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W nowym roku szkolnym 2016/17
życzymy naszym Czytelnikom

samych sukcesów oraz odnalezienia radości
w zdobywaniu wiedzy i nowych  umiejętności.

  Redakcja

Dziś w numerze:

wywiady z naszymi bliskimi - jak to dawniej w
szkole było
fotoreportaż z zeszłorocznych imprez
Laura poleca, czyli co warto przeczytać

fot. Oliwia Sypień, kl. VIb



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 9 09/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZlepek

W dawnej szkole

Jak to w dawnej szkole było...
Babciu, jak wspominasz swoją szkołę podstawową?
Wspominam bardzo dobrze, chociaż to było dość dawno.
A jakich miałaś nauczycieli? 
Różnych. Jedni byli bardziej wymagający, a drudzy mniej, ale zawsze trzeba
było być przygotowanym na lekcje i mieć odrobioną pracę domową.
A koledzy i koleżanki?
Z nimi różnie bywało. Niektórych lubiłam bardziej, a innych mniej, ale zawsze
wszyscy trzymaliśmy  się razem.
Czy nosiliście jakieś obowiązkowe stroje, czy mogliście ubierać się tak
jak na co dzień?
Obowiązkowe były fartuszki.
A jak one wyglądały?
Dziewczynki nosiły proste fartuszki z dederonu z białym kołnierzykiem, a
chłopcy bluzy też z białym kołnierzykiem. Do nich obowiązkowo musiała być
przyszyta tarcza szkolna z numerem szkoły i miejscowością, w której dana
szkoła się znajdowała.
Jak ogólnie wspominasz tamte czasy?
Dziś już tylko pamiętam miłe i przyjemne rzeczy. Na pewno były to czasy
beztroski.
Dziękuję za udzielenie wywiadu.
Wywiad z babcią przeprowadziła Weronika Teresiak, kl. Vb

Nasza szkoła trzydzieści lat temu
ze swoją mamą rozmawia Maciej Kućko

Na początek chciałbym Cię zapytać, co czułaś, kiedy mnie
przyprowadzałaś pierwszy raz do mojej, a kiedyś Twojej szkoły?
To było bardzo miłe uczucie. Szkoła jest bardziej kolorowa niż kiedyś.
Wydaje mi się też, że szkoła jest mniejsza, ale to pewnie dlatego, że ja
urosłam.

Wiem, że pamiętasz ten moment, kiedy otwierano naszą szkołę. Możesz
o tym opowiedzieć?
Oczywiście, że pamiętam otwarcie naszej szkoły. Był to dość dziwny
początek, bo miał miejsce podczas ferii zimowych. Na korytarzu odbył się
uroczysty apel. Szkoła dla nas wtedy była bardzo ładna i nowoczesna.
Byliśmy zachwyceni.

Jakie masz najmilsze wspomnienie związane ze szkołą?
Uwielbiałam pierwszy dzień wiosny, wtedy wszyscy przychodzili do szkoły
przebrani. Stroje przygotowywaliśmy sami w domu. Było przy tym dużo
śmiechu.

A jeździliście na wycieczki szkolne?
Często jeździliśmy w góry, że powędrować po nich. Najładniej było jesienią.
W autobusie zawsze śpiewaliśmy piosenki ze śpiewników.

Co można było kupić w sklepiku szkolnym?
Kupowaliśmy tam głównie słodkie bułki i pączki.
Jakiego języka uczyłaś się w szkole?

Uczyłam się rosyjskiego. To było dość trudne, bo litery znacznie różnią się
od naszych oraz inaczej wyglądają pisane i drukowane.

A jaki był Twój ulubiony przedmiot?
Biologia i chemia.

W co bawiliście się na przerwach?
Przede wszystkim grałyśmy w gumę i bawiłyśmy się w "marmur".

Nigdy nie bawiłem się w "marmur". Jakie są zasady tej gry?
Zakładałeś się z kimś o "marmur" i wtedy rano musiałeś zaczaić się na tę
osobę, wyciągnąć w jej kierunku dwa palce i krzyknąć "Marmur". Twój
kolega musiał wtedy stać nieruchomo jak posąg przez jakieś 10 sekund.

Czy chciałabyś znów pójść do podstawówki?
Chciałabym bardzo. Marzę, żeby jak w filmie "Siedem życzeń" zamienić się
z tobą ciałami na jeden dzień i pójść do szkoły. Nie dostałbyś wtedy uwagi i
miałbyś ładnie napisane w zeszytach.
Dziękuję Ci Mamo za tę rozmowę.
Maciej Kućko, kl. V b

Laura poleca ...
W świecie bohaterów Andrzeja Maleszki

W pewne święta Bożego Narodzenia dostałam od cioci trzy książki Andrzeja
Maleszki z serii Magiczne drzewo. Obecnie mam ich już siedem: Czerwone
krzesło, Tajemnica mostu, Olbrzym, Pojedynek, Gra, Cień smoka i Świat
olbrzymów. Właśnie przeczytałam ostatnią z nich.
Bardzo polecam tę książkę, bo tak jak i pozostałe jest bardzo ciekawa.
Zawsze wciągają mnie przygody bohaterów i gdy zaczynam czytać, to nie
mogę się oderwać. Kiedy już wydaje się, że bohaterowie pokonali zło, i że to
koniec przygód, okazuje się, że znów rozpoczyna się jakaś akcja.
Bohaterów tej serii można uważać za wzory, ponieważ nigdy się nie poddają
i zawsze działają razem.
Niektóre z powieści zostały sfilmowane, ale zawsze warto zajrzeć do
książki. Wszystkie części znajdują się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Chojnowie i zachęcam wszystkich do jej odwiedzenia.
Laura Janczyńska, kl. V b

stolik nauczyciela

Zdjęcia ze skansenu w Nowym Sączu
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Kolorowe imprezy minionego roku, czyli ...
jak wesoła jest nasza szkoła

Trzy piękne pawie

WIELKIE ŚWIĘTO SZKOŁY

SPOTKANIE Z PANEM KLEKSEMW KRAJU MIESZKA I

PRACUJEMY TWÓRCZO

GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOJNOWIE
Zespół redakcyjny: Fabiola Nalbach, Eliza Rokita, Ada Urbańska, Nikola Inglot, Amelia Mastalerz
Opiekun: Beata Wawrzeńczyk
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