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Dobry żart - 
     śmiechu wart! :-) 

Wieści 
ze szkolnego korytarza: 

to działo się w naszej szkole

Dzień Języka
Ojczystego - 21 II
2018 r.

Zumba!...

Przychodzi kolega
do kolegi i pyta:
-Gdzie masz
parasol?
-Zaniosłem do
naprawy.
-Ale dlaczego?
-Bo mówiłeś, że się
rozpada.

Co robi więzień w
toalecie?
-Odsiaduje 

Jaki jest ulubiony
serek ratownika?

-Topiony
Co ma piekarz na
twarzy?
-Wypieki 

Jak nazywa się
ulubiony taniec
mechanika?
-Polonez.

Wyszukał 
Patryk Sylwerski

W bibliotece...

     
Szkolne
podróże

Zarząd SU

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole - jak zwykle! - dużo
się działo: przygotowywaliśmy apele, oglądaliśmy baśnie,
uczestniczyliśmy w konkursach, dbaliśmy o rozwój fizyczny...
Było ciekawie, wesoło, ale cieszy też to, że udało się zrealizować

także uczniowskie pomysły! 

Family Park

Opera Lwowska
We Lwowie
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Modnie w sezonie 
jesienno-zimowym...

Sportowe
wakacje - to
zawsze dobry
pomysł na
wypoczynek po
całorocznej
harówce w
szkółce.
Przyzwyczajeni
jesteśmy do
aktywności - to
cieszy!

Rada

Polecany
 cytat:

Pasuje...

Rady na
wakacje?

Wakacje, panie
profesorze! Pora
trzepać wesoło

słowa, jak futra na
wiosnę, a czasowniki

przez dni lata
odmieniać!
J.Przyboś

Szkolny Dzień
Sportu'2018

Zumba Belgijka
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Nad wydaniem gazetki szkolnej "Prymusik"
pracowali:

Zosia Gołębiewska z klasy VII
Klaudia Jezierska z klasy VII
Julita Łodkowska z klasy VII  
Patryk Sylwerski z klasy VII

 pod opieką p. Joanny Bobkowskiej-Staneckiej

ROZRYWKI UMYSŁOWE - czyli POŁAM SOBIE GŁOWĘ 
(dla przyjemności... :-) )

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy
z nami uczniów! 

Można do nas pisać na skrzynkę mailową
gazetka.prymusik@onet.pl

klasa 7

Hasła:
1. Jest w jeziorze i morzu.
2.W upalny dzień daje ochłodę.
3.Odpoczywasz od niej przez 2
miesiące.
4.Niezbędny na biwaku.
5.Obecny miesiąc.
6.Dla prymusa -w pakiecie ze
świadectwem.
7.Opala nas nie tylko na plaży...

Ułożyła Julita Łodkowska

Julita Łodkowska
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Kącik 
wesołka

<>

Zasłużone

rady...
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         Wywiad z dyrektor szkoły, 
Panią Alicją Maślanyk

W rozmowie nasze koleżanki - Klaudia i Zosia zadały 
pani dyrektor następujące pytania:
- Jak długo jest Pani dyrektorką naszej szkoły?
- Od roku 2006 jestem dyrektorką, czyli to już 12 lat.
- Czy stanowisko dyrektora szkoły jest trudne?
- Jest bardzo trudne, ponieważ zmienia się bardzo
dużo, czy w ocenianiu, czy w zakupie podręczników.
Jest bardzo dużo pracy biurowej. Jak wiecie, mam
jeszcze lekcje z uczniami oprócz pracy biurowej.
Możecie zauważyć,że dyrektor w takiej małej szkole
pełni rolę wielu osób: jest dyrektorem, zarządcą i
nauczycielem. Czuję się jak gospodyni w domu, bo ja
jestem taką gospodynią w szkole.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Lubię, bo lubię pracę z dziećmi. Pewnie
zauważyliście, że rzadko jestem na zwolnieniu
lekarskim. Przez wszystkie lata pracy raz tylko byłam
na zwolnieniu, bo musiałam poddać się leczeniu.
- Czy ma Pani jakąś pasję lub zainteresowanie?
- Jamam szerokie zainteresowanie. Jestem spod
znaku bliźniąt, a bliźnięta są zmienne. Lubię
prace manualne, lubię gotować. Ale nie lubię
sprzątać...
- Czy musi Pani wykonywać swoją pracę
zawodową także w domu?

Pasowanie na ucznia

Jubileusz 70-lecia szkoły

- Tak, prawie codziennie wykonuję jeszcze swoją
pracę także
w domu.
- Czym zajmowała się Pani, zanim została
dyrektorką naszej szkoły?
- Zanim zostałam dyrektorem, byłam zwykłą
nauczycielką.
Rozpoczęłam pracę nauczyciela w Szkole
Podstawowej w Myśligoszczy w roku 1995. Uczyłam
zerówkę w Słupi i w naszej szkole. Jeszcze wcześniej
byłam sekretarką w Zespole Szkół w Debrznie. Później
skończyłam studia pedagogiczne w Słupsku. Stażu
pracy mam 37 lat.
- Kto jest Pani autorytetem?
- Moimi autorytetami są mądrzy ludzie, którzy mają
coś do powiedzenia, z których mogę brać przykład.
Takich osób przyjemnie się słucha, takich ludzi cenię.
Nie musi to być człowiek z wykształceniem, może to
być zwykły człowiek, ale który ma ogromną mądrość,
życiową mądrość. Ma dać dobre rady, może pomóc,
może podpowiedzieć.
- Co sądzi Pani o naszej szkole? Czy można ją
jakoś ulepszyć?
- Można ulepszyć. Bardzo jestem związana z tą
szkołą i bardzo cenię to, że rodzice mnie
wspierają.Jeśli mamy jakieś problemy, to wasi
rodzice zawsze pomagają. Uważam, że odkąd jestem
dyrektorem,  bardzo dużo zrobiłam dla naszej szkoły.
Wymieniłam dach, z sali nr7 zrobiłam salę do ćwiczeń,
plac zabaw - wspólnie z panem sołtysem. Mamy w
planach boisko.
- Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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