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Karolina i Natalia: Jesteśmy uczennicami klasy czwartej Zielonej
Szkoły. Chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad do gazetki
szkolnej „Głos Zielonej”. Co spowodowało, że podjął Pan decyzję
o założeniu szkoły?
Pan Jarosław: Decyzja założenia szkoły była rzeczą naturalną,
kontynuacją rozpoczętego wcześniej etapu edukacji, tj.
przedszkola. Jednocześnie chcieliśmy stworzyć szkołę, która
odpowiadałaby naszemu wzorcowi nauki dla dzieci. Chcieliśmy
wprowadzić wiele elementów, które spowodowałyby...
Karolina: ...żeby szkoła była wyjątkowa?
Pan Jarosław: Dokładnie! Dobrze Karolina, żeby szkoła była
wyjątkowa. Na pewno zależało nam na tym, żeby dzieci, które
chodzą do naszej szkoły były zadowolone i jak najbardziej
szczęśliwe. Myślałem o tym, żeby moja córka, która chodzi z
Wami do klasy, jak i dzieci, które do niej uczęszczają, jak najlepiej
wspominały okres szkoły.
Natalia: Drogi Panie Jarku, czy jest Pan dumny ze swoich
placówek edukacyjnych?
Pan Jarosław: Oczywiście. Jestem dumny i cieszę się, że mogę
pracować z ludźmi, którzy tymi placówkami kierują, bo
realizujemy program, który przedsięwzięliśmy razem.
Karolina: Ma pan jakieś inne plany na przyszłość związane z
edukacją?
Pan Jarosław: Powiem tak, ja jestem osobą, która nigdy nie
zamyka kart. Zawsze jestem otwarty na wszelkiego rodzaju
sytuacje. Jeżeli będzie taka możliwość, ale przede wszystkim
potrzeba dalszej kontynuacji edukacji, to jak najbardziej nie widzę
w tym problemu. Na pewno plany na przyszłość to rozwijanie
tego, co już zrobiliśmy, żeby Wam było dobrze.
Natalia: To ja już będę czekać na liceum! Czy jest Pan
szczęśliwym człowiekiem?
Pan Jarosław: Tak! Powiem Wam szczerze moje drogie Panie
redaktorki, że jestem szczęśliwym człowiekiem, który spełnia się
zawodowo i osobiście.
Natalia: Jakie i ile Pan wybudował szkół?
Pan Jarosław: Szkołę jedną. W tej chwili prowadzimy żłobek,
przedszkola w różnych miejscach. Cd. str. 2

Wywiad z założycielem szkoły

Relacja z wycieczki do
„Tropical Islands”

Wydarzenia z życia szkoły

Ciekawostki

Ogłoszenia

Łamigłówki
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Natalia: Jaki ma Pan przepis na osiągnięcie sukcesu?
Pan Jarosław: Optymizm, praca, zaciętość i walka do samego końca.
Karolina: Co kosztowało najwięcej wysiłku?
Pan Jarosław: Wy, żeby stworzyć Wam odpowiednie miejsce i żebyście byli zadowoleni.
Natalia: Czy jest Pan zapracowanym człowiekiem?
Pan Jarosław: Mogę Wam powiedzieć drogie Panie, że praca dzieli się na pracę, którą trzeba
wykonać i którą się chce wykonać. Ja jestem człowiekiem, który lubi swoją pracę, więc dla
mnie nie ma znaczenia czas. Lubię robić to, co robię, ale oczywiście muszę znaleźć złoty
środek między pracą a życiem rodzinnym. Udaje mi się to. Jeżeli chodzi o to, czy dużo
pracuję, to dla mnie nie, bo lubię robić to, co robię.
Karolina: Jak Pan spędza wolne chwile?
Pan Jarosław: Spędzam z rodziną, wspólnie, z najbliższą, ale i dalszą, spędzamy czas na
wolnym powietrzu, na spotkaniach rodzinnych, na różnego rodzaju wyjściach, wycieczkach,
w domu nawet, żeby posiedzieć, odpocząć, pobawić się, pooglądać telewizję, poleniuchować.
Natalia: Jakim Pan był uczniem i czego lubił się Pan uczyć?
Pan Jarosław: Czego lubiłem się uczyć? Historii. Żeby było śmieszniej, to powiem Wam, że
zawsze mi się wydawało, że jestem humanistą, a skończyłem szkoły techniczne,
mechaniczne, elektryczne, akademię ekonomiczną, zarządzanie przedsiębiorstwami. Czyli
zrobiłem coś, w czym mi się wydawało, że nie czułem się nigdy dobrze.
Karolina i Natalia: Wracamy jeszcze do pytania jakim uczniem Pan był?
Pan Jarosław: Zadajecie mi pytanie jaką miałem ocenę z zachowania, tak? Rodzice
wychowywali mnie moim zdaniem dobrze. Mogę powiedzieć, że rodzicom zawdzięczam to,
jaki jestem. To dzięki nim jestem człowiekiem szczęśliwym.
Karolina: Pan to wszystko projektował, budynek szkoły i jego wnętrza?
Pan Jarosław: Ja nie. My mamy pewną wizję, ale musimy się wspierać ludźmi, którzy mają
odpowiednie wykształcenie i wiedzę na ten temat.
Natalia: Ma Pan plany na puste sale na górze i na drugim piętrze naszego budynku?
Pan Jarosław: Oczywiście, czekają na Was. Wszystko w swoim czasie. Każda sala będzie
wykorzystana w niedalekiej przyszłości.
Karolina: A dlaczego jest tak mało osób w naszej szkole?
Pan Jarosław: To ja zapytam się Was tak: czy odpowiada Wam coś takiego?
Karolina i Natalia: Tak!
Pan Jarosław: Mi też to odpowiada. Nie chodzi tutaj o to, żeby szkoły były przeludnione, żeby
to funkcjonowało tak, jak w placówkach publicznych. Nam zależy na tym, żeby dzieci, które
uczęszczają do naszej szkoły, były zadowolone z tego, że tutaj się uczą, miały spokój,
radość, całkiem inny system pracy, bo nauka to też jest praca.
Karolina: A czy uważa Pan, że tutaj są dobrzy nauczyciele?
Pan Jarosław: To już musicie Wy powiedzieć. Oni mnie nie uczą. O tym czy Was dobrze
uczą, to dopiero będziecie wiedzieć w przyszłości. To czy się dobrze czujecie, wiecie już.
Czy oni dobrze uczą? Ja życzyłbym sobie ażeby tak było.
Karolina: Bardzo mnie ciekawi jak Pan to wszystko zrobił? Pomyślał Pan, że chciałby
otworzyć szkołę i już?
Pan Jarosław: Tak. Pstryk palcami i zrobiłem. Powiem Wam moje Panie, kończąc nasz
wywiad: w życiu możecie zrobić wszystko, co będziecie chciały, wszystko. Ważne jest to,
żebyście chciały. Ważne jest to, żeby była odpowiednia determinacja do zrobienia
wszystkiego, o czym zamarzycie. Jeżeli tak będzie, jeżeli nie zbłądzicie i będziecie szły w
miarę prosto do celu, to Wam się uda. Istotne jest to, żeby się nie bać. Bardzo dużo trudności
napotyka się po drodze. Realizacja Waszych marzeń nie będzie prosta, ale tym bardziej
smakuje na samym końcu.
Dziękujemy bardzo za wywiad! Rozmawiały: Karolina Data i Natalia Gierczuk

 ZŁOTÓWKA

Symboliczna
opłata za
gazetkę wynosi
1 zł. Środki
zostaną
przeznaczone
na działalność
dobroczynną
Fundacji SOL
dla osób
małoletnich.

OGŁOSZENIE

18.12.2018 r.
grupa Uczniów
naszej szkoły z
kolędami
i prezentami
uda się do
Centrum
Onkologii
Dziecięcej
„Przylądek
Nadziei” we
Wrocławiu.

Wyróżnienie dla
reportera

Wyróżnienie dla
Natalii Gierczuk
za wkład w
powstanie
gazetki, pasję i
kreatywność
dziennikarską.
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TROPICAL ISLANDS Zajęcia
dodatkowe

Dzień Praw
Dziecka

„Doświadcza-
nie świata” to
bardzo
interesujące
lekcje o
substancjach i
zjawiskach
przyrody, np.
jak tworzy się
tęcza. 
Anna Mieńko

Wycieczka do
Berlina
rozpoczęła się
16 listopada br.
Wyjechaliśmy o
6.00 rano, a
powrót był o
23.00.
Gdy dotarliśmy
do celu to nasze
opiekunki
(panie: Ewa,
Ola, Ala i Kasia)
rozdały nam
zegarki, na
które można
było wejść na
teren basenów
oraz coś kupić
(pamiątki,

jedzenie i inne
dodatkowe
atrakcje), a na
koniec za to
zapłacić.
Tropikalna
wyspa okazała
się bardzo
atrakcyjna dla
każdego.
Wszyscy byli
zadowoleni.
Obiekt wydawał
się ogromny.
Ani chwilę się
nie nudziliśmy.
Kąpaliśmy się
we wszystkich
basenach

i podziwialiśmy
egzotyczną
roślinność oraz
flamingi. Nie
zabrakło czasu
na odpoczynek
na leżakach.
Byliśmy na
prawie
wszystkich
zjeżdżalniach
wodnych.
Oprócz
zjeżdżalni np. w
basenie
„Amazonia”
pływaliśmy w
gorącej rwącej
rzece. Gdzie
indziej można

było zanurzyć
się w jacuzzi,
wodospadzie
czy fontannie.
Wokół rosły
palmy. Plaża w
„Morzu
Południowym"
wysypana
została
piaskiem.
W drodze
powrotnej
wstąpiliśmy na
wspólną kolację
do McDonald's. 

Natalia
Gierczuk

Spacer

Obiekt

Tego dnia pani
Aneta pokazała
nam filmik, który
sama stworzyła.
Opowiadał on o
prawach
dziecka.
Aktorzy
odpowiadali na
pytanie: do
czego masz
prawo?
Występowali w
nim uczniowie z
całej szkoły.
Film można
zobaczyć

na Facebooku i
na kanale
Youtube. A i
jeszcze bym
zapomniała!
Nagranie
powstało z
różnych,
nagrywanych
wcześniej
kawałków, np.
podczas zajęć
tanecznych, czy
na lekcjach.
Marta Motyl

emot

21 listopada poszliśmy do galerii na
„Dzień Życzliwości i pozdrowień”.
W tym dniu pozdrawialiśmy
wszystkich ludzi w naszym
mieście, machaliśmy im i
rozdawaliśmy przygotowane
wcześniej uśmieszki. Naszym
celem było przekazanie
przechodniom jak najwięcej
uśmieszków. Podchodziliśmy do
każdego, by wręczyć wesołą
minkę. Pani podzieliła uczniów na
grupy, które miały rozdać
uśmieszki. Kiedy wszyscy
wykonali już zadanie, to wróciliśmy
do szkoły w dobrym humorze.
Mówiąc wprost to był radosny
dzień.
Olivier Marchwiarz

doś

K.K.

E. D. Sofia

O.M.
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Recenzja książki „Ania z Zielonego Wzgórza” 
Lucy Montgomery

NASZE PASJE Granie czy nie
granie, oto jest...

Zachęcamy do przeczytania książki „Ania z Zielonego Wzgórza”. Lektura jest bardzo uczuciowa, radosna,
ekscytująca, bombowa. Podoba nam się właśnie z tego powodu. Uwaga! Biorąc do rąk tę książkę możliwe jest
zarażenie śmiechem! :) Gdy będziecie ją czytać, to zanurzycie się w świat wyobraźni.
Opowiada o pewnej dziewczynce z sierocińca, która ma wielką fantazję i jest bardzo gadatliwa.
Opowieść jest ogólnie bardzo ciekawa. Polecamy! Uważamy, że jak ją przeczytacie to spodoba wam się tak
bardzo jak nam! :)
Sofia Radko i Maja Chrząszcz

Historia gry w piłkarzyki

Za wynalazcę gry w piłkarzyki uważa się Luciena Rosengarta. To on
zbudował pierwszy stół do piłkarzyków w Europie. W 2002 roku powstał
ITSF, co znaczy Międzynarodowa Federacja Futbolu Stołowego.
Organizacja ta chce promować futbol stołowy jako dyscyplinę sportową.
W szkole mamy piłkarzyki i gramy w nie w czasie zajęć na świetlicy.
Lubię tę grę, bo jest fajna i ekscytująca.
Jan Góra

Piłkarzyki

Granie w gry ma pozytywny i
negatywny wpływ na zdrowie. Gry
edukacyjne uczą. Gry sportowe
ćwiczą zręczność.
Jednak są też negatywne skutki.
Bez kontroli czasu możemy się
uzależnić. Przestaje nas wszystko
interesować. Nie rozmawiamy z
najbliższymi. Niektórzy potrafią
przez kilka dni nie jeść i nie spać.
To bardzo niebezpieczne. Gracze
nie potrafią odróżnić świata
realnego od wirtualnego, co może
doprowadzić ich do bardzo złych
czynów.
Aleksander Wodziński z BabciąPtak

Hobby Karoliny
to rysowanie.
Prace wykonuje
kreatywnie,
starannie.
Wrażenie zrobiła
na mnie jej
praca pt. "Liść".
Rysunek
odwzorowała
bardzo
realistycznie.
Zawsze chciała
być artystką.
Rysowanie
interesuje ją już

siedem lat.
Karolina ma
bujną
wyobraźnię, a to
jej pomaga
malować. Od 3
roku życia
uczęszczała na
zajęcia do MDK.
Pola
Kruszyńska

K.K.

K.D.
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PIOSENKA KLASY IV
Mam prawie 10 lat, z Zielona

Szkoła moim domem drugim jest.
W klasie fajną panią mam, a ta

pani na gitarze fajnie gra.
Klasa moja fajna jest, przyjaciele

zawsze pomagają mi.
Marta bardzo miła jest, a Pola

akrobatką będzie też.
Olek z matmy dobry jest, a

Mateusz historykiem będzie też.
Pani Ewa dyrektorem szkoły jest.
Wychowawcą naszym ulubionym

jest.
Ania przyjaciółkę ma, to Wiktoria

co czerwone włosy ma.
Jasiu z Alkiem kumple są, którzy

bawią się, w piłkę nożną grają
też.

Lola dogaduje się z naszą Sofią,
bardzo dobrze razem im.

W naszej klasie dwie Natalie są.
Koleżanki bardzo zgodne są.

A Mateusz, który brata Alka ma,
lubi także w piłkarzyki sobie

grać.
Jest Oliwia i Olivier, i Wiktoria
druga z nami też, oto czwarta

klasa nasza jest!
Maja całkiem fajna jest, Nathan

bardzo miły też,
z Kubą dobrze dogaduje się!

(Tekst uaktualniła Oliwia
Wróblewska)

J

...ZŁAM, POWIEDZ...
Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,

u pana Brzęczyszczykiewicza, a Szczebrzeszyn z tego
słynie, że tam się chrzan na śniadanie pije.

@

Lab

Redakcja
Maja Chrząszcz, Karolina Data, Wiktoria Demianiuk, Natalia Gierczuk,
Jan Góra, Pola Kruszyńska, Olivier Marchwiarz, Anna Mieńko, Marta
Motyl, Sofia Radko, Aleksander Wodziński, Oliwia Wróblewska,
Mateusz Reinhard
Korekta: Katarzyna Kuter

N.G

Mateusz Reinhard

A. Wodziński
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Łam.

Poziomo
1. nazwa miasta i rzeka Dolnego Śląska
2. potrzebna do szycia
6. daje tlen i drewno
8. siła ciała lub może być elektryczna
10. największe zwierzę z długimi kopytami i porożem
11. zabawa przy ..., pieczenie kiełbasek i pianek
12. przegroda dzieląca pokoje w domu
Pionowo
3. służy do wyświetlania filmu
4. kupuje się je na wakacjach
5. owad, który żądli
7. spadają z drzewa
9. górna część ciała
13. motyl nocny, leci do światła
HASŁO: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Autorzy: Mateusz Reinhard, Natalia Gierczuk Krzyż.

Sudoku

Gramy w …….SUDOKU

Zasady gry:
W puste kratki wpisz cyfry od 1 do 9 tak, aby w
każdym wierszu, każdej kolumnie i w każdym
pogrubionym kwadracie o boku trzy znajdowało się
dziewięć różnych cyfr.
Dobre rady na początek:

1. Zaczynaj od uzupełnienia rzędów, w których
pozostało niewiele pustych kratek.

2. Przeszukaj małe kwadraty , w których jest
niewiele pustych kratek.

3. Na końcu sprawdź w całym diagramie , czy
wszystkie kratki są uzupełnione.

4. Najlepiej rozwiązywać używając do tego ołówka z
gumką.

źródło: www.eduzabawy.com

N.G.

K.K.

R. Sz.
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