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Poznajmy się bliżej  
 

W pierwszym numerze naszej gazetki zaprezentujemy postać Pana 

Dyrektora. Usiłowaliśmy ustalić, jaki był w naszym wieku. W tym celu 

zadaliśmy Panu Dyrektorowi kilka pytań: 

Uczniowie: Dzień dobry ! 

Pan Dyrektor: Witajcie ! 

Uczniowie: Jakim Pan był uczniem ? 

Pan Dyrektor: W podstawówce 

bardzo dobrym, a w szkole średniej 

szło mi średnio. 

Uczniowie: Jaki był Pana ulubiony 

przedmiot ? 

Pan Dyrektor: Moim ulubionym 

przedmiotem była historia. 

Uczniowie: Czy miał Pan znaczące 

osiągnięcia w sporcie ? 

Pan Dyrektor: Uprawiałem pływanie, byłem mistrzem i rekordzistą 

województwa, w szkole podstawowej członkiem gier zespołowych. 

Dobrze mi szło w tenisie stołowym. 

Uczniowie: Czy miał Pan świadectwa z czerwonym paskiem ? 

Pan Dyrektor: Tak, miałem w szkole podstawowej. 

Uczniowie: Co nie podobało się Panu w szkole ? 

Pan Dyrektor: Stosunek niektórych nauczycieli do uczniów. 

Uczniowie: Co się zmieniło w szkole od czasów, gdy był Pan uczniem ? 

Pan Dyrektor: Jest mniej zajęć, są wolne soboty, nauczyciele traktują 

uczniów z większym szacunkiem, a programy nauczania nie są 

przeładowane. 
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Uczniowie: Czy sprawiał Pan problemy wychowawcze ? 

Pan Dyrektor: Starałem się nie sprawiać. 

Uczniowie: Proszę opowiedzieć o swoich przyjaźniach szkolnych. 

Pan Dyrektor: Miałem koleżanki i kolegów, z którymi lubiłem 

przebywać. Niektóre przyjaźnie przetrwały do dziś. Ważne, że dzisiaj  

z tymi ludźmi nie muszę wspominać szkoły, ale mogę rozmawiać na 

wszystkie tematy. 

Uczniowie: A czy był Pan zauroczony kimś w tym czasie ? 

Pan Dyrektor: Dziękuję, że pytacie o zauroczenie, a nie zakochanie. To 

drugie, to zbyt wielkie słowo dla nastolatka. Podobało mi się kilka 

dziewczyn, ale miałem wiele kompleksów, bałem się wyrażać swoje 

uczucia. 

Uczniowie: Jakie są Pana wspomnienia z tych czasów ? 

Pan Dyrektor: Dobrych było wiele szczególnie te, kiedy mnie chwalono, 

doceniano, przez kilka lat - byłem gospodarzem klasy. Przykrym dla mnie 

momentem było otrzymanie tzw. „Wilczego biletu” w szkole średniej. 

Uczniowie: Dziękujemy Panu za ten wywiad i żegnamy Pana. 

Pan Dyrektor: Ja też dziękuję i żegnam. 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

 Wiktoria Wlazło, Dawid Rzeźnicki i Michał Szymański  
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Podczas pokazu dla klas I 
– III  

i IV – VI przygotowanego 
przez „Gwiezdny Teatr” 
uczniowie naszej szkoły 
mogli dowiedzieć się 

wielu ciekawych rzeczy  
o kosmosie i obejrzeć filmy 

ukazujące niesamowite 
zjawiska zachodzące we 

wszechświecie. 
 

 

W tak uroczystym dniu po 
apelu  

i złożeniu hołdu pod 
pomnikiem patrona szkoły 

obejrzeliśmy ciekawy 
program artystyczny  

w wykonaniu: uczniów 
naszej szkoły oraz uczniów 

pobliskich szkół 
należących do naszej 

gminy. Atrakcją 
tegorocznych obchodów 
Święta Niepodległości był 

występ naszych 
rówieśników  
z Białorusi. 
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Czy to inwazja misiów? 
Nie, to Dzień Pluszowego 
Misia ! ! ! Jak co roku w 

tym dniu zorganizowany 
został konkurs na 

najfajniejszego pluszaka. 
 

 

         

Uczniowie klasy szóstej zorganizowali konkurs  wybory  
MŁODEJ MISS SZKOŁY.  

Z każdej klasy startuje jedna dziewczynka i …  
wszystkie chcą zdobyć tytuł Miss Szkoły ! ! ! 

 

Jak co roku w naszej szkole 
zostały zorganizowane 

andrzejki, podczas których 
będzie można  "odczytać " 

swoją przyszłość  
i wziąć udział w licznych 

konkursach oraz potańczyć. 
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Opracowanie: Wiktoria Furmanek 

Odpowiedzi na Wasze listy ! 
 

1. Tydzień temu zerwał ze mną chłopak. Co mam zrobić ? 
 

Odpowiedź: 
W tym wieku sympatie są raczej nietrwałe. Jesteśmy pewni, że spotkasz 
jeszcze nie jednego chłopaka. 
************************************************************************************* 

2. Chcę mieć nowy telefon, bo stary zgubiłam, a tata nie  
chce mi go kupić ! 

 

Odpowiedź: 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Napisz list do Świętego Mikołaja. 
*************************************************************************************   

    3. Mam poważny problem. Mój pies szczeka, jak ktoś  
        z sąsiadów idzie. Co mam zrobić ? 

 

Odpowiedź: 
Właścicielko ujadającego psa, najlepiej udaj z nim się do szkoły dla psów. 
************************************************************************************* 

4. Mam 12 lat i nie miałam jeszcze miesiączki, co mam  
zrobić ?  Czy mam się bać ? 

 

Odpowiedź: 
Nie musisz się martwić, że nie masz jeszcze miesiączki. Nie jest to objaw 
choroby. To zależy od Twojego organizmu i intensywności dojrzewania. 
Cierpliwie czekaj ! 
************************************************************************************* 

5. Dostaliśmy kilka listów dotyczących tego, że nie jesteście  
lubiani w szkole, nieakceptowani przez koleżanki i kolegów. 

 

Odpowiedź: 
Wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wnikliwa analiza 
swojego charakteru i zachowania. Pomyślcie, może popełniacie jakieś błędy, 
co może zniechęcać do Was innych. Spróbujcie też szczerze porozmawiać 
ze swoimi rówieśnikami. 
************************************************************************************* 

6. Droga redakcjo, pomóżcie ! Podoba mi się pewien chłopak  
i nie wiem co zrobić ? 

 

Odpowiedź: 
Spróbuj swoim zachowaniem zwrócić na siebie jego uwagę. Najlepiej 
zaimponuj mu czymś.  
************************************************************************************* 
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29 listopada – WIGILIA WIECZORU ANDRZEJKOWEGO 
30 listopada – ANDRZEJKI 

 

Andrzejkowe skojarzenia 

Uczniom i pracownikom naszej szkoły zadaliśmy pytanie:  

Z czym kojarzą Ci się andrzejki ? Przeczytajcie, co usłyszeliśmy: 

 z wróżbami: Martyna B. i Wiktoria B. z klasy V, Julia Małek klasy I,  

p. Teresa Rugała 

 z zabawą: Karolina T. i Klaudia T. z klasy V, Martyna S. z klasy VI, 

Kinga J. z klasy II i ks. Andrzej Osowski 

 z miłością: Dawid P. z klasy V 

 ze świętami: Robert P. z klasy IV 

 z imionami: Nikola W. z klasy IV 

 ze wspólną dyskoteką szkolną: Ania Sz. z klasy VI 

 z pieczeniem ciast: Piotr P. z klasy I 

 z miło spędzonym czasem ze znajomymi: Ola K. z klasy VI 

 z ks. Andrzejem: Laura Ulbrich z klasy IV 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Opracowały: Kinga Białowąs, Paulina Grzelczyk, Ola Langowska, Ola Krajewska, 

Martyna Sitkowska, Kasia Wolska i Anna Szwaiger 
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Strój do szkoły: 
 

 

 

Martyna ma na sobie modną w 
tym sezonie czarną spódniczkę 
mini. Do tego ubrała kusą 
kamizelkę. Strój ożywia biała 
koszulka z wizerunkiem kolorowej 
dziewczyny. Do koszulki 
kolorystycznie dopasowana 
została torba. Całość 
uzupełniają adidasy NIKE  
i krótkie skarpetki.  

  

 
 

Sandra ma na sobie elegancką szarą 
tunikę ozdobioną srebrnymi cekinami. Do 
tego ubrała czarny sweterek z 
błyszczącymi guzikami, w którym 
podwinęła rękawy. Całość świetnie 
komponuje się z obcisłymi spodniami w 
kolorze granatowym. Do tego dziewczynka 
ubrała błękitne trampki. 

 
 

 
 

Opracowały: Martyna Brandt i Sandra Sprengel 
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Ogłoszenia ! 
1. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia ogłaszamy konkurs literacki pod 
hasłem: 

"Magia świąt" 

Prace literackie w dowolnej formie 
(opowiadania, listy, wiersze, kartki  
z pamiętnika) proszę dostarczyć 
do dnia 16. 12. 2011r. do p. Lucyny 
Staszak. Najciekawsze prace wydrukujemy w naszej gazetce 
i nagrodzimy. 

2. Jeżeli macie pomysł na fantastyczną imprezę kulturalną 
zgłoście go do Klaudii Turskiej z klasy V. Najciekawsze 
pomysły zrealizujemy ! 

3. Wyniki „WYBORÓW MŁODEJ MISS SZKOŁY” 

Klasy młodsze i przedszkole 

MISS – Magdalena Kawka z klasy „0” 

I WICE - MISS – Martyna Jaworska z klasy II 

II WICE - MISS – Michalina Dąbrowska z przedszkola  

Klasy starsze 

MISS – Dagmara Misztal 

I WICE – MISS Sandra Sprengel 

II WICE – MISS Kinga Białowąs 
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Zespół redakcyjny gazetki „Dzieci świata” 

Opiekunowie: mgr Lucyna Staszak i mgr Bożena Iwańska 

Uczniowie:  

 Wiktoria Wlazło 

 Dawid Rzeźnicki 

 Michał Szymański 

 Martyna Brandt 

 Sandra Sprengel 

 Karolina Lemańska 

 Dagmara Misztal 

 Wiktoria Furmanek 

 Klaudia Turska 

 Kinga Białowąs 

 Paulina Grzelczyk 

 Ola Langowska 

 Ola Krajewska 

 Martyna Sitkowska 

 Kasia Wolska 

 Anna Szwaiger 

 


