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 Jaki przedmiot najbardziej lubiła pani w szkole podstawowej?
Moim ulubionym przedmiotem był wf. Już od małego dziecka związana byłam ze sportem –
w wieku 5 lat rozpoczęłam naukę jazdy na łyżwach, a następnie trenowałam ten sport
wyczynowo, aż do 19 roku życia. Zresztą moim pierwszym nauczanym przeze mnie
przedmiotem było wychowanie fizyczne, którego uczyłam przez ostatnie 21 lat .

Ile lat uczy pani techniki.
Od 6 lat uczę również techniki. Ukończyłam w tym zakresie studia podyplomowe na
Uniwersytecie Pedagogicznym.
Gdzie pani chodziła do szkoły?
Kończyłam 8-letnią Szkołę Podstawową nr 15 przy ul. Kluczborskiej w Krakowie,
następnie X LO w Krakowie.

            Uśmiechnij się do świata, 
a on uśmiechnie się do Ciebie.

Wywiad z panią Renatą Borkowską nauczycielką     
                                techniki i informatyki

Jeśli chodzi o studia to w
1996 roku ukończyłam
krakowską AWF - kierunek
nauczycielski, w 2007 roku
ukończyłam studia 
Informatykę na
Uniwersytecie
Jagiellońskim, a następnie
w roku 2013 już wcześniej
wspomnianą Edukację
Techniczną.
Jak spędza pani wolny
czas?

Bardzo lubię czytać książki,
w zimie chodzę czasami na
łyżwy, a jeśli jest możliwość
to chętnie jadę na narty.
Latem staram się jak
najwięcej czasu spędzać
albo na rowerze, albo
pielęgnując rośliny w moim
ogrodzie.
Dziękujemy za wywiad:)

ZAWSZE   KOCHAŁAM
             SPORT
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    Książki, dzięki którym poznasz świat ! 

O !

                    Narodowy Program Czytelnictwa zrealizowany
     PONAD 1000 NOWYCH KSIĄŻEK W BIBLIOTECE SZKOLNEJ !

Hura!

Seria książek
Mirosława Šaška
przeniesie Was
do
najwspanialszych
miast świata.
Autor sam
narysował
ilustracje do
książek i
niezwykle
ciekawie 
przedstawił

Nowy Jork
Paryż, Wenecję
itd. My
przenieśmy się
do magicznego
Paryża lat 60.
Zobaczycie tam
słynne budowle,
kawiarnie i
ogrody.
Spotkacie
artystów,
kwiaciarki,
konsjerżki,

bukinistów i...
całe mnóstwo
kotów.
Spacerkiem
brzegiem
Sekwany
odwiedzicie
Luwr i
wdrapiecie się
na szczyt wieży
Eiffla. A
wszystko to
dzięki
czarującym

ilustracjom,
które podbiły
świat w latach
60., a dziś
triumfalnie
powracają jako
perełka stylowej
grafiki
książkowej
sprzed lat.
Książka została
uzupełniona o
dodatek
zawierający

informacje o
dzisiejszym
Paryżu. 
W bibliotece sa
dostępne także
inne części tej
serii.
POLECAMY !

Książki można
wypożyczyć w
szkolnej bibliotece.
Lubisz rysować,
podpatrz jak M. Sasek
ilustruje.
Mam nadzieję, 
że Wam też się
spodobają:)
Autor: 
  Alicja Murzanska

Motto miesiąca dla
sportowców:

Jeśli na koniec
treningu wyglądasz
ładnie i uroczo -
to znaczy, że nie
ćwiczyłeś
wystarczająco mocno
i ciężko... :-)

Nasz kochany Kraków nawiedza często
smog! A co to takiego?
 
Słowo „smog” to zbitka dwóch słów z języka agielskiego:  smoke (dym)
i fog (mgła). 
Powstaje wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk
naturalnych. Przy  znacznym zamgleniu i bezwietrznej pogodzie jest to
nagromadzenie w powietrzu drobinek zanieczyszczeń m. in. metali
ciężkich. Wtedy trudno oddychać!
W roku 2017 zabił ponad 40 tysięcy Polaków. Warto
codziennie zadać sobie pytanie: jak możemy chronić się
przed smogiem? Oczywiście najważniejszą czynnością jest
pozbycie się starych pieców i zamienienie ich na ekologiczne.

Dobrym pomysłem jest również pojechanie do
szkoły czy pracy rowerem, hulajnogą lub na
rolkach.
Ale zanim w Krakowie będzie lepsze powietrze
trzeba wiedzieć jak zabezpieczyć się przed
smogiem. Otóż, warto kupić sobie maseczkę
antysmogową, która może oczyścić od smogu
wdychane przez nas powietrze o nawet 99%.
Można też ściągnąć sobie bezpłatna aplikacje na
telefon, która pozwoli sprawdzać jakość powietrza
w naszej okolicy i nie tylko, więc do dzieła.
Korzystaj na co dzień z komunikacji
miejskiej! autor: Alicja Murzańska

Warto zajrzeć do
biblioteki
szkolnej!
Właśnie przyszły
książki z
Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa i
mamy nadzieję, że
każdy coś dla
siebie znajdzie do
czytania.

Wśród nowości
oprócz lektur
szkolnych znalazły
się bestsellery:
STARWARS,
Dziennik
Cwaniaczka,
Magiczne drzewo,
Akademia
Canterwood, Nela
Mała Reporterka!
ZAPRASZAMY

Merlin

http::zpswr.w.pl
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,,Tarapaty" - genialny polski film!

TARAPATY

"Tarapaty"  to świetny 
polski film
przygodowy,
Wyprodukowany w
2017 r.  w reżyserii
Marty Karwowskiej.
Film był nominowany
do nagrody Złotych
Lwów. Kilka słów o
postaciach:
Główni bohaterowie

Tarapatów to Julka,
Olek i pies Pulpet. 
Julia ma 12 lat i chodzi
do szkoły z internatem
i jeszcze nigdy z nikim
się naprawdę nie
zaprzyjaźniła.
Dziewczynka ma w
wakacje wyjechać do
rodziców,
mieszkających

w Kanadzie, jednak
trafia do ciotki w
Warszawie. W tej
samej kamienicy
mieszka Olek i jego
nieodłączny
towarzysz – pies
Pulpet. Dzieciom
wpada w ręce plan,
prowadzący do
skarbu, jednak na

drodze do rozwiązania
zagadki staje
złodziejska szajka,
niania, która jest
nałogową palaczką i
podejrzany pożeracz
cukierków. Chcesz
się dowiedzieć czy
znaleźli skarb?
Obejrzyj film,
naprawdę warto.

 KĄCIK Z KAWAŁAMI
  Bliźniaki wracają ze
szkoły i od progu
wołają:
-Mamo, mamo!
Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama
jest najpiękniejsza.
Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy,
a ty dostałaś dwa
głosy!
  Jak się nazywa
powrót taty z
wywiadówki?
Wejście smoka! :)   
 
   Gdzie mieszkają 

łosie????
Na Łosiedlu!

 Czym się różni
czerwona skarpetka
od czerwonej róży?
   Zapachem!
  
Jak się nazywają małe
sowy, które mówią
tak?
TAKSÓWKI!

      CO NOWEGO 
         W MODZIE?

Na początku 2018 roku
modny stał się styl
kreskówkowy. Na
przykład sukienki
bawełniane lub
dresowe po wyżej
kolan w modne wzory
ze starych bajek takich
jak Spongebob czy
Atomówki. Jeśli ktoś
nie przepada z
sukienkami a woli np.
kombinezony na rynku
dostępne są tzw.
Kigurumi.

Są to miękkie
kombinezony zapinane
na guziki,
charakteryzowane są
na postacie z bajek lub
jednorożce. Taki styl
sprawdza się za równo
do spania jak i na Bal
przebierańców. Jeżeli
ktoś nie chcę wydawać
pieniędzy to polecam
Street Style czyli
luzacki styl taki jak
dres i bluzka do
spodni.  

Małopolski konkurs
humanistyczny jest
adresowany do
młodych
uzdolnionych,
"małych polonistów". 
Składa się z trzech
etapów: szkolne,
rejonowego oraz
wojewódzkiego, do
którego bardzo
trudno się dostać.
Tegoroczny temat:
,,Było,
Jest...Będzie?".
W tym roku jury było
bardzo wymagające,
aby przejść do
ostatniego etapu
należało zdobyć,

aż 45p/50p. Do
drugiej tury konkursu
przeszło 18 uczniów 
z naszej szkoły, a do
finału raptem 4, a są
to Alicja Murzańska 
z kl. 5a, Agnieszka
Argasińska z kl. 5d,
Krzysztof Leśniak 
z kl. 6b i Jakub Stojak
z kl. 6a.
GRATULUJEMY i
życzymy
powodzenia!

wpolityce.pl
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