Uczymy i wychowujemy chłopców w duchu
pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności,
tak aby jako dorośli potrafili podejmować samodzielnie
słuszne decyzje.
www.nawigator.edu.pl
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Wyprawa ojców i synów
W tym roku ojcowie wraz z synami – uczniami z klasy III postanowili zmierzyć się z wiatrem, falą i słońcem. Startując przy
Dziewokliczu wiosłowaliśmy przez niemal 13 kilometrów przemieszczając się meandrami Śródodrza. Pogoda jak i nastroje
dopisały a frekwencja była wręcz wzorowa! Kilku godzinny spływ obfitował we wspaniałe przygody i pozostawił wiele
pozytywnych wrażeń. Na szczególne słowa uznania zasługuje ekipa Panów Syrków - złamany palec Kacpra i wadliwy kajak
tej załogi nie przeszkodził im w dokończeniu spływu.
Po zmaganiach kajakarskich na głębokiej wodzie był czas na rozmowy i pieczoną kiełbaskę przy ognisku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pierwsza wyprawa: pierwsza klasa!
Ojcowie i synowie z I klasy
zorganizowali sobie przebogaty
program: wyprawa do Puszczy
Bukowej musiała skończyć się
okrągłym sukcesem: las,
podziemne schrony przy
Szmaragdowym, ognisko i
wymagająca ścieżka zdrowia. Jak
zwykle, nie wiadomo kto był
bardziej zadowolony, ojcowie, czy
synowie.

Wyprawy ojców i
synów - relacja c.d.

Zdjęcie z wyprawy ojców i synów uczniów II klasy do Schronu pod dworcem
oraz: Jeden ojciec zapytany "jak było?" odpowiedział: "Fantastycznie!!!". Miejmy
nadzieję, że synom tez się spodobało.
…………………………………………………………………………………..………

Bitwa Kasztanowa

W tym miesiącu plac wokół naszej szkoły na jeden dzień zamienił się w pole
bitewne. Choć to już kolejna bitwa kasztanowa - nie zabrakło w niej emocji i
ducha walki. Więcej zdjęć w galerii na naszym Facebooku
…………………………………………………………………………………..………

Dzień Edukacji Narodowej
Ciało pedagogiczne dziękuje Rodzicom i
Uczniom za różne serdeczności w Dniu
Edukacji Narodowej.

Szurubur
własnoręcznie wykonany upominek od Maćka,
pomoże nam polerować nasze umiejętności
pedagogiczne i dydaktyczne.

UWAGA!!!
KONKURS

…………………………………………………………………………………..………
Ogłaszamy konkurs

zdjęć i filmików z zajęć i
imprez szkolnych.
Najlepsze trafią do Ahoja, a
najlepsze z najlepszych do
kalendarza na kolejny rok
szkolny. Jeśli chodzi o filmiki,
to najlepsze fragmenty mogą
znaleźć się filmach
promocyjnych naszej szkoły.

Ważne informacje
1. Prosimy o pisemne zgłoszenie syna na zajęcia do logopedy.
Takie zgłoszenie najlepiej włożyć do agendy lub zostawić w sekretariacie.
2. Zachęcamy do przesyłania na bieżąco zdjęć oraz krótkich opisów
wydarzeń związanych ze szkołą. Redakcja zastrzega sobie prawo do
wprowadzania poprawek do tekstów, zmiany tytułów itd. wszystko w dobrej
intencji i w dobrej wierze :).
Materiały prosimy przesyłać jednocześnie na adresy: p. Roberta Dziamana taty
Dominika i wicedyrektora Pawła Błażewicza.

Specjalnie dla
Rodziców

Karta lodówkowa nade wszystko
We wrześniu ćwiczyliśmy cnotę posłuszeństwa. Na tzw. karcie lodówkowej
ustaliliśmy z Mateuszem, że na nasze prośby, czy polecenia, stara się
reagować od razu. Sygnałem zwrotnym, że usłyszał była głośna odpowiedź
"słyszę mamo", "już idę tato" itp. Dla nas rodziców było to ułatwienie, bo
Mateusz stał się wyczulony na polecenia, a my wiedzieliśmy, że do niego
dotarło.
W tym miesiącu wspólnie podjęliśmy małe konkretne postanowienie,
że Mateusz będzie dbał o porządek na swoim biurku. Ograniczone pole walki
sprzyja zwycięstwu :).
Inna korzystna zmiana wprowadzona na początku roku szkolnego, to
samodzielne robienie kanapek na śniadanie w szkole, przez wszystkich synów.
Dla nas to oszczędność czasu, bo nie musimy codziennie przygotowywać 11
kanapek, a oni są zadowoleni, że robią je sami, bo przygotowują sobie to na co
mają ochotę.
Ewa i Mariusz
Dodam tylko, że inne ciekawe postanowienia miesięczne, które dostrzegliśmy
to: ścielenie łóżka, porządek na półce... (red.)
………………………………………………………………………….…………………

Przybądź mamo....
22 września, nowi Nawigatorzy uroczyście wyrazili chęć zdobywania nauki,
posłuszeństwa wobec Rodziców i Nauczycieli oraz dbałości o dobre imię
Szkoły. Jak co roku, uroczystość przyjęcia nowych uczniów odbyła się na statku
szkoleniowym M/V Nawigator XXI, gdzie oprócz chłopców były ich rodziny.
Wydarzenie poprzedzone było wizytą na Akademii Morskiej, na której wielkie
zainteresowanie wzbudziło planetarium oraz symulator statku.

Na mostku
„Nawigatora” był
czas na zadawanie
pytań:
„Jak szybko hamuje
statek?”,
„Kto jest lekarzem
na statku?”;
„Czy na statku
ląduje helikopter?”
oraz wielu innych, z
których żadne nie
pozostało bez
odpowiedzi.
Po rozwianiu wszelkich wątpliwości, ustawieniu w szeregu i sprawdzeniu przez
każdego z chłopców stanu swojego mundurka rozpoczęło się uroczyste
przyjęcie i odśpiewano hymn Polski.
Na końcu każdy otrzymał wizerunek Gwiazdy Morza, patronki naszych małych
Nawigatorów.
Szymon Majkowski – tata Antka z 2 klasy
……………………………………………………………………………………………
Słownik: M/V – statek napędzany silnikiem spalinowym z ang. motor vessel, R/V –
statek badawczy / szkoleniowy od ang. research vessel, mostek – miejsce dowodzenia
przez kapitana bądź oddelegowanych przez niego oficerów

Pierwsze spotkanie kursu

"Pierwsze Kroki"

Akademia Familijna w Szczecinie
Znamy już terminy startowe kursów Akademii Familijnej w Szczecinie.

odbędzie się w niedzielę
26.10 o godzinie 15:00
w Przedszkolu Fale.
Jest to już spotkanie
rozpoczynające kurs.

1. Pierwsze Kroki 26.10.2014
2. Pierwsze Litery 14.12.2014
3. Miłość Małżeńska 11.01.2015
Zachęcamy do zapisywania się na kursy, a także do szukania uczestników
wśród znajomych i przyjaciół. Informacja z formularzami zgłoszeniowymi pójdzie
też mejlem. Szczegółowych informacji możemy również udzielić telefonicznie.
Kontakt:
Magda kom: 501750418,
Darek kom: 501704761
akademia.familijna.szczecin@gmail.com www.akademiafamilijna.pl

………………………………………………………………………………………….

Wieczór skupienia dla mężczyzn
Ogłoszenia
duszpasterskie

w najbliższy piątek (24.10) o godz. 18.30

Msza dziękczynna
Msza dziękczynna za beatyfikację prałata Opus Dei don Alvaro del Portillo oraz
za 25 lat Opus Dei w Polsce odbędzie się: w Niedzielę 16 listopada o godzinie
11.30 w kościele św. Józefa na Pomorzanach.
…………………………………………………………………………………………….
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z beatyfikacji
https://www.youtube.com/watch?v=XETJ0_KXe2U

oraz i kilku słów od Don Alvaro - Z Bogiem możemy wszystko
http://opusdei.pl/pl-pl/article/film-z-don-alvaro-z-bogiem-mozemy-wszystko/

…………………………………………………………………..……………………….

Wiadomości
sportowe

Piłka nożna
a piłka nożna dla ojców jest w ruchu
prawie w każdą sobotę
o godz. 18.00 na orliku SP 48 przy
ul.Czorsztyńskiej.
Oj dzieje się….
…………………………………………………………………..……………………….
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