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     Świątecznie w szkole
RedakcjaNasza szkoła, uczestniczyła w

ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA
PACZKA.  Cała społeczność aktywne
włączyła się się do tej akcji
charytatywnej.  W tym roku
pomagaliśmy samotnej, starszej,
niepełnosprawnej osobie.
Przez dwa tygodnie zbieraliśmy
wszystkie potrzebne rzeczy, z których
przygotowaliśmy świąteczne paczki -
prezenty i tym samym spełniliśmy 
marzenie kolejnej osoby. Akcję
koordynowało szkolne koło wolontariatu.

5 grudnia w naszej szkole
obchodziliśmy tradycyjne "Mikołajki".
Już od rana każdy czekał na XV edycję
Charytatywnego Kiermaszu
Mikołajkowego „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”!  Dochód z kiermaszu
przeznaczyliśmy na wsparcie
wychowanków Domu Dziecka w
Rybniku. W tym dniu mogliśmy
wysłuchać fragmentów książki pt.:
"Mikołajek" czytanych przez pana
dyrektora, panią wicedyrektor i naszych
nauczycieli oraz zobaczyć ciekawe
mikołajkowe przedstawienie. 

20.XII. świetlica
szkolna jak co
roku zaprasza
na kiermasz
świąteczny, w
czasie którego
będzie można
zakupić piękne
ozdoby
świąteczne!
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Wywiad z Krzysztofem Kalinowskim, dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach 

Wywiad z dyrektorem Krzysztofem Kalinowskim

  
        Z początkiem listopada
dyrektor szkoły, pan Krzysztof
Kalinowski, udzielił wywiadu
dla naszej gazety.
W rozmowie z redaktorami
opowiedział o  pierwszych
miesiącach pracy na
stanowisku dyrektora SP1, a
także o swoich planach na
przyszłość i... "dyrektorskim
marzeniu".

                Od września tego roku nowym dyrektorem naszej szkoły jest pan Krzysztof Kalinowski. Wszyscy
jesteśmy ciekawi Pana osoby, stąd też kilka pytań. Wiemy, że jest Pan doświadczonym dyrektorem, bo
zanim objął Pan to stanowisko u nas, tę samą funkcję pełnił Pan w Gimnazjum nr 2. Co zatem przynosi Panu
satysfakcję w pracy dyrektora? Jakie są trudności, a jakie zalety bycia dyrektorem?
Dyrektorem jestem od 8 lat. Jakbym porównał to do moich kolegów dyrektorów w mieście, to jestem
młodym dyrektorem, bo niektórzy mają 20, 25 lat stażu dyrektorskiego. Natomiast jakbym miał tak
odpowiedzieć wprost: co jest fajnego w byciu dyrektorem, jakie są  plusy tego „bycia dyrektorem”, to
może fakt, że ode mnie dużo zależy, czyli to jak szkoła funkcjonuje, mogę też realizować swoje
pomysły. Trudności? Jestem nauczycielem z funkcją dyrektora, a z pełnieniem funkcji dyrektora wiąże
się zakres innych rzeczy jak na przykład zarządzanie budynkiem, prawne aspekty działalności szkoły -
to są dla mnie nowe rzeczy, których ciągle się uczę.

Kiedy po raz pierwszy przestąpił Pan próg naszej szkoły ze świadomością tego, że właśnie tutaj będzie Pan
dyrektorem, to jakie były Pan wrażenia? Co się Panu od razu spodobało, a o czym Pan pomyślał: „to muszę
zmienić”? 
    Szkołę troszeczkę znałem, bo zdarzało mi się tu bywać. Przede wszystkim rzuca się w oczy to, że
jest duża i przestronna, bardzo dobrze wyposażona. Nie miałem żadnego takiego odczucia, że coś
muszę zmienić. Ten rok (zresztą rozmawiałem z nauczycielami na ten temat) przeznaczyłem sobie na
poznanie szkoły. Pierwsza rzeczą, którą wprowadziłem- bo bardzo lubię nowinki techniczne- jest
dziennik elektroniczny. Planuję w najbliższym czasie wprowadzić bibliotekę zarządzaną przez Internet.
Będziecie mogli wypożyczać książki, przeglądając katalog w domu.

Minęły już dwa miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego. Na pewno ma już Pan kilka refleksji odnośnie
minionego czasu. Czy jest coś, czym zaskoczyła Pana nasza szkoła, uczniowie i nauczyciele?
Cieszę się z tego faktu, że nauczyciele są bardzo aktywni, mają wiele pomysłów. Mnie z takimi
nauczycielami fantastycznie się współpracuje, bo jestem otwarty i staram się im pomóc. Tak
postrzegam moją pracę, by organizować szkołę w taki sposób, żeby każdy tutaj znalazł coś dla siebie,
żeby mógł się rozwijać. A uczniowie? Lubię uśmiechniętych uczniów!

 

A.T.
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Wywiad z dyrektorem Krzysztofem Kalinowskim

 
  

Wywiad z dyrektorem
naszej szkoły możecie w

całości zobaczyć na
przygotowanym przez

nas filmiku, dostępnym
na facebooku
Samorządu

Uczniowskiego. 

Co sprawia Panu największą przyjemność w pracy z młodzieżą?
Największą przyjemność w pracy z młodzieżą sprawia mi fakt, że jeżeli pokazuję im coś nowego, to oni
się cieszą z tego, że to się im podoba i że są zaangażowani.

Czy ma pan sposób na to, by leniwi uczniowie zaczęli się uczyć?
Myślę, że każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie w szkole i jak znajdzie to coś, to nie będzie
leniwy.

Rozpoczynał Pan pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego, później również informatyki.
Czy od zawsze chciał Pan być nauczycielem? Czy w Pana rodzinie były lub są osoby związane ze
szkolnictwem, z nauczaniem w szkole?
Moja droga do zawodu nauczyciela była dość długa. Kiedyś uprawiałem wyczynowo sport i chciałem
być trenerem. Ukończyłem więc Akademię Wychowania Fizycznego, ale ostatecznie nie zostałem
trenerem tylko nauczycielem wychowania fizycznego w szkole, a że z drugiej strony interesuję się
nowinkami technologicznymi, to naturalną koleją było to, że ukończyłem studia w tym kierunku no i tak
oto mam dwie specjalności. W mojej rodzinie ja byłem pierwszym nauczycielem. Wywodzę się z
typowo górniczej rodziny. Mój ojciec był górnikiem na kopalni „Dębieńsko”, aczkolwiek teraz mogę
powiedzieć, że mam rodzinę nauczycielską, gdyż moja żona też jest nauczycielem.

Jakie jest Pana największe marzenie, jako dyrektora szkoły?
Żeby wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice byli zadowoleni ze szkoły, żeby czuli się tutaj
dobrze, żeby chcieli tutaj przychodzić. 

A prywatnie: jak Pan lubi spędzać swój wolny czas? Czy uprawia Pan sporty? 
Kiedyś uprawiałem sport - tenis stołowy. Przez wiele lat trenowałem w klubie, a teraz rekreacyjnie
trochę biegam, trochę jeżdżę na rowerze.

Zapewne miał już Pan okazję przeczytać pierwszy w tym roku numer szkolnej gazetki. Co pan sądzi o
naszym wydawnictwie?
Bardzo mi się podoba. Jestem za tym i będę wam pomagał, tak żebyście mogli prowadzić tą gazetkę
ciągle. Bardzo mi się podoba różnorodność, ciekawe pomysły na artykuły - to jest właśnie takie
dziennikarstwo, kiedy mogę sobie przeczytać co się dzieje w szkole, jakie są imprezy, jakie odczucia
uczniów i różne emocje związane z tym, że chodzimy do szkoły.

Dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę,  no i do zobaczenia na lekcjach informatyki.
Na pewno spotkamy się jeszcze wiele razy. Dziękuję.

A. T.
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 Do pozytywnych wartości przez sport?
Młoda Luxtorpeda

  Mówi się o coraz większym problemie z
przekazywaniem wartości dzieciom i młodzieży.
Czy odpowiedzią na ich brak w życiu młodego
człowieka może być sport?
Sport to bardzo rozwojowa dziedzina naszego
życia. Wielu z nas w jakiejkolwiek formie zażywa
aktywności fizycznej. Warto by zadbać w tej
dziedzinie również o swoje dzieci. Sport wzmacnia i
hartuje ciało, pozwala realizować swoje talenty
sportowe i zdobywać tytuły, medale. Regularne
uprawianie sportu uczy wytrwałości,
systematyczności. Nieważne czy trenujemy czy
kibicujemy, łączą nas wtedy wspólne cele,
emocje.Doskonale w realizację powyższych
wartości wpisuje się Stowarzyszenie Luxtorpeda
Czerwionka, które od lutego 2015 roku, prowadzi
sekcję lekkoatletyczną „Młoda Luxtorpeda”. Jest to
pierwsza sekcja tego typu w gminie Czerwionka-
Leszczyny i również pierwsza działająca w ramach
PZLA. Oznacza to, że młodzi sportowcy mogą brać
już udział w zawodach rangi mistrzowskiej. Młoda
Luxtorpeda trenuje ogólną sprawność fizyczną z
nastawieniem na lekkoatletykę. Młody, ambitny i
pomysłowy trener sprawia, że treningi są
atrakcyjne zarówno dla starszych, jak i młodszych
dzieci. W sierpniu br. młodzież wybrała się po raz
pierwszy na obóz szkoleniowy do Jeleniej Góry.
Oprócz treningów była okazja do wspólnych
wycieczek krajoznawczych, pobytu na basenie i
zintegrowaniu się z rówieśnikami. Obecnie
rozpoczyna się okres zimowy, który przygotowuje
do wiosennych startów. W związku z tym jest to
dobra okazja to rozpoczęcia swojej przygody w
Luxtorpedzie. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na zajęcia, które odbywają
się w sezonie zimowym w szkole podstawowej
w Książenicach. Chętnych (w wieku od 8 roku
życia) z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny i
okolic zachęcamy do zaczerpnięcia informacji na
stronie www i Facebooku stowarzyszenia oraz do
kontaktu: luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
Działalność sekcji młodzieżowej Młoda Luxtorpeda
jest dofinansowana ze środków Urzędu Gminy i
Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach Programu „Klub”.

Halowe Mistrzostwa Śląska Dzieci i Młodzieży

Lekkoatletyka dla każdego

Obóz Jelenia Góra
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     Andrzejki w naszej szkole       

              W dniu 28 listopada w naszej szkole odbyły się
Andrzejki. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie
matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych
dziewcząt. Dziś to wesoła zabawa, w której uczestniczą zarówno
chłopcy jak i dziewczyny.
          W naszej świetlicy wszystko było pięknie przygotowane.
"Szkolni wróżbici" wraz z panią Wiktorią zadbali o najmniejsze
szczegóły, takie jak wystrój sali, stroje i akcesoria. Zabawa była
naprawdę super!!! Atmosfera...magiczna.
             Każdy  mógł skorzystać z wróżb przygotowanych przez
naszych wróżbitów, jak na przykład karteczki z imionami
przyszłych mężów lub żon, układanie butów czy wróżba z kubków.
Do zabawy przystąpili więc nie tylko uczniowie, ale również
nauczyciele, pani woźna i kucharki. Było dużo śmiechu i
oczywiście same pozytywne prognozy na przyszłość (traktowane
przez wszystkich z przymrużeniem oka)!

Bardzo dziękujemy naszym wróżbitkom i wróżbitom za tak
wspaniałe przygotowanie andrzejkowej zabawy i wyjątkową
atmosferę. Mamy również nadzieję, że spełnią się wszystkie

wróżby naszych szkolnych kolegów i koleżanek!                               
                                                                                                 (A.T.)

W.M.

W.M.

W. M-B.

W. M-B

W.M.

W.M.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Aposto%C5%82
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                           Co się działo w szkole w listopadzie?
  Telegraficzny skrót  szkolnych wydarzeń minionego miesiąca... 

6 listopada
hucznie
obchodziliśmy
Dzień
postaci z
bajek. Nasza
szkoła
zamieniła się
w baśniową
krainę...

         Gimnazjaliści wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Arnoldem R.
Płaczkiem, którego książki ukazują się pod pseudonimem literackim Thomas Arnold. Zagadkowe morderstwa,
wartka akcja, nieprzewidywalne zakończenia to  cechy jego książek. W czasie spotkania  nasi uczniowie mieli
okazję zadać pisarzowi wiele pytań, otrzymać autograf z dedykacją oraz zakupić jego książki. 

Pora na autograf...
Pamiątkowe zdjęcie z pisarzem

 25 listopada swoje święto
obchodził najlepszy przyjaciel
dzieci czyli Pluszowy Miś.
Najmłodsi uczniowie stosownie
uczcili to wesołe święto...
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Lekcja WF-u w Jump City
w Katowicach 

Spotkanie z funkcjonariuszami
straży granicznej

Niecodzienna
lekcja
przyrody i
historii nam
najbliższej…
Odwiedzamy
miejsca,
gdzie
znajdują się
Pomniki
Przyrody 

Szaleństwo wśród pianek

Najważniejsze, to utrzymać równowagę!

Przed halą JumpCity

Jak wygląda ul w środku?

Strój dla pszczelarza

Aleja kasztanowców w Dębieńsku Pamiątkowe selfie

Jak pszczoły wytwarzają miód?
O ciekawej, choć bardzo trudnej pracy

pszczelarza i fascynującym życiu pszczół
opowiadał najmłodszym uczniom pszczelarz,

pan Damian Jankowski.
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           Humor, zagadki :)

          Świąteczna kolorowanka

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na
ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. -
Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie
masz mi za co dziękować. - Wiem, ale mama mi
kazała.
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś
ofiarować pod choinkę. - Nie trzeba, syneczku.
Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki. - Za późno, mamusiu.
Kupiłem ci już perfumy.
Przedszkolak pyta kolegę: - Co dostałeś na
gwiazdkę? - Trąbkę. - Mówiłeś, że dostaniesz
lepsze prezenty! - To super prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie złotówkę! - W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-
humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-
kazdego,id,t.html

Ania Sadowska

Zgaduj- zgadula!
Nie słucha, choć ma uszy, w Wigilię się czerwieni.
A gdy się komuś znudzi, w  grzybową się zamieni. 

Drzewko, co zimą dumnie w kącie stoi, w łańcuchy,
lampki, bombki mama już je stroi.

Ma pszenicę, miodek, mak, ten kresowy słodki
smak.
O bakaliach też pamiętaj, gdy ją chcesz
przyrządzić w Święta. 

Tradycja w Wigilię pod obrus każe wkładać to, co
zwykła krówka w oborze zimą jada. 

Wigilijnej wieczerzy ogłasza porę na niebie tuż
wieczorem.
http://www.wuzecik.pl/zagadka.php?id=223 

Ania Sadowska

http://www.wuzecik.pl/zagadka.php?id=223
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