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Wakacje niestety już się skończyły. Przed nami 10
miesięcy ciężkiej pracy. Wszystkim koleżankom i
kolegom życzymy wielu sukcesów, a naszym
nauczycielom duuuuużo cierpliwości.

            Lubimy pracę 
               z dziećmi…

Pani Natalia Sołtys i Pani Monika Kopeć dołączyły we
wrześniu do grona nauczycielskiego naszej szkoły. Obie
panie pracują w świetlicy.

-Dojeżdżają Panie z Rzeszowa. Czy są Panie rodowitymi
rzeszowiankami?
P. Natalia: -Tak, obie dojeżdżamy do pracy z Rzeszowa. Ja nie
jestem rodowitą rzeszowianką, pochodzę z Czudca.
P Monika: -Ja urodziłam się w Przemyślu, obecnie mieszkam
w Rzeszowie.
-Czy jest to Pań pierwsza praca?
P Natalia: -Nie jest to moja pierwsza praca. Wcześniej
pracowałam w gimnazjum.
P. Monika: - Ja również mam za sobą kilkuletnie
doświadczenie zawodowe.                     cd.s2
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Lubimy pracę z dziećmi...
- Jak to się stało, że zostały Panie nauczycielkami?
P. Natalia: -Już od najmłodszych lat lubiłam się bawić w szkołę, uczyć młodsze kuzynki. Później wybrałam
liceum o profilu humanistycznym, studia pedagogiczne -najpierw jedne, a potem drugie i tak zostałam
nauczycielką.
P. Monika; - Po prostu, zawsze lubiłam pracę z dziećmi… .
- Praca w świetlicy nie jest łatwa. Czy sprawia Paniom satysfakcję?
- P. Natalia: -Tak, praca w świetlicy nie jest łatwa, ale daje mi dużo satysfakcji. Od dzieci dostaję dużo
pozytywnej energii, która nakręca mnie do dalszego działania.
- P. Monika: -Jest to praca raczej dla osób aktywnych i spontanicznych, którym nie przeszkadza hałas.
Lubię tę pracę i satysfakcjonuje mnie.
- Jakiej muzyki słuchają Panie najczęściej?
- P. Natalia: -Różnej. Nie mam jakiegoś jednego ulubionego rodzaju. Najczęściej jest to muzyka, która jest
grana w radiu.
P. Monika: Najczęściej słucham muzyki klasycznej, ale lubię prawie każdy gatunek muzyki.
- Jaka jest Pań ulubiona potrawa?
P. Natalia: -Hmm... . Zupa pomidorowa, pierogi ze szpinakiem, pierogi ruskie - to z kuchni polskiej, pizze -
z kuchni włoskiej.
P. Monika: - Barszcz z uszkami, pierogi ruskie.
- Czy mają Panie rodzeństwo lub własną rodzinę?
P. Natalia: -Tak, mam rodzeństwo- młodszą siostrę oraz własną rodzinę.
P. Monika: - Tak. Mam troje rodzeństwa i swoją rodzinę: męża i synka.
- Czy mają panie jakieś szczególne zainteresowania, jakieś hobby...?
P. Natalia: -Jakichś szczególnych zainteresowań nie mam. Lubię słuchać muzykę, czytać książki.
P. Monika: - Moje ulubione hobby to sport, głównie piłka siatkowa, fitness.
- Lubią Panie zwierzęta?
P. Natalia: -Tak, lubię zwierzęta.
P. Monika: - Ja także, chociaż nie hoduję żadnego zwierzęcia w domu.
- Jakie przedmioty w szkole lubiły Panie najbardziej?
P. Natalia: -Najbardziej lubiłam język polski i matematykę.
P. Monika: - A ja - wychowanie fizyczne.
- Szkoła to miejsce, w którym zdarzają się różne ciekawe, śmieszne, niekiedy zaskakujące sytuacje. Czy
pamiętają Panie może, ze swojej pracy zawodowej, jakąś zabawną historię lub niecodzienny incydent?
P. Natalia: -Żadna taka sytuacja, jakaś szczególnie nie zapadła mi w pamięci.
- Dziękujemy za rozmowę.
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WITAMY NOWYCH NAUCZYCIELI 
W NASZEJ SZKOLE

W tym roku szkolnym, do
grona nauczycielskiego
naszej szkoły, dołączyło
ośmiu nowych nauczycieli.
Serdecznie ich witamy i
cieszymy się, że są razem
z nami.
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UWAGA CZWARTOKLASIŚCI!!!
W roku szkolnym 2017/2018, na łamach naszej gazetki szkolnej, odbywał się będzie konkurs z języka
angielskiego pt.: ‘You can do it!’. W każdym numerze gazetki znajdziecie jedno zadanie do rozwiązania.
Chętni uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie, mają tydzień od wydania gazetki na rozwiązanie
zadania. Gotowe odpowiedzi na podpisanej kartce papieru należy zostawić w przeznaczonym na to
miejscu w sali nr 24. Za każde zadanie otrzymacie punkty (określone w treści zadania). Punkty zostaną
zsumowane po wykonaniu wszystkich zadań publikowanych w gazetce. Trzy pierwsze osoby, które
uzyskają największą ilość punktów, otrzymają ocenę celującą do dziennika  Wszystkie osoby, które
regularnie będą rozwiązywać zadania, otrzymają pozytywne wpisy do zeszytu uwag. Powodzenia!
Oto pierwsze zadanie:
Wstaw wyraz pasujący pod względem formy i treści. (10 pkt)

I often w _ _ _ _ TV in the evening.
My f _ _ _ _ _ _ _ _ book is ‘Harry Potter’.
Where is milk? In the f _ _ _ _ _.
We go for our h _ _ _ _ _ _ _ in July.
My b _ _ _  friend is Kate. I like her very much.
My l _ _ _ _ _ sister’s name is Alex. She’s only two years old.
Our grandparents live near the s _ _. They can swim every day.
Jane’s mum is a chef. She works in a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ and cooks meals.
Tourists can c _ _ _ _ in the mountains.
It’s often rainy and w _ _ _ _ in autumn.

K ą c i k  p o l o n i s t y!
 ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
                                                                                                                Wisława Szymborska
 Powołując się na słowa laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej chcemy zwrócić Waszą uwagę na
niesamowite korzyści płynące z czytania książek. Być może w dobie wszechobecne go Internetu książka
kojarzy się Wam z jakimś przeżytkiem, czymś niepotrzebnym, zbytecznym i mało ciekawym. Ale czy
rzeczywiście tak jest? Czy czytanie książek to rzeczywiście stracony dla nas czas? Na to właśnie  pytanie
postaramy się odpowiedzieć w tym i w kolejnych numerach naszej gazetki. Zacznijmy od tego, że
niezaprzeczalne zalety czytania książek to:
Zdobywanie wiedzy
 Bez względu na to czy czytacie literaturę fantasy, książki przygodowe, kryminały czy cokolwiek innego,
zawsze czegoś się uczycie. A to nowa rzecz, nieznany przedmiot, nowe miejsce, osoba, o której do tej
pory nie miałeś pojęcia. Każda książka wnosi do Twojej wiedzy coś świeżego i nowego!
Poszerzanie słownictwa
 Ta zaleta łączy się nierozerwalnie z tą pierwszą, ponieważ zdobywając wiedzę, niejako automatycznie
poszerzacie swoje dotychczasowe słownictwo. Czytając codziennie, macie szansę na szybkie
rozszerzenie swojego zasobu używanych słów. Dzięki temu wzrasta Wasze poczucie pewności siebie i na
pewno nie będziecie się bać rozmowy z osobami posługującymi się wyszukanym słownictwem.
Usprawnienie pamięci
Czytając, sprawiacie, że funkcjonowanie Waszego mózgu polepsza się. Wasza pamięć rozwija się wraz z
pojawieniem się nowych wątków i postaci czy nowych zagadnień. Można powiedzieć, że książki to rodzaj
paliwa dla mózgu. Tak jak samochód nie może jechać bez paliwa, tak mózg nie może prawidłowo
funkcjonować bez chłonięcia nowych informacji. Nie pozwólcie mu zatem stanąć w szczerym polu, z
którego nie może się wydostać, bo bak jest pusty.

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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