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OD REDAKCJI
Witamy na pokładzie! Rejs rozpoczął się 1.września 2014r. i potrwa do końca
czerwca. Zapraszamy w nieznane… i jego odkrywanie. I uczniów, i nauczycieli czeka
niezwykła przygoda, która potrwa 10 miesięcy. Tylko współpraca i humor może nam sprzyjać
poza pomyślnym wiatrom inspiracji, twórczości i chęci do pokonywania trudności.
Na pokładzie wielkiego statku, rozmiarami przypominającego Titanica, ulokowała się
załoga „Morskich wieści”. To wilki morskie dziennikarstwa. Zdobywają szlify. Trzymajcie
kciuki, bo wrzuceni zostali na głęboką wodę! I jak sobie poradzili!
Przedstawiamy Wam rezultat naszej pracy. Pokonaliśmy Rafy Zawstydzenia, Wyspy
Wymyślania Tytułów, Archipelagi Tekstów, Wzgórza Pokonywania Tremy i Góry Walki z
Czasem, by przedstawić Wam coś do poznania, poczytania, przeżycia. Tych wszystkich nazw
geograficznych nie znajdziecie na mapie geograficznej świata. T praca naszej załogi, ale
pewnie nie tylko naszej.
Przed każdym z nas stoi wyzwanie. I każdy z nas ma moc, by pokonać niemożliwe.
Może to odkryjecie dzięki kwestionariuszowi z p. psycholog. Może rozmowa z Panem
Dyrektorem i sonda z nauczycielami pozwoli Wam spojrzeć na szkołę ciepło i ze
zrozumieniem? Niech relacje z imprez i chwila rozrywki przyniesie odrobinę oddechu przy
natłoku obowiązków na pokładzie.
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Uczymy się siebie nawzajem
Dlaczego został Pan nauczycielem?
p. Janusz Cymerman: Praca z ludźmi to duże wyzwanie, szczególnie praca z młodymi
ludźmi. Tak też pojmowałem moją życiową drogę, której wybór skierował mnie właśnie do
pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dzięki temu jestem w tej szkole i mogę czerpać energię
do dalszej pracy od Was i Waszych rodziców, stale zbieram doświadczenia, reaguję na
potrzeby i zainteresowania. Jak widać, staram się nie tylko uczyć dzieci, ale też uczyć się od
nich..
Jak Pana zdaniem powinien zachowywać się uczeń?
p. Janusz Cymerman: Na pozór to pytanie należy do trudnych. Uczeń przede wszystkim ma
być "uczniem". Ma realizować cele i zadania, jakie stawia przed nim nauczyciel czy też
rodzic. Te działania spowodują, że ten młody człowiek - uczeń - lepiej wkroczy w dorosłe
życie, nabędzie pewnych dobrych nawyków oraz poszerzy coraz rozleglejszą wiedzę. Uczeń
ma być kulturalny i szanować ludzi. Takiego przecież szacunku oczekuje sam również od
otoczenia..
Jakie ma Pan plan w tym roku szkolnym?
p. Janusz Cymerman: Jak widać w końcu ruszyła budowa placu zabaw w ramach programu
Radosna Szkoła 2014. W trakcie tej edycji z wielkim rozmachem dobiega do końca. Już
niedługo dzieci będą mogły bawić się na bezpiecznych i kolorowych urządzeniach. W
styczniu będzie XX ,jubileuszowy, turniej piłki ręcznej. Zapowiada się duuuuża impreza. No
a maj - to przecież XXX lecie szkoły. To zobowiązuje i nie tylko ja już skupiam się na tym
zadaniu, ale też uczniowie zaczynają pracować nad atrakcyjnym uczczeniem tego święta.
Liczę też na znaczą pomoc rodziców.
● rozmawiali: Julia Sinkiewicz i Patryk Łakomy

Październik to miesiąc, w którym obchodzimy święto Komisji Edukacji Narodowej. Dlaczego
14.października to w kalendarzu Dzień Nauczyciela?

O Komisji Edukacji Narodowej w liczbach:
241 lat temu powołano ją po to, by stworzyła system szkolnictwa świeckiego. To wtedy
powstały nowoczesne szkoły elementarne i średnie
1. w Europie komisja, która opracowała programy i podręczniki, które przygotowywały
młodzież do współczesnych wyzwań
8- tylu ekspertów w pierwotnym składzie opracowało reformę szkolnictwa
Czy wiecie, że KEN:
●przyznała prawo do edukacji dziewczynkom, ale nie zawsze je przestrzegano
●stworzyła pierwsze podręczniki, szczególnie do nauk przyrodniczych i ścisłych
●wyodrębniła język polski jako osobny przedmiot nauczania
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SONDA
Zapytaliśmy Wasze panie, co cenią sobie w pracy w nauczyciela.
p. Jowita Fiedorowicz: Dzieci potrafią zaskoczyć twórczymi pomysłami, nowym
spojrzeniem , pomysłami. Najfajniejsze w pracy nauczyciela jest to, że można nauczyć się
czegoś od dzieci.
p. Renata Marczewska: Cenię sobie uczciwość i szczerość. Cieszę się, że mogę coś
przekazać młodym ludziom.
p. Małgorzata Maksymczak-Żyła: Uwielbiam w tej pracy różnorodność. Lubię rozmawiać z
dziećmi, dzięki nim każdy dzień jest inny.
p. Anna Żelewska: Najcenniejszy w tej pracy jest kontakt z młodzieżą.
p. Beata Zajdecka: Cenna jest praca z dziećmi, bo nie tylko ja uczę, ale uczę się także od nich.
●wypowiedzi zebrali: Zuzia Gregorczyk, Anna Palusiak, Patryk Łakomy

Pierwsza potańcówka w tym roku szkolnym
30 września w auli szkoły odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Zabawa cieszyła się
dużą popularnością wśród uczniów.
We wtorkowe popołudnie dziewczęta i chłopcy przyszli, by wspólnie potańczyć. W auli
panował półmrok. Nastrojowi do zabawy sprzyjały reflektory i muzyka, którą serwował
prawdziwy DJ.
- Było super, grała fajna muzyka-powiedziała Julia Dębowska z 3b.- Bawiłam się świetnie!
Niektórzy tańczyli w parach, inni do układów, znaleźli się i tacy, którzy bawili się
w klasowych kółeczkach.
- To była moja pierwsza dyskoteka. Bardzo mi się podobało- zdradziła nam Ola,
pierwszoklasistka.
- DJ nie puścił mojej ulubionej piosenki! Ale i tak było nieźle!- powiedziała Oliwia Sanders.
●Zuzia Gregorczyk, Ania Palusiak

Fotoreportaż

Dziewczynki z 4a bawiły się w grupie
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Na dyskotece tłumy… dziewcząt. One nigdy nie zawodzą!

Ciekawe, co obiecali trzymać w tajemnicy chłopcy…

Układy taneczne były popularne, ale nie zabrakło indywidualności…
Fot. szkolne
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Kwestionariusz
W tym numerze gazetki na pytania z kwestionariusza odpowiedziała pani Karolina Matuć,
psycholog
Co jest Pani ideałem szczęścia?
pani Karolina Matuć: Ideałem szczęścia jest dla mnie świadomość, że mam wsparcie w
moich bliskich i przyjaciołach, możliwość realizacji moich marzeń, a także zdrowie
psychiczne i fizyczne.
Czego boi się Pani najbardziej?
pani Karolina Matuć: Najbardziej boję się strasznej choroby lub śmierci bliskiej osoby.
Czego nie lubi Pani w swoim wyglądzie?
pani Karolina Matuć: Nauczyłam się akceptować swój wygląd i nie ma rzeczy, której w
sobie nie lubię.
Co uważa Pani za swoje zalety?
pani Karolina Matuć: Jestem osobą ambitną, która trwale dąży do wyznaczonego celu.
Moim atutem jest również komunikatywność i otwartość interpersonalna.
Jakie jest Pani ulubione zajęcie?
pani Karolina Matuć: Najchętniej spędzam czas, sięgając po literaturę fantazy i oglądając
filmy dramatyczne lub psychologiczne.
Co Panią wyróżnia?
pani Karolina Matuć: Wyróżnia mnie duży dystans do siebie i ironiczne poczucie humoru.
●kwestionariusz przeprowadziła: Aleksandra Majewska

Debiutanci
14.10.2014r. po raz pierwszy wystąpił chór szkolny.
Szum, który towarzyszył przygotowaniom, był pełen
napięcia i oczekiwania.
Pojawili się! Brawurowo wykonali autorskie aranżacje
utworów, do których natchnienie zaczerpnęli z muzyki
ludowej różnych krajów.
Skąd pomysł na szkolny chór?
- Dzieci zainspirowały mnie do tego przedsięwzięciazdradza pan Jarosław Bojar.
Czy dzieci chcą śpiewać? Pewnie!
-Bardzo lubię śpiewać!- kategorycznie stwierdziła Anna Czerwonka 4f , członkini chóru.
Tę samą pasję podziela Aniela Pazur 4e. Karolina Dyduch 5f twierdzi, że jest fajnie na
próbach, a Nadia Wiktor i Julia Filocha z 5c liczą na szóstki z historii. Na razie na szóstki
mogą liczyć ze śpiewu, ale kto wie… może śpiewająco zaliczą odpowiedź ze znajomości
przeszłości! Na szczęście nie z prehistorii!!! Trzymamy kciuki
● Zuzia Gregorczyk, Ania Paluszak
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Byliśmy przy tym…
Nadeszła jesień… Za oknami szaro i pochmurnie, dlatego warto wspomnieć o tym, że we wrześniu
odbyła się…
Zabawa na koniec lata

W sobotę 20 września 2014 r. odbył się festyn rodzinny. Pomagały nam w zabawie
dmuchane zamki, występy zespołu Rytmix, wystawy psów i zabawy sportowe. Odwiedziła
nas policja i straż pożarna. Chętnych kusiły ciasta, herbata, kawa, woda itd., a na obiad
grochówka i kiełbasa z chlebem.
Dzieci były zadowolone, brały udział w różnych atrakcjach.
-Podobało mi się, że można było kupić balon, bardzo fajnie się nim bawiłam- powiedziała Ola
Dębowska z przedszkola.
Pogoda dopisywała, słoneczko ładnie świeciło. Rodzice chętnie przychodzili z dziećmi na
festyn.
-Smakowała mi grochówka. Jestem pod wrażeniem pokazu psów. Był wspaniały! Jest bardzo
przyjemnie, właśnie synek skorzystał ze zjeżdżalni, teraz idziemy do kącika z pamiątkamipowiedziała pani Magdalena Popiołek.
Grała głośna muzyka, lecz niektórym to trochę przeszkadzało. Mimo tego bawili się z dziećmi
świetnie.
-Jest fajnie, dzieci się dobrze bawią, słonko świeci, ale trochę za głośno. Gdyby było ciszej,
byłoby milej. Niestety, jeszcze nic nie próbowaliśmy do jedzenia, ale jeszcze znajdziemy na
to czas- zdradziła pani Sławomira Bering.
Goście pojawiali się też w trakcie imprezy.
-Fajny festyn, jest dobrze zorganizowany. Niedawno przyszliśmy i na pewno skorzystamy
z atrakcji. Pyszna grochówka!- zachwycał się pan Marek Turbowski.
Były także losy po 2 zł albo 1zł., a każdy mógł wygrać drobiazg.
-Losy bardzo mi się spodobały! To niesamowite, że każdy coś wygrał!- cieszyła się Julia
Dębowska z 3b.
●Julia Sinkiewicz, Zuzia Gregorczyk

Krzyżówka
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1. Uczą się w szkole.
2. Zadawane do domu.
3. Nasz język.
4. Nosimy w nim książki do szkoły.
5. Pora roku, w której rozpoczyna się rok szkolny.
6. Książka do nauki danego przedmiotu.
7. Tam jemy obiady.
8. Lekcja śpiewu i grania.
9. Dzieci z nauczycielami czasem jeżdżą na ........... .
10. Może być karnawałowa lub na przerwie.
11. Najważniejsza osoba w szkole.
12. Nazwisko patrona szkoły.
13. Chodzimy do niego na przerwie.
14. Dzieci wypożyczają tam książki.
15. Na zakończenie i rozpoczęcie roku.
16. Tam młodsi uczniowie czekają na rodziców.
●Julia Karut

Ten numer gazetki przygotowały: Zuzanna Gregorczyk, Julia Karut, Patryk Łakomy,
Aleksandra Majewska, Anna Palusiak
Dziękujemy za współpracę wszystkim nauczycielom, którzy chcieli wypowiedzieć się do
gazetki ( i do których dotarliśmy)
Konsultacje i współpraca: p. M. Maksymczak-Żyła, p. M.Giedziun
Projekt okładki: p. J. Fiedorowicz
Fot. szkolne: p. I. Rudzka, p. M.Trybus-Kazior
Grafika: zasoby internetowe
Redaktor naczelna: J. Piskorowska

8

