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Niecodzienna lekcja historii.
Nadszedł długo oczekiwany przez nas dzień 3 listopada 2016 roku. Dlaczego tak ważny?

     W tym dniu wszystkie klasy gimnazjalne brały udział w ciekawej wycieczce edukacyjnej. Na dobry początek zawitaliśmy do Krakowskiego Muzeum
Lotnictwa. Owe muzeum powstało na terenie jednego z najstarszych lotnisk w Europie. Główny budynek został otwarty w 2010 roku. Obiekt znany pod
nazwą: ,,Muzeum lotnictwa" istnieje już od 1967 roku. Posiada ogrom eksponatów głównie z dziedziny militarnej, ale również z historycznej. Muzeum ma na
stanie ok. 500 samolotów. Spędziliśmy w nim prawie 3 godziny , chodząc i oglądając wszystkie eksponaty oraz słuchając interesującego wykładu.
    
     Następnym etapem naszej wycieczki była Fabryka Emalii Oskara Schindlera. Fabryka powstała w 1937 roku i przeznaczona była do produkcji wyrobów
blaszanych i emaliowanych. Sam Oskar Schindler był niemieckim powiernikiem majątkowym. Zatrudniał w swojej fabryce więźniów obozu koncentracyjnego
Płaszów. W czasie II wojny światowej uratował od zagłady 1049 polskich Żydów. Muzeum, które zwiedziliśmy powstało w skutek podzielenia owej fabryki
poprzez dwie instytucje: ,, Muzeum sztuki współczesnej" i ,,Muzeum historyczne miasta Kraków". Podziwialiśmy wystawę poświęconą ludziom tam
pracującym. Niestety nie mogliśmy zobaczyć żadnych autentycznych maszyn z wyposażenia fabryki, ponieważ kiedy Oskar Schindler się ewakuował
zabrał wszystkie przyrządy do Czech. W skupieniu i milczeniu chodziliśmy za panią przewodnik i słuchaliśmy jak ciekawie opowiada o dawnych czasach.
    
     Kolejnym, a zarazem ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Krakowskich podziemi. Muzeum poświęcone cywilizacji miasta Kraków
 z przed 1000 lat. W skład muzeum wchodzi: ok. 700 eksponatów, ok. 500 elektronicznych odwzorowań zabytków, ok. 600 rekonstrukcji 3D, 13 filmów,7
manekinów i makiet. Muzeum otwarte w 2010 roku robi ogromne wrażenie. Tam spędziliśmy najwięcej czasu, najpierw chodząc z panią przewodnik, później
mogliśmy pozwiedzać interesujące nas wystawy samodzielnie. Nie obyło się bez pamiątek, nasze Panie zadbały o to żeby wygospodarować troszkę czasu
również i na to.

Wycieczka nie obyła by się bez tradycyjnej wizyty w restauracji Mcdonalds w drodze powrotnej.

Całą wycieczkę można skomentować w ten sposób: Taka lekcja historii na długo pozostanie w naszej pamięci.

Klaudiusz Luks

Muzeum Lotnictwa Muzeum Lotnictwafot. AP fot. AP
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Muzeum Lotnictwa

Muzeum Lotnictwa

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Podziemia Krakowskie

Podziemia Krakowskie

fot. AP

fot. AP

fot. AP

fot. AP
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Człowiek uczy się przez całe życie -
ciekawe warsztaty dziennikarskie.
Pewnego deszczowego wrześniowego dnia dostałam maila od
organizatorów Tarnogórskiego Konkursu Dziennikarskiego SREBRNA
CZCIONKA z informacją o możliwości uczestnictwa w warsztatach
dziennikarskich "Sposoby na ciekawą, nowoczesną gazetę szkolną.
Rady praktyka" Naszą przygodę z tworzeniem gazety szkolnej dopiero
rozpoczęliśmy, pomyślałam więc - czemu nie. Wysłałam  zgłoszenie 
i dostałam niebawem odpowiedź, że zostaliśmy przyjęci. Pomyślałam, że
udział w takich warsztatach dla szkół gimnazjalnych prowadzonych przez
profesjonalistę Pana Jarosława Myśliwskiego – redaktora naczelnego
tygodnika „Gwarek” da nam możliwość rozwinąć skrzydła oraz polepszyć
jakość gazetki szkolnej i efektywność naszej pracy. 

15 listopada 2016  wsiedliśmy więc w taksówkę i pojechaliśmy prosto ze
Zbrosławic do filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Tarnowskich Górach, w której odbywały się warsztaty. Uczestniczyło 
w nich 40 uczniów szkół powiatu tarnogórskiego. Naszą szkołę
reprezentowali:
Karolina Czubasiewicz, Jacek Bartnicki, Szymon Stańkowski, Łukasz
Dworniczek, Dawid Kozłowski i Gabriel Dziewięcki.

Warsztaty - praca w grupach

 

Podczas warsztatów moi uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na
temat pracy dziennikarza oraz poznali rodzaje tekstów dziennikarskich.
Warsztaty były prowadzone w bardzo dynamiczny  i ciekawy sposób, ani się
nie obejrzeliśmy a 3 godziny minęły niepostrzeżenie. Nauczyliśmy się
bardzo wiele,  gdyż poruszana tematyka zajęć dotyczyła właściwej
kompozycji strony gazety, pojęć: lead, winieta oraz sposobu
umieszczania fotografii w gazecie, czyli wszystkiego tego z czym mieliśmy
na początku spore problemy.

Po rozmowach z uczniami w drodze powrotnej  wiem, że  nie było to
stracony dla nas czas, zajęcia były połączeniem nauki z dobrą zabawą.

Nabyte umiejętności oraz praktyczne wskazówki Pana redaktora dotyczące
naszej gazety  wykorzystamy przy pracy nad tym i kolejnym numerem.   

AP   Prezentacja naszej gazetki.

My po warsztatach. Warsztaty - część druga.

fot. AP

fot. AP

fot AP fot AP
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Żołędzie, "bączki" i kasztany. 
W dniu 25. października zakończyła się w naszej szkole akcja "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę". W ramach tej akcji zbieraliśmy: kasztany, żołędzie
oraz orzechy. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużym zaangażowaniem, determinacją i sercem w dostarczaniu zbiorów, o czym świadczyła
wypełniona po same brzegi sala numer 7 ( w której te wszystkie zbiory składowaliśmy).

Pokazaliśmy, że los zwierząt nie jest nam obojętny i że potrafimy się mobilizować.
Zgromadzone zbiory dnia 26. października 2016 roku zostały sprawnie przeniesione i przygotowane do transportu  przez uczniów klasy 2 gimnazjum,
sprawnie załadowane do samochodu dostawczego przez uczniów klasy 3 gimnazjum a następnie przetransportowane do Pokazowej Zagrody Żubrów 
w Pszczynie.

Na miejscu opiekunowie żubrów dokładnie wszystko zważyli. Okazało się, że wynik naszej zbiórki był imponujący.

Zebraliśmy :
• 110 kg żołędzi

• 366 kg kasztanów!!!

Wszystkim, którzy brali udział w tegorocznej akcji składamy ogromne podziękowania!!! 

Łukasz Dworniczek

Dostarczenie zbiorów.

Nasze zbiory. Zagroda Żubrów - po zważeniu.

Żubry czekają na jedzonko. Pawilon edukacyjny.fot. AP

fot. AP fot. AP

fot. AP fot. AP
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Praca Karoliny Czubasiewicz.

Wręczenie nagród - klasa 3 gim. Wręczenie nagród - klasa 2 gim

W twoich rękach.
W naszej szkole zawsze dużo się dzieje .Oprócz nauki, akcji samorządowych , ciekawych wycieczek i wyjazdów, różnorakich konkursów bierzemy udział
także w ciekawych i nietuzinkowych projektach i akcjach.
Tym razem były to zajęcia pod tytułem "Zdrowe serce w twoich rękach'' zorganizowane w naszej szkole dla klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Prowadziły je
dwie panie, Pani Ewa Kaczmarek – pielęgniarka kardiologiczna z II Oddziału Wewnętrznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich
Górach oraz  Pani Magalena Latacz,  z uniwersytetu trzeciego wieku.
Co zapamiętaliśmy z zajęć? Panie opowiadały nam o tym jak dbać o serce, żeby pracowało jak najdłużej i przygotowały prezentację multimedialną między
innymi o unikaniu używek, co należy jeść, czego unikać oraz o złym wpływie przetworzonej żywności na nasz organizm. Nakłaniały także do prowadzenia
zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 

Uwieńczeniem zajęć był konkurs plastyczny ”Zdrowe serce w twoich rękach” Uczniowie mieli za
zadanie podczas zajęć artystycznych stworzyć pracę, w której zobrazują jak i dlaczego młody
człowiek powinien dbać o serce.
Prace naszych uczniów przypadły jury do gustu, gdyż nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia i miejsca  
w konkursie. Faworytami konkursu byli: Karolina Drzyzga (1. miejsce), Maciej Krawczyk (2. miejsce) 
i Michał Gawroński (3. miejsce) oraz Karolina Czubasiewicz, która zdobyła wyróżnienie.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród – kart podarunkowych Empik - nastąpiło w dniu 20.
października 2016 r w klasie 3 gimnazjum, natomiast w klasie 2 gimnazjum 26. października 2016 r.
Nagrody wręczała nam osobiście nasza Pani Dyrektor.
  

Karolina Drzyzga

„Kultura na widoku”- co to takiego?
Jest to multimedialna inicjatywa, dzięki której każdy z nas ma dostęp do ponad 1000 treści
multimedialnych (wybitne wirtualne muzea, najciekawsze filmy, książki, wszystkie rodzaje muzyki oraz
gry). Można je pobrać na smartphone lub inne urządzenie mobilne w każdej chwili –            
w bibliotekach, w kawiarniach, w szkołach, w galeriach handlowych i innych instytucjach publicznych 
w wielkich miastach. W tym roku jest to także możliwe na przystankach komunikacji miejskiej, na
których pojawiły się tzw „citylighty”.

Wszystkie plakaty, citylighty oraz strona internetowa www.kulturanawidoku.pl zawierają dostęp do
legalnych źródeł kultury.
W naszej szkole w Zbrosławicach na „przewiązce” wisi plakat z dostępnymi QR – kodami. 
Zachęcamy do skorzystania.

Szymon Cieślik

fot EP

fot. AP fot. JR
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Dziękujemy Wam za wszystko !
14. października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole dnia 13. października uczniowie klasy 5A i 5B przygotowali akademię
pt ” Wszystko dziś nas rozwesela, bo jest Dzień Nauczyciela”.

Młodzi artyści w swoim występie podkreślili swoja wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela.

Dziękujemy naszym nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzymy wytrwałości  w dalszej pracy Pedagogów!!! 

Krzysztof Bankiel

Polska Niepodległa!
11. Listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Z tej okazji 10. listopada 2016 roku, w naszej szkole, odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy 1 gimnazjum.
Uczniowie klasy 1 gim zaprezentowali montaż muzyczno - słowny, w którym przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia historyczne związane 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

Widzowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii.

AP

fot. Agata Senk fot. Paulina Konopka

fot Agata Senk fot. Paulina Konopka
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Konkurs z języka angielskiego.
Jak co roku, z okazji Halloween w naszej szkole odbywa się anglojęzyczny konkurs językowy. W tym roku był to konkurs pod nazwą                           
„The Best Jack-o'-Lantern”,  „Najlepsza dynia Halloweenowa”. Konkurs  skierowany  był do uczniów klas 4-6 sp. Patronat  konkursu objęło
Wydawnictwa Oxford University Press.

Konkurs  polegał na wykonaniu śmiesznej i kreatywnej dyni dowolną techniką i w dowolnym formacie.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział aż 30 uczniów. Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem a uczniowie prześcigają się w pomysłach na
wykonanie najlepszej pracy, w tym roku Jury miało naprawdę trudne zadanie, ponieważ wszystkie dynie zachwycały pomysłowością i bardzo oryginalnym
wykonaniem. Mieliśmy dynie wykonane za pomocą farb, plasteliny, bibuły, kaszy, przestrzenne a także wyszywane.
 Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych (klasa 4, 5 i 6) Nagrody w tym roku były bardzo fajne – Wydawnictwo Oxford University Press
ufundowało zestaw słuchawek, ołówki i linijki z logo wydawnictwa. Dzieci otrzymały także po Halloweenowym balonie i lizaku a zwycięzcy Halloweenowe
różki oraz lampiony (ufundowane przez nauczyciela języka angielskiego). 

Uczniowie poznali wyniki konkursu dopiero podczas Dyskoteki Halloweenowej , wtedy również zostały im wręczone dyplomy i nagrody.

Krystian Chodak

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu Oxford University Press 

za ufundowanie nagród!

Olimpiada Mitologiczna
Dnia 10.11.2016 roku w czytelni biblioteki szkolnej odbyła się w naszej szkole Olimpiada
Mitologiczna.
Zadanie konkursowe polegało na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań.
Konkurs trwał 45 min. Uczestniczyło w nim 6 uczniów naszej szkoły.

Ze Szkoły Podstawowej udział wzięli: Eryk Połoński, Rafał Mróz, Nicola Koba, Małgorzata Ficek,
Sandra Antoszczyk. Gimnazjum reprezentował Szymon Stańkowski.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki!

Koszty uczestnictwa w konkursie pokryła Rada Rodziców.

BS
Uczestnicy olimpiady. fot. BS
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10.10.2016 r. Trick or Treat - cukierek albo psikus!
W ramach kółka z języka angielskiego dzieci miały okazję zapoznać się z obyczajem Halloween i uczestniczyć we wspólnej zabawie w atmosferze
tolerancji innych kultur i obyczajów. 
Rozwiązywaliśmy halloween'owe krzyżówki, braliśmy udział w zabawie "boobing for apples", "mummy wrapping" i "tańcu połamańcu". 
Uczestnicy dopisali - humory również. 

12.10.2016 r. Happy Halloween!
12 października 2016 roku uczniowie klasy 5b również wzięli udział w nietypowych zajęciach, 
pozalekcyjnych z języka angielskiego "Happy Halloween". Nie zabrakło dobrej zabawy, rozwiązywania 
angielskich krzyżówek i wykreślanek oraz licznych halloween’owych słodkości. 

AP

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Kółko z języka angielskiego.

Halloween Party!
W piątek 21. października 2016r w naszej szkole odbyła się dyskoteka Halloweenowa.
Była ona świetną okazja do zaprezentowania swoich mrocznych i strasznych wdzięków i upodobań.
Zabawa trwała w najlepsze, muzyka również była znakomita - Paweł Mróz, absolwent naszej szkoły zadbał o to w 100%.
Wszyscy dobrze się bawili, brali udział w różnorakich zabawach oraz Halloweenowych konkursach.
O bezpieczeństwo dbali nasi najukochańsi nauczyciele ( pani Joanna Mrowiec, pani Maria Teklak, pani Bożena Badura-Gola, pani Agnieszka Potysz)
serdeczne podziękowania im za to!
Był także sklepik szkolny, w którym można było zakupić wodę oraz mroczne paluchy które były hitem!
Przed godziną 21 wszyscy zaczęli powoli się zbierać i udawać się do domu.
Mamy nadzieję że zabawa wszystkim się podobała i zapamiętali z niej jak najlepsze momenty.
Podziękowania również dla samorządu uczniowskiego za pomoc w zorganizowaniu i posprzątaniu po zabawie.  

Gabriel Dziewięcki

Dyskoteka Halloween Dyskoteka Halloween

fot. AP fot. AP

fot. AP fot. AP
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TWOJE PRAWA – WAŻNA SPRAWA.
20. listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Do podjęcia inicjatywy w naszej szkole oraz wspólnej dyskusji na temat praw dziecka zachęcił
nas list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Z tej okazji dnia 17 listopada 2016 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował w szkole
happening "Twoje prawa –ważna sprawa".
Obchody tego szczególnego dnia w roku rozpoczęliśmy w naszej szkole od przypomnienia dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak 
z nich korzystać. Następnie wszystkie dzieci miały możliwość czynnego uczestnictwa w tej istotnej dla nich uroczystości poprzez odbicie palca na plakacie
przedstawiającym drzewo. To drzewo jest symbolem siły, indywidualności i praw, które każde dziecko posiada.
W akcji pojawiły się również kolorowe balony, które symbolizowały wolność, szczęście i prawo do zabawy.
Dzieci poznały ideologię całego przedsięwzięcia i czynnie w niej uczestniczyły.
Mamy nadzieję, że ten dzień na stałe wpisze się w kalendarz świąt obchodzonych w naszej szkole.

AP

fot. AP fot. AP

fot. AP fot. AP

fot. AP fot. AP
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Mocne Kino
11.października uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum uczestniczyli w prawdziwej lekcji historii.

Na jaki film pojechaliśmy? Film monetami brutalny, ale bardzo poruszający i  z szacunkiem pochodzący do historii i wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu
w latach 1943-1944.

Film został wyreżyserowany przez bardzo wybitną postać współczesnego kina, Pana Wojciecha Smarzowskiego, który podjął odważny i przemilczany
temat tzw „zbrodni wołyńskiej”
Słów kilka o fabule:

Główna bohaterka, Zosia Głowacka to młoda Polka zakochana w młodym Ukraińcu Petrze. Jednak jej  ojciec postanawia, wbrew jej woli, wydać Zosię za
mąż za bogatego sołtysa. Wybucha druga wojna światowa, życie wioski, którą zamieszkuje główna bohaterka, zmienia się diametralnie. Zaczyna dochodzić
do coraz częstszych ataków pomiędzy Polakami , Ukraińcami i Żydami. Zosia niestety staje się świadkiem tych okropnych wydarzeń…
Film Wołyń wywarł bardzo duże wrażenie na uczniach naszej szkoły, o czym może świadczyć przejmująca cisza na sali kinowej.

Moim zdaniem, każdy młody człowiek powinien zobaczyć „Wołyn” gdyż może on być dla młodego pokolenia ostrzeżeniem, ponieważ pokazuje do czego
zdolni są ludzie gdy zapominają o podstawowych wartościach takich jak szacunek i życie drugiego człowieka.

Agata Senk

Warto czytać książki.
Witam chciałbym przybliżyć wam serię fantazy autorstwa Johna Flanagana pt ,,Zwiadowcy”. Główny bohater całej opowieści ,Will jest sierotą który, ze
względu na swoją niską i pokurczoną posturę zostaje odrzucony z grona rycerskiego, do którego chciał dołączyć. Dołącza jednak do korpusu
zwiadowców,gdzie wraz z swoim nauczycielem i przyjaciółmi przeżyje wiele wspaniałych przygód.

Mam wrażenie, że autor John Flanagan opierał się na spisach historycznych, ponieważ świat ,,zwiadowców” jest tak naprawdę inaczej przedstawioną
historią (średniowieczem). Książka bardzo dokładnie i szczegółowo opisuje niektóre przedmioty i wydarzenia, przez co świat staje się bardziej wiarygodny.

Zwiadowcy to nie jest książka dla każdego, wielu czytelników odrzuci wiele nazw własnych, i fakt, że ta seria ma 12 części ale dla fanów Tolkiena,
J.K.Rowling, czy choćby C.S.Lewisa, ,,Zwiadowcy” będą dobrze zapamiętani. Zachęcam do lektury .
  

Szymon Stańkowski 

Wszystko na tip top.
Nie wiesz jakie dodatki dobrać do jesiennej kreacji sprawdź tutaj.
W tym artykule znajdziecie wiele ciekawych drobiazgów do dopełnienia lub
stworzenia waszego stylu. W naszej szkole nie ma mundurków więc można
,,wykazać się” oryginalnością stylu, to od was zależy czy nasza szkoła
będzie kolorowa i wyjątkowa. To co nosicie i jak nosicie opisuje wasz
charakter i podkreśla cechy. Więc nie warto papugować stylu sławnych bądź
mniej sławnych osób. Mam nadzieje, że tym krótkim wstępem nikogo nie
znudziłam.

Na początek worek który można nosić inaczej niż tylko na w-f. Znajdziecie tu
opcje dla niej i dla niego.  
Kolejne to ozdoby do włosów. Bardzo popularne są kokardy, chustki
i wianki z kwiatów.

Dalej naszyjniki kaskadowe eleganckie ale nie tylko. Dzięki różnym
rozmiarom można regulować i dostosować je do różnych stylizacji.

Dawid Kozłowski, Karolina Czubasiewicz fot. AP
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Wycieczki, wyjazdy, imprezy...

Ziemniak.
Co to takiego ten ziemniak? Jak co roku w ,,Ośrodku Harcerskim Borowiany’’ odbył się rajd "Ziemniak"
organizowany przez drużynę działającą przy naszej szkole czyli przez 10 Tarnogórską Drużynę
Harcerską "GROM".
Tym razem wyjazd ten odbył się 8 października (sobota). Nasza drużyna przyjechała do Borowian już
w piątek. Tematyka tegorocznego rajdu była iście bajkowa, nazwaliśmy ów rajd "12 prac Asterixa".
Ale od początku. W sobotę rano wszyscy zaczęli przyjeżdżać na miejsce. Było wiele patroli, nawet były
patrole z osobami, które nie należą do harcerstwa. Na początku zaczęliśmy od  trasy, na której były
porozmieszczane punkty z zadaniami (związanymi oczywiście z tą bajką), na poszczególnych
punktach stały osoby z naszej drużyny, poprzebierane oczywiście za wybrane postacie z naszej
wybranej na rajdzie  bajki. Na każdym z punktów, uczestnik mógł się zmierzyć z  zadaniami
testującymi umysł, zręczność a także kreatywność.
Każdy patrol wracający z trasy szedł na stołówkę w Ośrodku. Tam uczestnicy mogli zjeść i napić się
czegoś ciepłego. Kiedy wszyscy już coś zjedli i się napili, usiedli w swoich grupach, gdyż rozpoczął się
quiz sprawdzający ich wiedzę o bajce ,,12 prac Asterixa’’. Potem ustawiliśmy się w kole i rozpoczęło
się pląsowisko (gry i zabawy). Tradycyjnie rajd został zakończony tańcem belgijskim.

Małgorzata Jonda Juliusz Cezar

Kopalnia Guido Muzeum Chleba Basen

"Jaś i Małgosia" Biblioteka w Zbrosławicach

fot. Małgorzata Jonda
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Sałatkowy zawrót głowy!
W naszej szkole również najmłodsi mogą rozwijać swoje kulinarne zainteresowania.
Niedawno samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa. Nad przygotowaniem pysznych sałatek 
w klasach czuwały wychowawczynie.

Przyrządzanie sałatek przysporzyło dzieciom wiele satysfakcji.
Po skończonej pracy, mogły samodzielnie kosztować. 

Sądząc po zadowolonych minach dzieci, sałatki oczywiście smakowały przepysznie!

Dominika Wieczorek
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Kreatywna Szkoła
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NIESPODZIANKA NA KONIEC - WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR
28 września - przerwa- dwóch redaktorów naszej gazety: Paulina Konopka i Dawid Kozłowski udaje się do szkolnego sekretariatu. 
Czy coś nabroili?- nasuwa się pytanie.
Nie, poszli przeprowadzić wywiad z nową panią dyrektor mgr inż. Elżbietą Pyką. 
Wcześniej dobrze się do wywiadu przygotowali, spisali dużo pytań, jednak zdążyli zadać tylko wybrane.
Zapraszamy do przeczytania artykułu oraz fragmentów wywiadu z Panią Dyrektor.

Pani Elżbieta zapytana o to czy się cieszy z tego, że została dyrektorem naszej szkoły odpowiedziała:
-„Tak cieszę się, że zostałam dyrektorem i mam nadzieję, że wniosę coś ciekawego w naszą szkołę”.

Pani dyrektor dodała również, że chciałaby aby nasza szkoła się rozwijała, że nie planuje nagłych zmian, ale one będą, ponieważ przed naszą szkołą stoją
wielkie zmiany, które powoduje reforma oświaty.

Zapytaliśmy również co Pani Dyrektor sądzi o naszej szkolnej młodzieży, po chwili uzyskaliśmy następującą odpowiedź: 
-„Nasi uczniowie są bardzo różnorodni, chętni do pracy, zaangażowani, starają się podnosić swoje umiejętności i wiedzę, raczej są grzeczni”.

Mamy dla was również zaskakującą informację, w dalszej części wywiadu pani Dyrektor powiedziała  nam ,że rozważa otwarcie sklepiku szkolnego jeżeli
będzie to tylko możliwe.

Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się też ciekawych rzeczy na temat pani Dyrektor. W wolnym czasie Pani Dyrektor lubi odpoczywać, wyjeżdżać z
harcerzami, spacerować oraz czytać. Pani Pyka ma również ciekawe zainteresowania: -„Harcerstwo, rękodzieło, jazda na rowerze, podróże”.

Zdziwiło nas to, że pomimo takich planów i pasji ,pani Dyrektor postanowiła zostać nauczycielką:
-„Studiując matematykę zastanawiałam się nad pracą typowo techniczną związaną 
z zastosowaniem matematyki. Myślałam o kryptografii i programowaniu”.

Cieszymy się ,że jednak wybrała szkołę. 
Mamy nadzieje, że dzięki nam dowiedzieliście się więcej o naszej pani Dyrektor. 

Paulina Konopka, Dawid Kozłowski 

\

fot. Agata Senk fot. Agata Senk
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Konkurs gazetkowy - część druga.
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