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 „Dziecko chce być dobre, 

Jeżeli nie umie - naucz, 

Jeżeli nie wie - wytłumacz, 

Jeżeli nie może - pomóż” 
      

        

Janusz Korczak 



 

 
 

JANUSZ 

KORCZAK 
(1878 - 1942) 

pedagog, publicysta, pisarz, lekarz  

i działacz społeczny 
 



24 marca 2010r.  
to dzień 

nadania imienia naszej szkole 
 

DLACZEGO KORCZAK? 
 

• Autorytet reprezentujący treści i wartości 

bliskie dzieciom. 

• Człowiek o najlepszych przymiotach 

charakteru, którego życie i działalność 

służą pokoleniom, który jest wzorem                                 

do naśladowania.  

• Zarówno swoim życiem, jak i śmiercią 

udowodnił, że kochał dzieci. 

• Uczy nas szacunku do dziecka,                                

jego uczuć i przeżyć. 

• Doceniał ważność dzieciństwa                                    

dla całego życia człowieka 

• Człowiek wszechstronny, który ocalił 

najwyższe wartości moralne 

•  Patriota. 

 

 

 



Na tę okoliczność ułożono hymn 
 

 

 

 

 

1. Tej szkoły Korczak jest patronem, 

choć żył w czasie wojennych dni. 

Zostanie dla dzieci wielkim wzorem, 

bo serce swe poświęcił im 

 
Ref.: Jak mądrze kochać dziecko uczył On 

i nie pozwolił lekceważyć go. 

Bo wiedział, jak jest ważny dla nas 

wszystkich dzieciństwa czas. 

 
2. Wspaniały lekarz i pedagog,  

społecznik, znany pisarz też. 

Gdy dzieci z getta na śmierć dano, 

osiągnął z nimi życia kres. 

 
 

Słowa: Kinga Szczech 

 

 



 Spotkanie                                                     

z Królem Maciusiem Pierwszym 

 
Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 
1. Ojciec Maciusia to: 

a. król Maciej II 

b. król Stefan Rozumny 

c. król Roman V 

 

2. Przyjacielem Maciusia jest: 
a. Staś 

b. Franek 

c. Felek 

 

3. Ministrowie po wyjeździe Maciusia zastępują go: 
  a.  porcelanową lalką 

  b.  jego bratem 

  c.  synem jednego z ministrów 

 

   4. Maciuś odwiedza: 
  a.  ciocię Zoldę 

  b.  króla Bum- Druma 

  c.  przyjaciela z Ameryki 

 

5. Jakie zmiany nastąpiły w kraju Maciusia po jego 

powrocie? 
  a.  powstają dwa parlamenty, zoo, gazeta, fabryki 

b.   Maciuś zastaje zgliszcza państwa 

c.   dorośli rządzą krajem 



O Korczaku 
- twórczość naszych uczniów 

 

 „Korczak wielkim pisarzem” 
 

Korczak pisał książek wiele 

i w sobotę, i w niedzielę. 

Jego książki znane są na całym świecie, 

dla dorosłych i dla dzieci. 

Chyba wszyscy o tym wiecie? 

 

Król Maciuś I, 

Bankructwo Dżeka 

I wiele innych na Was czeka. 

 

Przeczytajcie kilka Jego książek 

 w wolnym czasie, 

a na pewno je pokochacie. 

 

„Głosowanie zakończone” 
 

Decyzję słusznie podjęliśmy, 

Patrona szkoły wybraliśmy. 

Nie był to Andersen 

ani Mały Książę, 

bo to był Korczak. 

Jego twórczość nas zachwyca 

to wspaniały publicysta 

i pedagog, no i lekarz, 

więc nie było na co czekać. 
 

Joanna Winiecka 



Bądź wnikliwym detektywem 
 

Oto zadanie dla Ciebie! 
 

Zgadnij, jakie nazwiska sławnych osób kryją 
się w rozsypankach literowych. 

 
MUITW ………………………… 

 
PKRIKOEN …………………………. 

 
IPUSŁSIDK ………………………… 

 
NOPIKACOKN ………………………. 

 
JOAKMET ………………………. 

 
NDALI ……………………. 

 
RZAOKCK ………………………. 

 
RGHECAUT ………………………… 



 
 

Spis popularnych błędów, przez które, 
 mimo że się dużo uczysz, nie masz dobrych ocen. 

 
1. Nie odrabiasz lekcji tego dnia, kiedy są zadane. Gdy masz „na 

świeżo”, sto razy prościej się je robi. 
 
2. Nie słuchasz uważnie nauczyciela, nie angażujesz się w lekcje.        

W domu masz więc znacznie więcej roboty. Jeśli rozmawiasz na 
lekcjach, nie wymagaj, żebyś miał dobre stopnie. 

 
3. Przed samym zaśnięciem, a potem rano przed szkołą, nie powtarzasz 

tego, co było zadane i do nauczenia na dziś. Nauka to powtarzanie, 
powtarzanie i powtarzanie. Nic innego. 

 
4. Zaczynaj od przedmiotów ulubionych, te rób na początku. Wtedy 

odrabianie lekcji będzie przyjemnością, a nie katorgą. 
 

5. Uczysz się wieczorem zamiast zaraz po szkole. Wieczorem człowiek 
jest zmęczony i jego mózg robi więcej błędów niż za dnia. 

 
6. Gdy odrabiasz lekcje, to myślisz o tym, co musisz zrobić, zamiast     

o tym, że będziesz umiał tyle nowych rzeczy. Za każdym razem,    
gdy masz napisać wypracowanie, myśl o tym, że za nie otrzymasz 
nagrodę Nobla. Gdy robisz plakat, myśl o tym, że zajmie on pierwsze 
miejsce w międzynarodowym konkursie. Gdy odrabiasz matematykę, 
powiedz sobie: mistrz inteligencji zabiera się do bardzo prostych 

zadań. 
 

 

Opiekę redakcyjną sprawuje  
mgr Ewa Kamińska - opiekun SU 


