SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA
Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie
Lp.

Tytuł wydarzenia

Data

styczeń

Organizator

wychowawcy kl. 13

Adresat

Liczba
uczestników

Przebieg wydarzenia, chrakterystyka działań

Celem przedsięwzięcia było kultywowanie tradycji
związanych z okresem karnawałowym oraz przeżywanie
radości ze wspólnej zabawy. Na balu nie zabrakło
9 klas - ok.
księżniczek, czarodziejów, kowbojów, wróżek i innych
180 os.
kolorowych postaci. Wszyscy bawili się znakomicie w
rytmie ulubionych piosenek. Uśmiechu i dobrego humoru
nie zabrakło nikomu.

1

Bale u Króla Maciusia

2

Konkurs pięknego
czytania

23.01.2012

biblioteka

uczniowie

25

Uczniowie kl. 4-6 dostali do ręki wybrane przez nauczyciela
fragmenty książki "Król Maciuś I" i po zapoznaniu się
przystąpili do pięknego czytania.

3

Konkurs ortograficzny
"Korczakowski Mistrz
Ortografii"

30.05.2012

biblioteka

uczniowie

20

Uczestnicy pisali dyktando, które oceniała komisja.

uczniowie

4

Międzyszkolny
konkurs czytelniczy

5

Międzyszkolny
konkurs z j.
angielskiego o
Januszu Korczaku

6

7

Ogólnopolski konkurs
plastyczny "Dążcie
korczakowską drogą
do szczęścia, dumne
miejcie zamiary"

Lekcje bilbioteczne

13.11.2012

listopad

wrzesieńlistopad

styczeń-luty

poloniści +
bilbioteka

nauczyciele
j. angielskiego

nauczyciele
plastycy

bilbioteka

uczniowie+
zaproszeni goście

uczniowie

uczniowie

uczniowie
3

kl. 1-

10

Udział wzięły cieszyńskie szkoły podstawowe. Celem
spotkania była dobra zabawa ale nie tylko. Trzeba było
zapoznać się z sylwetką wielkiego człowieka, który
poświęcił swe życie dzieciom - Janusza Korczaka, jak
również przeczytać książkę pt. "Król Maciuś I".
Organizując konkurs chcieliśmy wspomnieć czyny tego
wielkiego przyjaciela dzieci nawiązując tym samym do
kończącego się już Roku Korczakowskiego oraz podkreślić,
że nasza szkoła z dumą nosi jego imię.

14

W ramach obchodów roku korczakowskiego w naszej
szkole odbył się międzyszkolny konkurs z języka
angielskiego Janusz Korczak- quiz, którego celem było
sprawdzenie wiedzy na temat życia i twórczości patrona
naszej szkoły Janusza Korczaka

120

We wrześniu 2012 r. zaprosiliśmy uczniów szkół
podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „
Dążcie korczakowską drogą do szczęścia, dumne miejcie
zamiary”. Konkurs przebiegał pod patronatem Burmistrza
Miasta Cieszyna. Zgodnie z opracowanym regulaminem
konkursu jego podsumowanie nastąpiło dnia 30 listopada
2012 r. Do szkoły napłynęło 120 prac.

180

Krótkie pogadanki o naszym patronie, wielkim przyjacielu
dzieci dla uczniów klas 1-3 (po 1h każda klasa) zakończone
quizem na każdym poziomie. Celem tych spotkań było
zapoznanie uczniów z działalności Janusza Korczaka, z jego
pracą i twórczością, ukazanie wielkiej miłości do dzieci i
wielkiego, dobrego człowieka.

8

9

10

Akcja charytatywna
"Na pompy z pompą"

Kampania "Pola
nadziei"

Konferencja naukowa
"Humanistyczne idee
J. Korczaka jako
podstawa
bezpieczeństwa
rozwojowego i
zdrowotnego dziecka"

13 kwietnia

18 kwietnia

14 czerwca

dyrekcja,
nauczyciele,
mieszkańcy Cieszyna
pracownicy szkoły,
i okolic
rodzice, uczniowie

hospicjum

dzieci, młodzież,
dorośli

Bilbioteka Miejska i
Starostwo
nauczyciele, rodzice,
Powiatowe w
studenci
Cieszynie

600

W naszej szkole odbyła się wielka, zakrojona na szeroką
skalę akcja charytatywna pod hasłem "Na pompy z pompą".
Jej celem było zebranie pieniędzy dla 3 potrzebujących
chłopców - dwóch chorych na cukrzycę oraz
pierwszoklasisty chorego na białaczkę. W harmonogramie
znalazły się: pokazy strażackie, prezentacja walk
średniowiecznych rycerzy, występy teatralne uczniów oraz
recital uczestniczki programu "Bitwa na głosy" Justyny
Hubczyk. Imprezę zamknął pokaz fire show. Nasi goście
mogli również spędzić czas w kawiarence oraz nabyć prece
plastyczne uczniów szkoły. Gościem honorowym był
Burmistrz miasta Cieszyna.

50

"Pola nadziei " to coroczna kampania prowadzona przez
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są
międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o
ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Celem
prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej
oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób
chorych.

2

Celem głównym było podkreślenie aktualności
postulowanych przez J. Korczaka zasad, w tym idei
partnerstwa i wzajemnego zaufania w relacjach dziecko dorosły. Grupa rodziców i uczniów Alternatywnej Szkoły
Podstawowej w Cieszynie wystąpiła w spektaklu teatralnym
"Król Maciuś i jego poddani". Coraz częściej obserwujemy
brak porozumienia między dziećmi i dorosłymi. "Żyją obok
siebie blisko, ale nie razem" /J. K/ Współcześni rodzice nie
czują się pewnie i swobodnie w swej roli. Wynika to z
braku wiedzy na tamat emocjonalnego odbioru
rzeczywistości przez dzieci.

11

12

Konferencja naukowa
"Janusz Korczak jako
autorytet młodego
pokolenia"

Konferencja "Kiedy
śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat"

9 maja

20 czerwca

Koło Naukowe
Edukacji
Międzykulturowej
UŚ w Cieszynie

Urząd
Marszałkowski w
Katowicach

studenci, nauczyciele

uczniowie

2+3

W konferencji udział wzięły dwie nauczycielki wraz z
dziećmi - laureatami konkursu plastycznego.
W programie:
- Król Maciuś I w obrazach młodego pokolenia.
- Idea korczakowska - tradycje i innowacje w pedagogice.
- Postać J. Korczaka we współczesnym odbiorze
społecznym.
- Myśl pedagogiczna J. Korczaka w podręcznikach do
edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie podręczników
"Nasza klasa" i "Witaj szkoło".
- Korczak - autorytet moralny?
- Transmisja wartości w poglądach J. Korczaka.
- J. Korczak a odwrócony dekalog w czasie okupacji
nazistowskiej.
- "Jak kochać dziecko" J. Korczaka w świetle
współczesnych [poglądów na temat profilaktyki rozwoju i
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3+20

Na konferencję pojechali najlepsi uczniowie z klas 4-6.
Udział w obradach ku czci Starego Doktora był nagrodą za
wzorową naukę i zachowanie. Podczas konferencji
mogliśmy usłyszeć wiele bardzo interesujących prelekcji
m.in. Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.
Wystąpienia znamienitych mówców przeplatane były
programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkół
Korczakowskich Kręgu Śląskiego oraz studentów z UŚ w
Cieszynie. Nasza szkoła zaprezentowała spektakl pt.
"Sejmik dziecięcy". Konferencja była dla nas wielkim
przeżyciem, mieliśmy świadomość, że jesteśmy jej
najważniejszymi uczestnikami. Wzbogaciliśmy wiedzę o
naszych prawach, o tym jak zadbać o szczęście własne i
innych, jak ważne jest mieć marzenia, wiarę w siebie i

własne możliwości.

13

Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
"Tradycje i innowacje
w pedagogice"

14

Korczakowskie Dni
Radości

15

Święto patrona szkoły

15 marca

Centrum
Pedagogiczne
Szkolnictwa
nauczyciele, studenci,
Narodowościowego
młodzież
w Czeskim
Cieszynie

2

listopad

świetlica+biblioteka

uczniowie

45

13 listopada

Koło
Korczakowskie

uczniowie,

0k.500

Tematy poruszone przez prelegentów:
1. Postać J. Korczaka,
2. Miejsce Korczaka w historii wychowania,
3. Od Króla Maciusia do Harry'ego Pottera,
4. Janusz Korczak prekursorem walki o godność i prawa
dziecka,
5.
Czy jest potrzebny nauczyciel-wychowawca (opiekun klasy)
we współczesnej szkole. Imprezą towarzyszącą była
wystawa pt. "Janusz Korczak i jego Król Maciuś w zbiorach
filatelistycznych". Ekspozycja ta to zbiór filatelistyczny,
ilustrujący dzieje polskiej literatury, zapisane znaczkami
pocztowymi w latach 1945-2012.
Po raz pierwszy w świetlicy szkolnej odbyły się
Korczakowskie Dni Radości zorganizowane przy
współudziale biblioteki szkolnej. Głównym celem było
zapoznanie najmłodszych dzieci z życiem i twórczością
naszego patrona, wielkiego przyjaciela dzieci - Janusza
Korczaka. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci: konkurs
wiedzy, puzzle, krzyżówka, dziwne przedmioty, zagadki jak
również trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną.
Wszyscy bawili się znakomicie.

Przedstawienie "Korczkowski Sierociniec"

16

Podsumowanie Roku
Korczakowskiego

14 grudnia

uczniowie, władze
miasta, inne szkoły

uczniowie, goście

ok.600

14 grudnia 2012 r. był dniem wielu wydarzeń w naszej
szkole. Podsumowanie Roku Korczakowskiego i zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia to dwa powody, dla których
odwiedziło nas wielu zacnych gości: burmistrz naszego
miasta, dyrektor ZOJO , radny Rady Miasta, były dyrektor
szkoły , dyrektorzy, nauczyciele i dzieci z korczakowskich
szkół śląskich / Bielsko-Biała, Pawłowice, Pszczyna/, prezes
ZNP w Cieszynie , przewodnicząca Rady Rodziców, ks.
proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej,
przedstawiciele Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz
przedstawiciele szkół cieszyńskich. Kulminacją tego
wyjątkowego dnia była akademia, na której zaprezentowano
pracę uczniów szkół korczakowskich ze Śląska – efekt
warsztatów, które odbyły się w naszej szkole.
Życzeniom, prezentom i upominkom nie było końca. W tej
miłej atmosferze uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
program artystyczny spinający piękną klamrą dwa powody
spotkania. Najpierw zaprezentowali spektakl, który
poświęcony był Januszowi Korczakowi. Następnie płynnie
przenieśli nas wprost z korczakowskiego sierocińca w
okolice betlejemskiej stajenki. Dzięki jasełkom w ich
wykonaniu poczuliśmy magię zbliżających się świąt.

