 

 

Jej celem było propagowanie zabawo-

wej formy nauczania –  uczenia się 

matematyki, zarówno wśród dzieci, jak 

i dorosłych. Bo w ten dzień każdy mógł 

spróbować swoich sił i pochwalić się, 

jak radzi sobie nawet z trudnymi przy-

padkami. –  Chcieliśmy zachęcić 

uczniów, by w niecodzienny i przyjem-

ny sposób przyswoiły sobie tabliczkę 

mnożenia oraz  potraktowały jej naukę 

jako zabawę –przekonuje Ewa Ra-

kowska, nauczycielka 

matematyki oraz koor-

dynator akcji w Szkole 

Podstawowej w Ko-

rzeczniku. –  Dorośli 

natomiast mogli dać im 

przykład rozwiązując 

trudne przypadki. 

Same przygotowania 

do Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia w 

podstawówce w Ko-

rzeczniku trwały ponad 

dwa tygodnie. W tym 

czasie uczniowie de-

korowali szkołę, przy-

gotowywali plakaty, 

rekwizyty oraz gry 

matematyczne. –  Aktywnie przypomi-

nali sobie też działania w formie za-

baw czy gier stosowanych na innych 

lekcjach, m.in. na wychowaniu fizycz-

nym –  mówi Ewa Rakowska. Kiedy 

już nastał ten właściwy dzień, tablicz-

kowa wiedza sprawdzana była w nie-

codzienny sposób –  podczas krótkich 

egzaminów przeprowadzanych przez 

dzieci. –  Byli to 

uczniowie, którzy 

otrzymali wcześniej 

tytuł eksperta tabliczki 

mnożenia –  wyjaśnia 

Dorota Krysiak, na-

uczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej, 

koordynator ŚDTM w 

Szkole Podstawowej 

w Korzeczniku. –

 Tworzyli oni specjal-

ną komisję oraz 

Patrol Egzamina-

cyjny. Zaopatrzeni w losy, przepytywali 

kolegów, nauczycieli, a nawet osoby, 

które nieoczekiwanie odwiedziły szko-

łę. –  Zagadany przez dzieci pracow-

nik wydawnictwa, początkowo z oba-

wą, rozwiązał wszystkie zadania i z 

zadowoleniem odjechał z tytułem MT 

Expert –  śmieje się Dorota Krysiak. 

Odznakę z takim właśnie napisem 

otrzymywał każdy uczestnik za bez-

błędny wynik. Najwięcej emocji wywo-

łał jednak Patrol Egzaminacyjny, który 

udał się do pobliskiego sklepu spo-

żywczego w Dzióbinie. –  Tam dzieci 

sprawdzały znajomość tabliczki mno-

żenia wśród dorosłych –  mówi Ewa 

Rakowska. –  Okoliczni mieszkańcy 

pozytywnie zareagowali na naszą ak-

cję, prawie wszyscy zdobyli tytuł MT 

EXPERT, uczniowie zaś czuli ogrom-

ną dumę, że wszystko przebiegło 

zgodnie z oczekiwaniami. 
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Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają 

JOANNA DOBROWOLSKA                     

AMELIA MICHALAK              

ALEKSANDRA STASIAK 

Komisja Egzaminacyjna miała pełne ręce roboty 

Wszyscy jesteśmy ekspertami od tabliczki mnożenia! 



W połowie września naszą szkołę 

odwiedziła grupa artystyczna Re-

konstrukto z Torunia. Byli to pa-

sjonaci historii, którzy w nieco-

dzienny sposób przedstawili nam 

przeszłość.   

 

 Przebrani za rycerzy, opowia-

dali o dawnych dziejach naszego pań-

stwa. Nasi uczniowie mogli się wybrać 

w podróż w czasie do średniowiecza, 

kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mie-

czem w ręku nie szczędzili wysiłku, by 

bronić honoru i ojczyzny. Kiedy to każ-

dy rycerz spieszył służyć pomocą i 

bronić damy swego serca. 

 Dzięki grupie Rekonstrukto 

odbyliśmy podróż do krainy, który 

obecne pokrył już kurz minionych 

wieków. Zostały jedynie legendy i 

gorliwi rzemieślnicy odtwarzający 

dawną kulturę, aby przybliżyć 

wszystkim, co dziać się wówczas 

mogło. 

 Nasi uczniowie mieli oka-

zję na żywo obejrzeć między innymi 

pojedynek rycerzy. Podczas poka-

zu odbyła się również prezentacja 

ekwipunku oraz uzbrojenia średnio-

wiecznych wojów.  

 Na zakończenie wszyscy 

chętni mogli osobiście zapoznać się 

ze strojami i rekwizytami. Dowiedzili-

śmy się też, jak dawniej wybijano mo-

nety. Niektórzy z nas kilka nawet 

otrzymali. 

- Już od czterech lat zajmujemy się 

odtwarzaniem przeszłości i kochamy 

to, co robimy - mówili nam pan Łukasz 

i pan Kuba. - Pasjonujemy się historią i 

cieszymy się, że możemy was do niej 

choć po trosze przybliżyć. 
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Żywa lekcja historii 

MARTYNA DANIELEWICZ                  

MALWINA PRZYBYŁOWSKA 

Wszyscy z uwagą słuchali o dawnych czasach 

Wszyscy z uwagą słuchali o dawnych czasach 



Tam nawiązują też nowe znajomości i 

poznają przyjaciół. Dzięki Gamie od-

wiedziły wiele nowych miejsc, biorąc 

udział w konkursach i imprezach. 

Stamtąd wracają z reguły z jakąś na-

Uczniowie naszej szkoły, również  

po lekcjach, są bardzo aktywni. 

Jedni wybierają karate, inni ta-

niec… 

 

 Zespołem tanecznym z na-

szego regionie jest Gama, działająca 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kło-

dawie. Kilku uczniów naszej szkoły, w 

tym autorki artykułu, należą do jednej 

z grup działających w zespole. Jak 

tłumaczą, kochają taniec, który daje 

ogromną satysfakcję i doświadczenie. 

grodą. - Kocham współpracę z dziećmi 

i wiem, że każde z nich może i potrafi 

dużo więcej, niż samo myśli - mówiła 

nam pani Iwona Łagodzińska, chore-

ografka i trenerka Gamy. 
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Przyjaźń też da się wytańczyć 

Naszą szkołę 
znajdziesz też w sieci: 
www.korzecznik.eu 

AMELIA MICHALAK                              

MALWINA PRZYBYŁOWSKA 

Po długich treningach, wreszcie jest się czym pochwalić! 


