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Nie brakowało
sukcesów
sportowych
zarówno w klasach
4-6 jak i 1-3.
Dzieciaki spisały
się na medal!!!

Sprawdziliśmy, jakie sukcesy odnieśli nasi
uczniowie w ciągu mijających 10 miesięcy.
Przeprowadziliśmy kilka wywiadów i
zapytaliśmy, jak minął rok naszym
nauczycielom. Naszymi rozmówcami byli
p. Joanna Kaflowska, 
p. Damian Strączek, ks. Tomasz Pązik. 

WYWIAD Z KSIĘDZEM
Tomaszem Pązikiem

Jest to pierwszy rok Księdza u nas w
szkole, czy podoba się Księdzu u nas?
Tak, gdyż mam kontakt z młodzieżą. Rok
był dość ciężki, ponieważ po raz pierwszy
uczyłem w szkole.

Jakie klasy najbardziej Księdza
zaskoczyły?
Najbardziej mnie zaskoczyły pierwszaki,
ponieważ nauka z nimi wygląda inaczej niż
ze starszymi klasami. Oni nie potrafią
czytać i pisać.

Które wydarzenie z roku szkolnego
2015/16 utkwiło Księdzu w pamięci?
Festyn szkolny, który odbył się niedawno,
był dobrze przygotowany, na wszystkich
czekało wiele atrakcji. Na długo
zapamiętam mecz w palanta (Rodzice
&Nauczyciele VS Uczniowie).

wywiad przeprowadził A. Cichy

W szkole
przeprowadzono

szereg akcji
charytatywnych,

ekologicznych. Nie
zabrakło różnego

rodzaju
warsztatów. 
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AKCJE CHARYTATYWNE, EKOLOGICZNE, WARSZTATY
Prezentujemy tylko niektóre akcje w jakich uczestniczyliśmy w tym roku szkolnym.

WYWIAD Z PANIĄ PEDAGOG 
JOANNĄ KAFLOWSKĄ
                                      *

Czy lubi Pani zawód pedagoga?
„Bardzo, inaczej bym nie pracowała.”

*
Która klasa najbardziej Panią zaskoczyła?

„Żadna szczególnie.”
                                        *

Czy była Pani w tym roku na wycieczce szkolnej?
„Byłam z klasą 1d w fabryce bombek.”
                                        *

Jak podobał się Pani czerwcowy festyn? 
„Bardzo mi się podobał. Świetne atrakcje, miła

atmosfera.Nauczyciele i rodzice bardzo się postarali,
aby dzieci miały udaną zabawę.”

*
Czy jest Pani wychowawczynią jakiejś klasy?
„Jestem wychowawczynią wszystkich klas.” 

Wywiad przeprowadzili:Jakub Marciniak i Patryk
Karpowicz.

fot. DKR

J. Marciniak

A. Cichy
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SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH MIĘDZYSZKOLNYCH,
REJONOWYCH, OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH
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WYWIAD Z PANEM DAMIANEM STRĄCZKIEM
-nauczycielem wychowania fizycznego, wychowawcą
świetlicy i opiekunem Szkolnego Samorządu

Które wydarzenie zapamiętał Pan najbardziej w roku
szkolnym 2015/2016? 

"Każdy dzień w szkole pamiętam doskonale jednak
najdłużej będę pamiętać zakończenie roku szkolnego.
W w tym dniu dzieje się najwięcej. Żegnamy klasy 6,
które spędziły w naszej szkole całe sześć lat. Łączy
się to ze scenami płaczu, ale również z piękną
prezentacją poloneza. "

  
Jak w tym roku pracowało się Panu z samorządem

szkolnym?
"Ciężko. Był to mój pierwszy rok, jako opiekun
samorządu uczniowskiego musiałem się dużo
nauczyć. W przyszłym roku będzie mi łatwiej."

 Czy lubi Pan swój zawód? 
"Tak, lubię praca z dziećmi bywa ciężka, jednak każdy
wasz uśmiech i gest wynagradza wszystko". 
 

Czy jest uczeń, który wywarł na Panu wrażenie?
"Jeżeli chodzi o pozytywne, to wielu uczniów wywiera
na mnie takie wrażenie. Zarówno jeżeli chodzi o wyniki
edukacyjne, osiągnięcia sportowe, kreatywność w
działaniach na rzecz szkoły oraz wysoką kulturę
osobistą. Negatywne też się pojawiły lecz wolę o nich
nie mówić."

Która z przeprowadzonych sytuacji wydaje się
Panu najistotniejsza?

"Najistotniejsza wydają mi się imprezy organizowane z
radą rodziców, takie jak kiermasz bożonarodzeniowy i
impreza z okazji Dnia Dziecka, bo na tych imprezach
zbierane są środki, które pomagają rozwijać się naszej
szkole."

Wywiad z p. D. Strączkiem przeprowadziły: Sandra
Jaszczak i Oliwia Lewoń

REDAKCJA "ŻACZKA"
Szymon Blomberg, Adrian Cichy, Maja Cupiał,
Antoni Dzida, Sandra Gajowska, Agnieszka
Gołębiowska, Sandra Jaszczak, Maja Kotarba, Igor
Kusztal, Zofia Kwiatek, Oliwia Lewoń, Jakub
Marciniak, Julia Młynarska, Oliwia Ostrowska,
Jagoda Romejko
Redaktor naczelna
Danuta Krupa - Rybacka
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