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Szkoła Podstawowa im.A.Fredry w
Odrzykoniu
Ks.Ernesta Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Numer 42 12/17

Świety Mikołaj i jego Śnieżynki Magda, Milena i Asia

W piękny, świąteczny czas Bożego Narodzenia
naszym wspaniałym Czytelnikom,
Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom
dużo radości, zdrowia,
niezapomnianych chwil w rodzinnym gronie,
spełnienia marzeń, pomyślności i wielu sukcesów
 
  życzą

   Członkowie Redakcji "Lidera"

K.N.
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Co w szkole piszczy, czyli wywiad z Dyrektorem, panem Piotrem
Guzkiem,przeprowadzają Szymon i Norbert z klasy VI a

A:Dzień dobry.
B:Dzień dobry.
A:Jesteśmy z
redakcji gazetki
,,Lider”. Czy zechce
nam Pan
odpowiedzieć na
kilka pytań?
B:Oczywiście.
A:Jak to się stało, że
został Pan
dyrektorem naszej
szkoły, od ilu lat Pan
w niej pracuje?
B:W szkole
rozpocząłem pracę
w roku 1993, czyli
pracuję w niej 25-ty
rok.  Przez 7 lat
pełniłem funkcję
wicedyrektora, a
teraz jestem dwie
kadencje
dyrektorem, czyli 10
lat.

A:Jakie są Pana
obowiązki ?
B:Najlepiej sprawdzić
to w statucie szkoły,
jakie są obowiązki
dyrektora. Jest ich
bardzo dużo. Akurat
mam przed sobą
statut, bo jesteśmy w
trakcie jego realizacji
. Obowiązków jest
bardzo dużo,  są to
chyba aż trzy strony
w statucie .
Generalnie
zarządzam
zakładem pracy, bo
szkoła jest to zakład
pracy dla
nauczycieli, dla
pracowników obsługi
i miejsce do nauki.
Miejsce, gdzie dzieci
i młodzież pobierają
naukę. Zajmuje się

wszystkim tym, co
powoduje ze szkoła
powinna działać
prawidłowo, czyli
prawem
oświatowym,
prawem pracy,
regulaminami
szkolnymi itd.
A:Co chciałby Pan
zmienić w naszej
placówce, czy jest
coś, co wymaga
zmiany?
B:W zasadzie jeżeli
chodzi o
infrastrukturę szkoły,
to tak jak widzicie,
wszystko zostało w
szkole
wyremontowane od
piwnicy aż po dach.
Zostało nam tylko
zrobienie boiska.
Jest już

dokumentacja
opracowana na
boisko szkolne.
Będzie ono
wielofunkcyjne oraz
boisko typu orlik i w
miejsce tych boisk
trawiastych, które
znajdują się koło
szkoły, chcemy takie
 zrobić. Kiedy to
nastąpi, tego nie
wiemy, dlatego że
wszystko zależy od
funduszy, jakimi
będzie dysponować
gmina oraz od
programów, w
których możemy
uczestniczyć, z
których dostajemy
dofinansowanie.
A:Czy popiera Pan
zmianę na
ośmioklasowy
system nauczania?

B:I tak, i nie, i tutaj
wolałbym się więcej
nie wypowiadać. Są
plusy ,ale są i też
minusy zmiany tego
systemu. W
zależności , kto na to
patrzy i z jakiego
punktu widzenia. Z
punktu widzenia
dzieci są to zmiany
na dobre-  na gorsze
z punktu widzenia
nauczycieli i
dyrektora również.
A:Czy jest Pan
zadowolony z
wyników naszych
uczniów w nauce i w
sporcie?
B:Tak, ale zawsze
może być lepiej.
Jestem zadowolony,
uczniowie w miarę
swoich możliwości

uzyskują
zadowalające wyniki
w nauce, wyniki w
konkursach, różnego
rodzaju zawodach
sportowych, ale w
każdej dziedzinie jest
też  margines,
którym można
wyśrubować wynik,
który można
poprawić.
A:Czy lubi Pan swoją
pracę?
B:Jak bym nie lubił,
to bym tutaj nie
pracował…  tak lubię
swoją pracę,  pracę
w szkole, lubię pracę
z ludźmi, lubię pracę
z dziećmi. Wydaje mi
się, że jest ona tym,
co chciałem w życiu
robić.
A:Dziękujemy.

za możliwość
przeprowadzenie
wywiadu.
B:Proszę.

Szymon i Norbert przeprowadzają wywiad .
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Nasze sukcesy
Bartek i Miłosz Julka i Michelle

Zawody powiatowe w
tenisie stołowym
W dniu 21 listopada 2017r.w Łękach Dukielskich,
odbył się powiatowy turniej w tenisie stołowym
dziewcząt  i chłopców. Drużyna w składzie: Julia
Pasieka i Michelle Englot zdobyły I miejsce i tym
samym zapewniły sobie awans na zawody
rejonowe.
Drużyna chłopców w skłądzie: Miłosz Rząsa i
Bartłowiej Wieszczek zdobyli III miejsce.

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w unihokeju dziewcząt i chłopców:
Drużyna dziewcząt w składzie: zajęła III miejsce na zawodach powiatowych
w unihokeju, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Krościenku
Wyżnym. Drużyna chłopców w składzie: Mateusz Guzek, Arkadiusz Zimoń,
Krystian Okólski, Norbert Szczepanik i Jan Wanat rozegrała emocjonujące
zawody i pomimo braku Szymona Mrozka najpierw wygrała grupę, później w
półfinale zwyciężyła gospodarza Krościenko Wyżne. W finale zmierzyli się z
Korczyną, którą wcześniej pokonali w grupie. Pomimo dużego zmęczenia i
braku zawodników na zmiany chłopcy świetnie się zaprezentowali jednak nie
udało się wygrać i ostatecznie zajęli II miejsce.

Półfinały wojewódzkie Igrzysk Dzieci
i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie

Zawody zostały rozegrane w drugiej połowie listopada w Czaszynie.
Wszystkie nasze drużyny pokazały się z dobrej strony i dostarczyły wiele
emocji. W ramach Igrzysk Dzieci nasza drużyna dziewcząt w składzie:
Kornelia Cymerman i Zofia Nowak zajęły VII miejsce. Świetne zawody
rozegrali nasi chłopcy. Drużyna w składzie Mateusz Guzek, Szymon
Mrozek, Krystian Okólski i Norbert Szczepanik zwyciężyła w turnieju
awansowała do finalu wojewódzkiego. W ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej drużyna dziewcząt w składzie Dominika Jedziniak, Klaudia
Belczyk, Aleksandra Mach i Anna Krygowska po pasjonującej rywalizacji
zajęły III miejsce i również awansowały do finału wojewódzkiego, chłopcy
natomiast w składzie Jakub Bardzik i Wiktor Malec zajęli V miejsce.

Z.Gierlach

Drużyna chłopców

Drużyna dziewcząt
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Ostatnie dni zabawy w naszej szkole, czyli andrzejki
Andrzejki jest to wieczór wróżb w wigilię św. Andrzeja i z tej okazji w Polsce
( a także w naszej szkole) są organizowane bale i dyskoteki.
  Jak co roku, osobno bawiły się klasy I-III, osobno IV-VI i osobno VII razem
z klasami gimnazjalnymi. Na każdej z imprez główną atrakcją były wróżby
andrzejkowe.  Można było się dowiedzieć np. kim się zostanie w
przyszłości, z kim się będzie przyjaźnić po skończeniu szkoły, lub kto
pierwszy wyjdzie za mąż. Największą popularnością cieszyło się jednak, jak
nakazuje tradycja,  lanie wosku. W tych różnych odlewach każdy szukał
jakiejś wskazówki co do swojej przyszłości.  W klasach na uczniów czekały
pyszne przekąski, pizza i inne rarytasy. Dostępny był również dobrze
zaopatrzony bufet. Nie zabrakło oczywiście tańców przy fajnej muzyce. Nasi
uczniowie połączyli przyjemne z pożytecznym i na wejściu można było
ofiarować  pluszowego misia dla chorych dzieci w szpitalach.
  Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i już się nie może doczekać
przyszłego roku.
 
  Katarzyna Blicharczyk Andrzejkowe wróżby

Wszyscy świetnie się bawiąWywiad z ambasadorem Niemiec

Nocą w Wilanowie w Pałacu Kultury i Nauki

STOPKA
REDAKCYJNA
Numer grudniowy
gazetki przygotowali:
Katarzyna Blicharczyk,
Norbert Szczepanik,
Szymon Mrozek,
p.Anna Juszczęć-
Jakubik, p.Zygmunt
Gierlach. 
Skład i korekta:
p.Katarzyna Nowak

MIKOŁAJKI Z JUNIOR MEDIA I
AMBASADĄ NIEMIEC

Przedstawiciele gazetki LIDER w dniach 4-5
grudnia odwiedzili Warszawę, dzięki wygranej w
konkursie,  w którym musieli ułożyć pytania do
ambasadora Niemiec i opisać,  co chcieliby
zobaczyć w stolicy.
Byliśmy jedną z trzech redakcji, które zdobyły
nagrodę główną, czyli wycieczkę do Warszawy
połączoną z ekskluzywnym wywiadem z
ambasadorem Niemiec-panem Rolfem Nikielem.
Oprócz lekcji dyplomacji, mieliśmy także okazję
zwiedzić zimą stolicę.
Nasze niezapomniane przeżycia i wrażenia po
wycieczce, a także wywiad z ambasadorem
wkrótce ukażą się w numerze specjalnym
LIDERA.
Zapraszamy do lektury.

K.Nowak
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