
 

 

 

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. 

JANUSZA KORCZAKA W 

KOWALI.   

 

DZIEŃ  KORCZAKOWSKI  



NASZ PATRON – JANUSZ KORCZAK  

Lekarz z zawodu, pisarz z talentu, opiekun i 

wychowawca z powołania.  

Uznany pedagog i działacz na rzecz praw dziecka. 

Założyciel Domu Sierot dla dzieci Żydowskich w 

Warszawie.  

Zginął wraz ze swoimi wychowankami wywieziony z 

getta w 1942 roku, dobrowolnie towarzysząc im w drodze 

na śmierć w komorze gazowej.  



Kilka słów o Dniu Korczaka  

w naszej szkole  

 

 Dzień Korczakowski 

rozpoczęliśmy od złożenia 

kwiatów pod wizerunkiem 

patrona.  

 Potem czekał na nas bogaty 

program, do którego 

przygotowywaliśmy się 

dużo wcześniej … 

 Po pierwsze  odbył się 

konkurs   

Mam prawo do... 



Konkurs plastyczny  i wiedzy o naszych 

prawach rozpoczęty … 

Temat: Mam prawo do…  



Mam praw do… – nasze 

spojrzenie na to, co nam 

wolno !  



 Samorządy klasowe dostały zadanie 

wykonania w każdej klasie gazetek 

informujących  o Starym Doktorze i 

jego dokonaniach. Na tablicach 

powstały ciekawe i kolorowe prace 

wzbogacone rysunkami i wierszami 

naszych kolegów i koleżanek . 

  Samorząd Uczniowski także musiał 

stanąć na wysokości zadania i wydał z 

okazji Dnia Korczakowskiego  

okolicznościowy numer gazetki 

szkolnej „Głos Żaczka” 



GAZETKI KLASOWE  

GAZETKI      KLASOWE 
– POMYSŁY GOTOWE 



Kolejne zdanie to Korczaka czytanie…   

Powieści o przygodach małego króla 

najmłodszym uczniom z klas I i oddziału 

zerowego czytali nauczyciele, rodzice i starsi 

koleżanki i koledzy, a maluchy pilnie słuchały, 

bo potem za króla Maciusia się przebierały …  



Nasze kreacje pod hasłem: Król Maciuś na każdą 

okazję…  



Samorządność  daje  nam  prawa  -   
Dzień z Korczakiem to niezła zabawa… 

A zabawa była przednia, bo mogliśmy „na wybiegu” podziwiać 

koleżanki i kolegów w odlotowych  wiosennych strojach … 



 

 

Kolejne trudne zdania to detektywistyczne poszukiwania … naszego pedagoga.  

Z zamkniętymi oczami możemy wymienić jego  wspaniałe zalety i wielkie ciepłe serce, ale 

narysować to z zamkniętymi oczami to sztuka, która tylko nielicznym może się udać!   



Na zakończenia czekały nas zmagania sportowe, bo nawet nasz Patron wiedział, że sport to 

zdrowie. Sprawdziliśmy nasz hart ducha i kondycję przy przeciąganiu liny na hali sportowej, 

a potem spotkaliśmy się z naszymi rówieśnikami z innych szkół  na IV Gminnych Biegach 

Przełajowych  im Janusza Korczaka Kowala 2012.  I to dopiero była zabawa…  

 Uczniowie jak co roku 

spotkali się na biegach 

przełajowych. Zwycięzcy 

otrzymali medale, a najlepsi 

biegacze w każdej z kategorii 

pamiątkowe statuetki.  





Na zakończenie jeszcze jedno życzenie… 

   Niech  Rok Korczaka  dzieciom 

radość daje,  

   a w szkołach niech kwitną dobre 

zwyczaje, pedagodzy z dziećmi  w 

przyjaźni niech żyją, 

   By świat miłością rozkwitał    

 

Samorząd Uczniowskie PSP w 
Kowali – Przewodnicząca 

Aleksandra Rybicka 

Pomoc i wsparcie pedagog 
szkolny Iwona Pietras i 
opiekun SU Małgorzata 

Grzesiak   


