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KLASA IV
Anna Gonsior
Julia Adamska

Natalia Szczepanik
Łukasz Bryl

Maja Zawierucha

PODSUMOWANIE I SEMESTRU
NAJLEPSI UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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Piotr Kopański
Paulina Laska

Franciszek Sprzeński

KLASA III a
Zuzanna Lewko
Kacper Wójcik

KLASA III b
Marcin Mazurowski

Wanessa Zajączkowska
Mikołaj Kamiński

KLASA VI
Kuba Krawcewicz

Nikola Wójcik
Wiktoria Jezierska

KLASA V
Ewelina Kuczyńska

Jakub Melka
Aleksandra Malewicz

Zuzanna Bochno
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

UCZNIOWIE KLAS I-III, KTÓRZY UZYSKALI
NAJWYŻSZE WYNIKI: 

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 
W NASZEJ SZKOLE

          W naszej szkole w związku z przypadającym na 21 lutego Międzynarodowym
Dniem Języka Ojczystego został zorganizowany Tydzień Języka Polskiego. Nasi
uczniowie chętnie włączał się w rozmaite działania promujące język ojczysty oraz
literaturę
    TJP rozpoczął się w poniedziałek 20 lutego a zakończył go apel podsumowujący 24
lutego, podczas którego ogłoszono wyniki przeprowadzonych konkursów i
nagrodzono  wszystkich zwycięzców. Różnorodne akcje prowadzone w ramach
Tygodnia Języka Polskiego ponownie pozwoliły zainteresować naszą młodzież
poprawnością i kulturą ojczystego języka, rozwinąć umiejętności pisania, mówienia,
słuchania oraz wyrażania własnych emocji oraz zaprezentować, często skrywane
przez uczniów, talenty.

Gronowo Górne Gronowo GórneTJP TJP
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Wywiad z Panią Jolantą Zelek

         1. Od ilu lat pracuje Pani jako sekretarz szkoły?
W 2001 roku rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym, następnie w 2012 roku
połączono szkołę podstawową i gimnazjum w Zespół Szkół – od tego czasu jestem sekretarzem szkoły -
Zespołu Szkół w Gronowie Górnym.
        2. Na czym polega Pani praca?
W zakres obowiązków sekretarza szkoły wchodzi szereg zadań. Przede wszystkim prowadzenie dokumentacji
szkolnej - m.in. księgi uczniów i ewidencji dzieci, przygotowywanie list uczniów, wydawanie legitymacji
szkolnych, zapisywanie dzieci do szkoły. Poza tym przeglądam i rejestruję korespondencję (tradycyjną i
elektroniczną), przygotowuję różne sprawozdania min. dane do Systemu Informacji Oświatowej, tzw. SIO -
zbieram wszystkie potrzebne informacje o każdym uczniu, a następnie przesyłam do Ministerstwa Oświaty. Do
moich obowiązków należy również obsługa kasy – obrót gotówką i prowadzenie dokumentacji finansowej.
Ponadto odbieram telefony, udzielam informacji lub łączę z odpowiednimi osobami. Jednym z przyjemniejszych
zajęć jest bezpośrednia obsługa osób, które przychodzą do sekretariatu w jakiejś konkretnej sprawie.
Najmilszymi petentami są uczniowie
      3. Czy pamięta Pani jakieś śmieszne zdarzenie, które przytrafiło się Pani w pracy?
Zdarzają się różne komiczne sytuacje w pracy. Dobrze, że są takie momenty, bo uśmiech pomaga w
codziennym życiu. A jedno takie zdarzenie miało związek z zamówieniem autokaru na wycieczkę. Pomyliłam
jedną cyfrę w numerze telefonu i dodzwoniłam się, traf chciał, też do firmy transportowej ale mieszczącej się w
Białymstoku, która oczywiście zlecenie by przyjęła (sam przyjazd autokaru kosztowałby nas fortunę i jeszcze
nocleg dla kierowcy
     4. O sekretarce często mówi się, że jest „prawą ręką dyrektora” – czy, Pani zdaniem, to słuszne stwierdzenie?

Stwierdzenie, że sekretarka jest „prawą ręką dyrektora” – uważam za słuszne, ale czy rzeczywiście tak jest…
Proponuję to pytanie zadać dyrektorowi
     5. Czy ta praca daje Pani satysfakcję?
Praca, którą wykonuję daje mi satysfakcję. Codzienność dostarcza nowe wyzwania, co motywuje mnie do
działania i ciągłego doskonalenia.
     6. Jakie jest Pani hobby?
 Sport i czytanie książek.
     7. Jakie cechy lubi Pani w człowieku, a jakich nie?
Cechy, które najbardziej cenię to: prawdomówność, otwartość na drugiego człowieka i uczciwość. Nie toleruję
kłamstwa.
    8. Czy wszystkie marzenia już się spełniły?
Kiedyś przeczytane motto, utkwiło mi w pamięci: „Nie przestawaj marzyć, bo człowiek bez marzeń, to człowiek
bez nadziei, a życie bez nadziei to życie bez celu”. Myślę, że wciąż żyjmy marzeniami i staramy się je
realizować w większym lub mniejszym stopniu. Mam jeszcze marzenia, które się nie spełniły, ale wierzę – na
pewno się spełnią.
    9. Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
Każdy z nas ma w dzieciństwie jakieś marzenia. Ktoś chce zostać strażakiem, ktoś nauczycielem, a ktoś
lekarzem. Jako dzieci wierzymy, że możemy być, kim tylko chcemy. Potem to już stajemy przed
rzeczywistością i barierami, które nie zawsze można pokonać. W dzieciństwie nie myślałam, że będę
sekretarzem szkoły.\

Wiktoria Jezierska

,
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OKIEM SPORTOWCA
"NIEZAPOMNIANY WEEKEND"

Szczęśliwa sobota

 
7 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe medale. 

   Tak popisali się polscy lekkoatleci na halowych
mistrzostwach Europy w Belgradzie 05.03.2017r.
Złote medale dla Polski zdobyli Adam Kszczot
(bieg na 800 m), Marcin Lewandowski (bieg na 1500
m), Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą),Sylwester
Bednarek (skok wzwyż), Piotr Lisek (skok o tyczce)
oraz sztafety 4x400 m w składach Kacper
Kozłowski, Łukasz Krawczuk, Przemysław
Waściński i Rafał Omelko oraz Patrycja
Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub, Iga Baumgart i
Justyna Święty. Jedyne srebro zdobył w biegu na
400 m przez płotki Rafał Omelko, zaś brązowe
medale dorzucili Paweł Wojciechowski (skok o
tyczce), Justyna Święty (bieg na 400 m), Ewa
Swoboda (bieg na 60 m), Sofia Ennaoui (bieg na
1500 m). 

Damian Kwiatkowski

                                        

Google

7 złotych, 1 srebrny 

i 4 brązowe medale!!! 

Google

       W sobotę 4 marca odbył się konkurs
drużynowy w Lahti. Polscy skoczkowie
wzbili się na 1 miejsce. Warto zwrócić
uwagę na Piotra Żyłę i Dawida
Kubackiego, którzy zdobyli w pierwszej
rundzie wiele punktów dla naszej
reprezentacji.                                             
     W drugiej rundzie wszystko uratował
Kamil Stoch, lecąc za zieloną linię.
Ostatecznie Polska zajęła pierwsze
miejsce, Norwegia drugie, a Austria
załapała się na trzecie, dzięki Stefanowi
Kraftowi.
                                                Jakub Melka

Grafika

Grafika



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkiem Ucznia 1

                    Moda na lato i wiosnę 2017

.

             Moda na lato 2017
        

Wygląda na to, że Kuba odegra znaczącą rolę w
kolekcjach przyszłego sezonu, łącząc latynoskie
zwyczaje z ciepłym klimatem wyspy. Królować

będą głęboki błękit, pomarańczowy, czerwony w
odcieniach lawy i moreli, wiśniowy różowy i
jałowcowy kremowy. Koronka, tafta, szyfon i

plecionki z juty będą pasować jak na lato. Do tego
kropką nad i będą piętrzone falbanki, topy i

sukienki z odkrytymi ramionami, głębokie dekolty
serki.

                                      
                                               Wiktoria Jezierska

 
MODA NA WIOSNĘ 2017
Na wiosnę modne będą kolory odcienie

lilii,żółtego,niebieskiego
i pomarańczowego. Modne będą też

eleganckie połączenie kolorów czarno-
białych.Grochy, groszki

i kropeczki zrobią furorę w szkole i nie
tylko.

                                                  

                                                    Oliwia Nowicka

GrafikaGoogle
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            CHRISTMAS CARDS EXCHANGE
                       eTwinning project

Portugal

Turkey

        

Christmas Cards
Exchange

    
   
     W grudniu nasi uczniowie wraz z
uczniami z czterech innych szkół
europejskich wzięli udział w projekcie
eTwinning pt. „Christmas Cards Exchange”.
Projekt polegał na tym, że każda ze szkół
biorących w nim udział miała przesłać
wszystkim innym szkołom kilka kartek z
życzeniami świątecznymi. Warunek był taki,
że kartki miały być wykonane ręcznie przez
uczniów. Uczniowie mieli także sami napisać
życzenia świąteczne w swoim języku i w
języku angielskim. W projekcie wzięły udział
szkoły z Polski, Grecji, Litwy, Portugalii oraz
Turcji.

Turkey

Lucilia

Ugur

Ugur Turk



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 04/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkiem Ucznia 1

 W szkole:
 - Jasiu, powiedz, ile jest dwa razy dwa?
 - Proszę pani, do osiemnastego roku życia
odpowiadają za mnie rodzice.

 
 - Jest tatuś?
 - Nie, wyjechał na dwa tygodnie nad morze.
 - Na wypoczynek?
 - Nie, z mamą.

HUMOR

 
Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe.
- Jasiu, dlaczego nic nie narysowałeś? - pyta pani
Jasia.
- Nieprawda, narysowałem Stocha.
- A gdzie on jest?
- Poleciał.

 Na lekcji fizyki nauczycielka pyta Joasię:
 - Powiedz, co to jest próżnia?
 - Próżnia... To jest... Nie umiem tego powiedzieć, ale
 mam to w głowie.

- Halo! Pogotowie?! Moja żona leży nieprzytomna w
kuchni, co mam robić?!
- Najpierw proszę się uspokoić.
- ...
- Halo, jest pan tam?
- Jestem, OK, już jestem spokojny.
- Jest pan obok żony?
- No nie, przecież miałem się uspokoić, więc siedzę w
kąpieli i czytam książkę.

 Na lekcji przyrody:
 - Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
 - Po kasztanach.
 - A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
 - To ja poczekam...

Siedzi sobie lew i ziewa. Patrzy, a tu nagle biegnie
mrówka.
- Hej, mrówa, gdzie tak pędzisz?
- Nie słyszałeś? Słoń i hipopotam się pobili, obaj są
ciężko ranni.
- No ale co ty masz z tym wspólnego?
- Lecę krew oddać.

- Janku, twoja żona od kilku dni gra na flecie, ale
wcześniej grała chyba na pianinie?
- Tak, rzeczywiście. Trochę mi to zajęło, zanim ją
przekonałem, żeby zmieniła instrument.
- I jest różnica?
- Zdecydowana. Teraz nie może przy graniu śpiewać. 

Na komisariat policji przybiegają dwaj zdyszani
chłopcy:
- Nasz nauczyciel...! Nasz nauczyciel...!
- Co mu jest? Miał wypadek? - pyta jeden z
policjantów.
- Nie, źle zaparkował!

- Tato, a mama mówiła, że ta szyba w naszych
drzwiach wejściowych jest nietłukąca.
- To prawda, Jasiu.
- Otóż muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo się
myliliście.
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