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14 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ
EDUKACJI NARODOWEJ

Wszystkim nauczycielom
entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy,

zrozumienia w oczach uczniów
oraz satysfakcji 

w odkrywaniu nowych obszarów
codziennej pracy NAUCZYCIELA –

  - z okazji DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ

  
życzy Redakcja

  
.

Zgadnij kto to?

Z okazji Dnia Nauczyciela uczestnicy Koła
Dziennikarskiego zorganizowali konkurs „Rozpoznaj

swojego nauczyciela na zdjęciu z dzieciństwa”. Wszystkie
fotografie znajdują się na parterze w holu szkoły. 

Zimowa przerwa
świąteczna

23.12.2016 –
31.12.2016

Ferie zimowe
30.01.2017 –
10.02.2017

Wiosenna
przerwa

świąteczna 
13 – 18.04.2017

  Dni dodatkowo  
    wolne od
zajęć:

 31.10.2016

 2.11.2016

 2.05.2017

 4.05.2017

 5.05.2017

 16.06.2016

Witajcie Uczniowie!

Oto przed Wami pierwszy numer gazetki w tym roku szkolnym. Liczymy na owocną współpracę z Wami.
Zostańcie naszymi Redaktorami! Możecie pisać o ulubionych zwierzętach, ciekawych miejscach na mapie
Polski, a nawet świata. Interesuje nas co czytacie, na jakim instrumencie gracie, jakie macie sukcesy
sportowe, co robicie po lekcjach. Piszcie do nas o wszystkim. Czekamy na Wasze pomysły, sugestie,
propozycje...

Wielu przyjemności z lektury naszego pisma życzy redakcja :)

Zgadnij kto jest kim. Zapisz propozycje odpowiedzi na
kartce i przynieś do Sali 23 lub 27. 

Czekają nagrody – niespodzianki. :)

.
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Zmiany, zmiany, zmiany
Od września tego roku nowymi wicedyrektorkami

zostały Pani Ewa Buksik – nauczycielka
matematyki 

i Agnieszka Buda-Kolińska – pedagog szkolny. 
Obu Paniom gratulujemy awansu :)

Nowa pracownia komputerowa w naszej szkole
Spełniło się marzenie uczniów! Wraz z początkiem
roku szkolnego została uruchomiona nowa
nowoczesna pracownia komputerowa. Pracownia
została wyposażona w 14 stanowisk komputerowych
oraz sieć teleinformatyczną, a także w drukarki i
projektor. Wszystkie komputery posiadają stały i
szybki dostęp do Internetu.

Pracownia komputerowa otwarta jest dla uczniów nie
tylko na lekcjach informatyki. Odbywają się w niej
zajęcia także z innych przedmiotów oraz dodatkowe
zajęcia popołudniowe – koło dziennikarskie, koło
informatyczne.
Na lekcjach często używany jest projektor
multimedialny, co ułatwia poznawanie trudnych i
zawiłych zagadnień, a także urozmaica zajęcia.

Wicedyrektor

.

.

Wicedyrektor

.

30 września uczniowie klas IV-VI wzięli udział w
biegach przełajowych „XVII Golicka Mila”.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy mieli do
pokonania dystans 500m. Chociaż rywalizacja
była
niezwykle zacięta a trasa bardzo trudna, to nasi
uczniowie dali z siebie wszystko i spisali się
rewelacyjnie. Miejsce medalowe wywalczyła
Kornelia Piątek uczennica klasy VIc zajmując na
podium III miejsce. 

Gratulujemy!

Ewa Buksik

.

.

Agnieszka Buda - Kolińska

.
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WYWIAD NUMERU – W GABINECIE PANI
PEDAGOG…

.

Pedagog szkolny jest
osobą wspierającą
wychowawców,
nauczycieli, dyrektora oraz
pomagającą uczniom i
rodzicom w trudnych
sytuacjach. Bezwzględnie
trzeba zgłaszać
pedagogowi takie fakty jak:
pobicia, wymuszenia
pieniędzy, propozycje
nabycia narkotyków.
Często uczniowie
przychodzą do gabinetu,
aby po prostu
porozmawiać. Zawsze
mogą liczyć na to, że
zostaną wysłuchani. Tym
razem to my
postanowiliśmy posłuchać
jednej z pań pedagog
pracujących w naszej
szkole.

- Czy praca pedagoga jest
trudna?

Myślę, że w dzisiejszych
czasach tak.

- Z jakimi problemami
zwracają się do Pani
najczęściej uczniowie?

Uczniowie najczęściej
zgłaszają zaczepki słowne,
które zwykle kończą się
bójkami.

- Które z tych problemów
najtrudniej rozwiązać?

Myślę, że każdy problem
powinno rozwiązywać się
indywidualnie.

- Niedawno rozpoczął się
nowy rok szkolny. Co
poradziłaby Pani uczniom,
którzy bardzo się stresują
przy odpowiedzi, mocno
przeżywają swoje
niepowodzenia, nie radzą
sobie z problemami?

Myślę, że dla nich też
słońce zaświeci, a tak
poważnie zachęcam
nieśmiałych do walki,
leniwych do pracy, a ci
którzy mają problemy
zachęcam do przyjścia 

do mojego gabinetu. 

- Jak ocenia Pani z
zawodowego punktu
widzenia uczniów naszej
szkoły?

Myślę, że pozytywnie.
Większość uczniów w
szkole zna swoje
obowiązki i umie się
zachować. A w każdej
szkole znajdzie się grupka
dzieci, która sprawia w niej
problem.

Lena Lewandowska, 
Agnieszka Rakowska 

kl. 4a 

.
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Czy w szkole da się wytrzymać
bez telefonu?

 Zasady korzystania z telefonów komórkowych
w  SP2
 1.  Telefonów używamy w sytuacjach wyjątkowych
i  tylko za zgodą nauczyciela.
 2.  Podczas lekcji telefon jest wyłączony i
schowany  w plecaku.
 3.  W przypadku nieprzestrzegania tych zasad
 telefon jest odbierany i zostawiany w sekretariacie
do  momentu aż nie odbierze go rodzic lub prawny
 opiekun.

Gabrysia Sienkiewicz IVA

 Większość z Was korzysta z telefonów
komórkowych  na co dzień. Jednak w naszej szkole
obowiązuje  zakaz używania wszelkiego sprzętu
elektronicznego.  Jak sobie z tym poradzić? Co
robić podczas  przerwy? Otóż mamy dla Was kilka
propozycji:
 - można porozmawiać z kolegami i koleżankami,
 - pograć w gry zespołowe – „Butelka”, „Flirt”
 - odwiedzić bibliotekę,
 - przeczytać książkę,
 - powtórzyć wiadomości do lekcji,
 - spisać zadanie domowe,
 - zjeść śniadanie,
 - wyjść na boisko szkolne.
 

Klasa VB

.

 Na wypadek gdyby…
 4. października odbyła się próbna ewakuacja.
 Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami musieli
 szybko opuścić szkołę po tym, jak usłyszeli długi
 dzwonek. Ustawili się w bezpiecznym miejscu – na
 boisku szkolnym.
 Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją
zagrożenia  oraz kształtowanie umiejętności
odpowiedniego  postępowania w razie pożaru.
Wszyscy zgodnie  twierdzili, że taka próba była
potrzebna, choć nigdy w  przyszłości nie chcieliby
wykorzystać zdobytego  doświadczenia.

 N. Wackoni-Dudek VB

Dzień Chłopaka w naszej szkole
30 września, z okazji Dnia Chłopaka, odbyła się
dyskoteka szkolna. Tego dnia najważniejsi byli
chłopcy, którzy brali udział w rywalizacji o tytuł
Mistera Szkoły. Wytypowani chłopcy musieli
wykazać się wielką wiedzą sportową, odgadnąć
markę samochodu na podstawie wylosowanego
logo, zjeść cytrynę nie robiąc przy tym kwaśnej
miny, zawiązać krawat i zjeść jabłko w jak
najkrótszym czasie. W zmaganiach o tytuł
najlepszy okazał się Bartosz Choroszko z klasy 6c.
Serdeczne gratulacje!

Wanessa Konopko VD

.
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