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                                 To znowu my! :)

Witamy po wakacjach! To już drugie
wydanie naszej gazetki, pierwsze można
zobaczyć na stronie naszej szkoły. :)
W tym numerze:
- konkurs na logo naszej gazetki
- "czasy z czwartej klasy", czyli uczucia
początkującego czwartoklasisty
- wywiady z naszymi nauczycielami
i inne wiadomości z życia naszej szkoły.

Zapraszamy do lektury! :)

Kornelia

Jesteś kreatywny? Interesujesz
się grafiką komputerową?

Pięknie rysujesz? Weź udział w
naszym konkursie!

Nasza gazetka nie ma jeszcze logo,
dlatego ogłaszamy konkurs. Najlepszy
projekt, który  wybierze komisja, zostanie
znakiem rozpoznawczym naszej redakcji.
Prace (wykonane 
w programie komputerowym lub w formie
rysunku) można oddawać do 30.11.2018r.
do pań polonistek - pani Agnieszki Grzelak
i pani Marty Walczak.
Liczy się przede wszystkim ciekawe
nawiązanie do postaci naszego patrona
oraz sposób wykonania (estetyka). 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody
oraz niesamowita duma ze wspólnego
tworzenia naszej szkolnej gazety. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! :)konkurs na logo

Redakcja

https://ckinfo.pl/konkurs-logo-dla-promyczka/

M.K.
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Święto Pyry zawitało do Dąbrówki

29 września w naszej
szkole odbył się festyn 
z okazji Święta Pyry. 
Na festynie jedliśmy
ziemniaki i kiełbaski.
Bawiliśmy się 
na dmuchanych zamkach 
i jeździliśmy na kucykach.
Grupa akrobatyczna Pana
Michała kolejny raz
pokazała, co potrafi, 
a klasa 3a przypomniała
nam sambę, którą
widzieliśmy podczas 
Dnia Patrona. W trakcie
festynu zbieraliśmy
pieniądze na rzutniki –
udało się! Dzięki
zaangażowaniu Rodziców,
mamy ponad 8 tysięcy zł!

Martyna i Zosia

Festyn

Festyn

GOYKA - fotografia i marketing

GOYKA - fotografia i marketing
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Właściwa osoba na właściwym miejscu?

Wybory do Samorządu Szkolnego

Wybory do Samorządu SzkolnegoWybory do Samorządu Szkolnego

Niedawno, a właściwie 1 października, w naszej
szkole, odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. 
Oto kandydaci: 
1. Kornelia Dobrzyńska, kl. 6
2. Wiktor Leżański, kl, 7
3. Paulina Strychalska, kl. 5
4. Jeremi Prażmowski, kl. 5
5. Zosia Heandel, kl. 8
6. Antoni Kaczmarek, kl. 8
7. Jakub Zawada, kl. 8
8. Denis Cyszka, kl. 5
9. Jędrzej Szymkowiak, kl. 5

Nikt z klas 1-3 nie kandydował do SU, więc z klas 4-8
wybrano dodatkowego ucznia. 
Skład naszego Samorządu to: Kornelia Dobrzyńska,
Jakub Zawada, Zofia Heandel i Jeremi Prażmowski,
który został przewodniczącym. 

Liczymy, że wybrane osoby sprawdzą się w nowych
rolach. Powodzenia! :)

Konstancja M.W.

M.W.M.W.
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Czasy z czwartej klasy

Cześć! Chciałbym Wam opowiedzieć jak jest w
czwartej klasie. Na początku był stres. Tak, bardzo
się stresowałem, ale jednak nie było tak źle.
Poznałem nowych kolegów, nowych nauczycieli.
Jedno jest pewne - zajęcia były mega, bardzo mi się
podobały, ale polski był najlepszy. Trzecioklasistów
więc uspokajam - nie warto bać się nowego.
Czwarta klasa jest super, mimo że czeka nas
dużoooo pracy! 

Mateusz

Czasy z czwartej klasy M.K.
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Wywiad z Panią Grażyną Trzciołek - nowym
nauczycielem geografii w naszej szkole

W tym roku do naszej szkoły przyszli nowi nauczyciele. Jednym z nich jest Pani Grażyna Trzciołek, ucząca
geografii w klasach 4-8. Uczniowie z 5 klasy postanowili przeprowadzić z Panią Grażyną wywiad, aby ją lepiej
poznać.
Dlaczego podjęła Pani pracę w naszej szkole?
Dlatego, że w gimnazjum, w którym pracowałam do tej pory kończą się miejsca pracy. Szkoła jest likwidowana i
nie miałabym lekcji, a bardzo chcę pracować.
Jak Pani się czuje w nowej pracy, co najbardziej pani się podoba?
Podoba mi się, że to jest mała szkoła, szybko można poznać i zapamiętać uczniów, grono pedagogiczne też jest
niewielkie i bardzo sympatyczne. To jest duży plus tej szkoły.
Kogo Pani woli uczyć, młodszych czy starszych ?
To jest trudne pytanie, dlatego że pracowałam wtedy ze starszą młodzieżą i jestem przyzwyczajona do pracy ze
starszymi uczniami, ale praca z młodszymi uczniami jest bardzo energetyczna, bo młodsze dzieci są takie
ożywione i pełne energii. Jest to bardzo przyjemna praca.
Dlaczego uczy Pani akurat geografii?
Bardzo lubię geografię, uważam że jest ona takim przedmiotem, który łączy w sobie wiele nauk. Można
zainteresować dzieci różnymi zjawiskami, każdy w geografii znajdzie coś dla siebie.
Czy łatwo jest Pani odnaleźć się w naszej szkole?
Pomału się odnajduję, tak myślę, że tak.
Co Pani lubi najbardziej robić w wolnym czasie?
Lubię spacerować, dom mam w lesie w związku z tym mam gdzie chodzić na spacery, jeździć rowerem i cały
czas mam kontakt z przyrodą. Uprawiam ogródek, bardzo lubię czytać książki, przy nich odpoczywam. Gdy
czytam, przenoszę się w inny świat.
Czy ma pani jakiegoś zwierzaka? Jeśli tak, to jakiego?
Mam koty. Nawet nie jednego tylko kilka kotów.
Jakie pani ma hobby? Jak to się stało, że jest pani ulubionym?
Lubię czytać, to jest jedno z moich hobby, lubię rozwiązywać sudoku, lubię też wykreślanki, rebusy, krzyżówki i
lubię spędzać czas z moja rodziną.

Dziękujemy za wywiad
Klara, Maria i Leonard 

Ziemia https://uwalls.pl/fototapety-panorama-z-ziemia-3436/
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Wywiad z Panią Elizą Idczak - nauczycielem
edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego

Pani Eliza uczyła nas w trzeciej klasie - edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
Postanowiłyśmy więc przeprowadzić z nią krótką rozmowę. 

1. Jak to jest uczyć pierwszą klasę?
Jest bardzo fajnie. Nie są to zajęcia takie jak w klasach starszych. Głównie polegają one 
na zabawach z wykorzystaniem gier edukacyjnych, więc jest ciekawie.
2. Które klasy lubi Pani uczyć najbardziej?
To nie jest tak, że którąś jest lepiej uczyć. W trzeciej klasie na czymś innym polegała nauka, 
w pierwszej klasie na czymś inny m. Wszystko ma swoje plusy.
3. Co Pani lubi w swojej pracy?
Lubię widzieć efekty – czy ktoś temat rozumie, czy nie rozumie, nad czym trzeba pracować.
To, że na każdej lekcji jest coś innego, nie jest to monotonne. Zawsze dzieje się coś
ciekawego.
4. Gdzie lepiej się pracuje? W przedszkolu czy w szkole?
Nie można odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w przedszkolu praca wygląda zupełnie
inaczej. Inny sposób prowadzenia lekcji, brak ławek, nauczyciel sam wybiera aktywności.
Zarówno w przedszkolu jak i w szkole praca jest bardzo ciekawa.
5. Jaką lekcję Pani wspomina najlepiej?
Lubię lekcje z doświadczeniami, bo wiem, że dzieci to lubią i się tym interesują. Lubię też
zajęcia plastyczne, kiedy widzę, że uczniowie są zaangażowani i zadowoleni.
6. Skąd pomysł na nauczanie innych?
Moja ciocia jest nauczycielką, trochę mnie tym zaraziła. Poza tym mam też młodsze
rodzeństwo i kuzynostwo, więc uczenie innych towarzyszyło mi na co dzień. Myślę, że to
wszystko miało ogromny wpływ na moje wybory.

Konstancja, Michalina i Celina

E.I.
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