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 MAM Z SYNAMI
18 października 2014 roku odbyła się pierwsza wyprawa MAM Z SYNAMI!
Pogoda była niezwykle sprzyjająca. Słońce przebijające się przez drzewa Puszczy Wkrzańskiej napawało
wszystkich uczestników wyśmienitym nastrojem. W pierwszej części owej wyprawy odbyła się zabawa w
podchody leśne. Kilku chłopców wraz z mamami uciekało w las, zostawiając za sobą znaki, strzałki i rozmaite
zadania do wykonania. Druga grupa goniła pierwszą śpiewając piosenkę, chowając się pod krzakami, rzucając do
celu, przechodząc po zwalonym drzewie itd. Wspólne śniadanie wśród jesiennych liści zakończyło podchody... i
rozpoczęło poszukiwanie skrzynek geocachingowych. Skrzynki były dobrze ukryte. Trzeba było rozkopywać liście,
oglądać nory i dziuple, penetrować kanały i strumienie itd.
Skrzynkę w okolicach Polany
Harcerskiej odnalazła
Ewa - mama Michała, co
uwieczniliśmy pamiątkowym
zdjęciem.
Wszystkie uczestniczki i uczestnicy
pragną kontynuować podobne
wypady do lasu. To był dobry czas
na integrację z innymi mamami, no i
na zabawę z własnym synem.

Aktualności

Idą Święta!!!
KIERMASZ RĘCZNIE ROBIONYCH OZDÓB CHOINKOWYCH

Najbliższe wydarzenia
…………………..……………
10.01 sobota 10:00
DNI OTWARTE

Obędzie się 15 grudnia 2014 w SP NAWIGATOR
Wszystkich chętnych, chcących włączyć się w przygotowanie kiermaszu,
zapraszamy na sobotnie warsztaty robienia ozdób choinkowych, które odbędą
się w dniach 6 grudnia i 13 grudnia od godz. 10:00 w Szkole NAWIGATOR.

10.01 sobota 12:00
KOLĘDOWANIE
Z INICJATYWY RODZICÓW
………………………….……

W tym roku część materiałów zapewniają organizatorzy, wystarczy przyjść i
twórczo spędzić czas w miłym gronie. Zapraszamy

14.01 środa 10:00-12:00
KOLĘDOWANIE
………………………………..
07.02 sobota 10:00-12:00
BAL DLA DZIECI
……………………………….

………………………………………………………………………….…………………

Już wkrótce informacje
i zapisy na kurs:

Chłopaki uczą się grać kolędy

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA

Idą święta a wraz z nimi czas wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole.

start 9 stycznia 2015

W tym roku wyjątkowo nie będziemy musieli martwić się o akompaniament do
znanych kolęd. Nasi chłopcy zaskoczą nas ich znajomością grając je na
flażolecie. Ćwiczą wytrwale już od kilku tygodni!!!

TRWA
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.

List
od Profesora Jerzego Surmy
z University of Massachusetts
Lowell

Zaadresowany do dyrekcji i
rodziców szkoły Nawigator

Jerzy Surma
Professor Manning School of Business
UMASS University of Massachusetts Lowell

Szanowni Państwo i Drodzy Uczniowie,
Latem tego roku spotkałem się z moim serdecznym przyjacielem Pawłem
Błażewiczem.
Paweł opowiadał mi o tym niezwykłym dziele jakim jest Wasza szkoła.
Jestem pod dużym wrażeniem jak udało się taką szkołę stworzyć oraz jaki jest
styl i program nauczania. To co się u Was dzieje jest zgodne z trendami
nauczania w amerykańskich szkołach prywatnych, gdzie stawią się mocno na
formację cnót, umiejętności pracy zespołowej, sport i kreatywność.
Jestem przekonany, że kończąc taką szkołę uczniowie będą w stanie finalnie
podjąć naukę na najlepszych uczelniach na całym świecie i świetnie sobie
radzić w dorosłym życiu.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Jerzy Surma

Książki
godne polecenia

………………………………………………………………………….…………………

Grzegorz Kasdepke – Co to znaczy
Ostatnio znalazłem na swojej półce, dawno już przeze mnie zapomnianą
książkę (prezent od cioci). Sięgnąłem po nią późnym wieczorem i nie mogłem
się od niej oderwać. Są to krótkie historyjki, których bohaterem jest mały Bartuś.
Każda opowieść wyjaśnia w zabawny sposób znaczenie różnych powiedzonek
np.: bać się własnego cienia, mieć węża w kieszeni, jak groch o ścianę etc.
Warto było się dowiedzieć co znaczą te wyrażenia choćby po to, by zobaczyć
pełną zdziwienia minę rodziców kiedy popisałem się ich znajomością.
Dominik z klasy III
Książka w sposób lekki i pogodny tłumaczy najpopularniejsze związki
frazeologiczne, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci. Jak zwykle u tego
pisarza, dydaktyzm jest przesłonięty poczuciem humoru, dzięki czemu jego
opowiadania bawią w równym stopniu najmłodszych czytelników jak i osoby
dorosłe.

Relacje
Szczeciński Zalew Myśli

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniach
21-22 listopada 2014 odbył się

VII Szczeciński Zalew Myśli
W czasie tego wydarzenia mogliśmy wziąć udział w warsztatach pt: GRY i
ZAGADKI LOGICZNE prowadzone przez tatę jednego z naszych uczniów:
Pana Marka Boehlke - miłośnika zagadek z wykształcenia matematyka i
fizyka medycznego.
A w ramach prelekcji: PIĘKNY UMYSŁ. Wyzwania dla edukacji - prelekcję
pt: Kształtowanie cnót moralnych u osób w wieku 6-106 lat – wygłosił Paweł
Błażewicz – wicedyrektor dyrektor szkoły Nawigator z wyksztalcenia historyk i
teolog.
Warto dodać, że sympozjum zorganizował wraz z Fundacją i przy naszym
wsparciu nasz nauczyciel Arkadiusz Więcko.

………………………………………………………………………….…………………

Pieczenie chleba

Jakiś czas temu Nawigatorzy wraz ze swoim Wychowawcą panem Piotrem
piekli chleb w czasie lekcji. Krzysiu Kamasa wykorzystał już tę umiejętność w
domu i przyniósł niedawno swój chleb do degustacji w Szkole.

UWGA!!!
Szukamy darczyńcy
drugiego budynku szkolnego,
a jako rozgrzewkę tylko
magnetofonu na CD na
angielski do Drakara (1 klasa).
Nie musi być nowy.
Panu Mateuszowi będzie
łatwiej nauczyć chłopców
fonetyki i śpiewania.

Akademia Familijna

Akademia Familijna w Szczecinie
Zapraszamy do udziału w kursie Akademii Familijnej "Pierwsze litery".
Do kiedy mogę się zapisać?
Zgłoszenia przyjmowane są do 07.12.2014
UWAGA!
7 grudnia od 15:00 do 16:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla
uczestników i zainteresowanych udziałem w kursach akademii familijnej
WPROWADZENIE DO METODY 4 KROKÓW.
Spotkanie odbędzie się w Przedszkolu FALE , ul. Rodzinna 1 w Przylepie
Jak mogę się zapisać?
Kontakt:
Magda kom: 501750418,
Darek kom: 501704761
akademia.familijna.szczecin@gmail.com www.akademiafamilijna.pl

………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenia
duszpasterskie
Orszak Trzech Króli

Wieczór skupienia dla mężczyzn
W piątek 19 grudnia i w poniedziałek 22 grudnia
………………………………………………………………………………………….

Orszak Trzech Króli
Chętnych do pomocy przy organizacji Orszaku prosimy o zgłoszenie się na
e-maila: szczecin@orszak.org Przygotowania koordynują rodzice ze Szkoły
„Fale” Katarzyna i Daniel Paszunowie. W planie orszakowe warsztaty rycerskie.
…………………………………………………………………..……………………….

Piłka nożna

Wiadomości sportowe

Mimo, że mróz za oknem …..a piłka
nożna dla ojców jest ciągle w ruchu
w każdą sobotę o godz. 18.00 na
orliku SP 48 przy ul. Czorsztyńskiej.

…………………………………………………………………..……………………….

Redakcja Ahoj!
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