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Zmiany w szkole.  Rozmowa z Panem Dyrektorem o szkole
i nie tylko.

Mirosław Narloch

 Jakie zmiany czekają nas w szkole? 
Co zmieni się już po feriach? 

A może jesteście ciekawi czy Pan Dyrektor potrafi
gotować? 

Jeśli tak, koniecznie przeczytajcie wywiad, którego Pan
Dyrektor udzielił naszej redakcji.

                                                                                                    Zobacz, str. 4,5.
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    F e r i e   z i m o w e  2019

Zwiadowcy Wyrzutki

Felix...
Baśnibór

Po pierwsze 
                            dobra książka.

                                                                   "Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat,
                                                                         że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem."

                                                                                                                        Jarosław Iwaszkiewicz

John Flanagan jest
autorem innej serii 
z gatunku fantasy –
„Drużyny”. „Wyrzutki”,
„Najeźdźcy”, „Pościg”-
to tylko niektóre 
z części tego cyklu.
Główny bohater Hall
musi się bardzo starać,
by pokazać swą
wartość. Niestety,

los nie obdarował go
potężną posturą ani siłą
mięśni. Czy pokaże na
co go stać?

Kolej na spotkanie 
z bohaterami z serii
„Felix, Net i Nika”,
których powołał do
życia Rafał Kosik.
Pierwszy tom 
z piętnastu nosi nazwę
„Felix, Net i Nika oraz
Gang Niewidzialnych
Ludzi”. Opowiada 
o trzech przyjaciołach
– miłośnikach zagadek.

Akcja powieści toczy
się 
w gimnazjum, 
w którym zaczynają
się dziać bardzo
dziwne rzeczy...

„Baśniobór” to
pięciotomowa
opowieść przenosząca
czytelnika do świata
magii i fantazji.
Głównymi bohaterami 
są Kendra i Seth. Jadą
do dziadka na wieś i
nie jest to ich
wymarzona
perspektywa wakacji.
Blisko domu znajduje

się ogródek a w nim
las... Kogo tam
spotkają? Szósty tom
tej serii nosi inną
nazwę -  „Smocza
straż”. Autorem całej
serii jest Brandon Mull.

Życzę wszystkim miłej
lektury na ferie.
K. Narloch

NASZE  
   PROPOZYCJE...

Ferie zimowe to czas bez 
szkoły. Czas na odpoczynek, 
ale nie na NUDĘ!!!

Jeśli jesteś fanem
gatunku fantasy,
koniecznie sięgnij po
serię książek Johna
Flanagana
"Zwiadowcy".
Pierwsza część cyklu
nosi tytuł "Ruiny
Gorlanu". Główny
bohater Will niczego
tak w życiu

nie pragnie, jak
wstąpić do Szkoły
Rycerskiej. Kiedy
jednak przychodzi
dzień, w którym
mistrzowie szkół
wybierają swoich
podopiecznych,
zostaje odrzucony.
Czy Will spełni swoje
marzenie?

n n

n
n
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"Mój przyjaciel
Hachico"

Film ten powstał 
w 2009 r. W roli
głównej występuje
Richard Gere. Film
opowiada 

o przyjaźni psa 
z profesorem, który
wykłada na
uczelni.Pies
codziennie
odprowadza profesora
na pociąg i przychodzi
po niego kiedy wraca.

Gdy profesor umiera,
Hachiko przez 10 lat
wiernie co dnia
przychodzi na stację 
i czeka na właściciela.
W. Jasiak

"Orzeszek"
Film opowiada
o dwóch siostrach,
które mieszkają
w domu dziecka.
Pewnego dnia w ich
życiu pojawia się mały 
Orzeszek. 
Dziewczynki zabierają

szczeniaka do
sierocińca. Wkrótce
zostają adoptowane.
Czy będą mogły
zatrzymać pupila?
Obejrzyjcie
koniecznie!

N. Cysewska

  Po drugie
        dobry film. Co warto obejrzeć w ferie?   Sprawdźcie nasze propozycje.

"Obrót życia"
To film oparty na
faktach. Opowiada o
losach nastoletniej
gimnastyczki. Arian
Berlin od najmłodszych
lat uprawia gimnastykę.
Pewnego dnia
dziewczyna wyrusza
na zawody krajowe. 
W trakcie podróży
ulega wypadkowi
samochodowemu.
Odnosi liczne
obrażenia, ale nie
zamierza się
poddawać. Hip hop i
taniec pomagają jej
odzyskać wiarę w
siebie.

N. Cysewska
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ROZMOWA Z PANEM DYREKTOREM O SZKOLE I NIE TYLKO.

N: Jakie ma Pan
plany na nową
szkołę?

PD: Bardzo
dużo mamy
planów. Na
początku
zajmiemy się
remontem
korytarzy 
i instalacją. 
A potem będą
remonty
poszczególnych
klas. Pomysłów
jest bardzo
dużo.

K: Jakie ma Pan
zainteresowania?

PD: Mam dosyć
sporo
zainteresowań.
Jestem 
z wykształcenia
nauczycielem
historii 
i oczywiście
historią się
interesuję.
Natomiast lubię
koszykówkę, 
w którą gram
już bardzo
długo. Poza tym
moją pasją są
wszelkie formy
informatyki i
elektroniki.

N: A jakie
pomysły
zrealizuje Pan w
naszej szkole
najszybciej 
w miarę
możliwości?

PD: Myślę, że
najszybciej
powstaną dwa
pomysły, czyli
radiowęzeł 
i sklepik.
Wydaje mi się,
że będzie to już
gotowe po
feriach.

K: Czy lubi Pan
słuchać muzyki,
jeśli tak to
jakiej?

PD: Słucham
przede
wszystkim
rocka i jednym 
z moich
ulubionych
zespołów jest
DŻEM.

N: Czy od
początku chciał
Pan zostać
dyrektorem, czy
to wyszło jakoś
po czasie?

PD: Nie, na
początku nie
chciałem zostać

dyrektorem.
Przedtem
pracowałem
jako elektryk a
dopiero
potem zostałem
nauczycielem
historii 
w Opaleniu. Po
jakimś czasie
zostałem tam
dyrektorem
szkoły i od 9 lat
zajmuję to
stanowisko.

K: Co Pan lubi
robić w wolnym
czasie?

PD: Lubię
gotować.

K: Jaką kuchnię
preferuje Pan
najbardziej?

PD: Lubię na
przykład
jedzenie
chińskie, ale
ulubionej
potrawy nie
mam.

K: A kiedy ma
Pan urodziny?

PD: Urodziny
mam 29
stycznia.

N: Czy
doprowadzi Pan
naszą szkołę do
stanu w jakim
jest szkoła 
w Opaleniu?
Czy 
u nas też będzie
tak ładnie?

PD: Myślę, że
tak. Już w
przeciągu tych
dwóch lat sporo
rzeczy się
pozmienia.
Postaram się
tego
dopilnować.

K: Gdzie Pan
jedzie na ferie?

PD: Jeszcze nie
wiem, gdzie w
tym roku
wyjedziemy. W
ubiegłym roku
byliśmy 
w Karpaczu na
nartach i chyba
ten Karpacz też
będzie i teraz.

K: Czy umie
Pan jeździć na
nartach?

PD: Uczę się.

N: A co 
z wycieczką do
Paryża,

dlaczego
została 
odwołana?

PD: To była
dosyć trudna
decyzja. Po
pierwsze,
najważniejsza
sprawa to
wasze
bezpieczeństwo.
W Paryżu nie
dzieje się za
ciekawie
a sytuacja tam
się nie zmienia. 
Chcieliśmy
podpisać kilka
papierów z
firmą, która tą
wycieczkę
miałaby
organizować.
Ale to by już nie
była ta sama
wycieczka, np.
nie
pojechalibyście
na wieżę Eiffla,
bo 
w takich
sytuacjach
byłaby ona
wyłączona.
Druga rzecz -
firma niezbyt
chciała
podpisywać
umowę z kimś
innym niż
szkoła.
Poprosiliśmy

więc
przewodniczącego
Rady Rodziców,
by on podpisał
taką umowę 
i uzyskaliśmy
zgodę. Lecz
firma od tamtej
pory z nami nie
rozmawiała i nie
przysłała tej
umowy. Z tego
tytułu musimy
odwołać
wycieczkę.

N: Czy dobrze
współpracuje
się Panu z
uczniami 
i
nauczycielami?

PD: Pewnie, że
tak. 
Z nauczycielami
mamy podobne
poglądy a z was
jestem bardzo
dumny. Ja
jestem 
człowiekiem,
który nie
toleruje
przemocy.
Miałem dwa
spotkania 
z takimi
uczniami, ale
jak na razie od
tamtej poty nikt
nie przychodził.
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K: A co z
telefonami? Czy
można je będzie
nosić do
szkoły?

PD: Nie zabiorę
wam nosić
telefonów, ale
używanie ich
bez
jakiejkolwiek
kontroli wywoła
nieład. Jestem
zwolennikiem
tego, aby
uczniowie mogli
mieć telefon, ale
by pytali o
zgodę
nauczyciela 
w klasie czy na
dyżurze. Za
telefony wy
bierzecie
odpowiedzialność.

N: A co

pan sądzi o
przemocy 
w szkole, bo
taka jest i
słowna 
i fizyczna?

PD: Każda
przemoc
powinna być
tępiona. Jeżeli
ktoś używa
przemocy, czy
słownej czy
fizycznej,
powinien
podlegać karze.
Bezpieczeństwo
jest
najważniejsze.

K: A jaki ma
Pan stosunek
do uczniów?

PD: Uczeń 
w dyrektorze
powinien
widzieć

pewnego
partnera do
rozmowy. To, że
poprosiłem was
żebyście nie
mówili do mnie
per Panie
Dyrektorze,
tylko Panie
Mirku, to pewne
otwarcie się i
stworzenie
warunków gdzie
możemy
rozmawiać.

N: Pana
ulubiony kolor
to...

PD: Nie mam
takiego, ale
wydaje mi się,
że niebieski to
chyba ten kolor
w którym mam
dużo koszul

czy spodni.

K: A czy będzie
więcej
wycieczek?

PD: To zależy
też od uczniów,
czy będziecie
wykazywać taką
chęć. Uważam,
że więcej
powinno być
wycieczek do
teatru czy kina.

N: A czy jest
Pan za nockami
w szkole?

PD: Nocki 
w szkole nie są
mi obce. Nie ma
problemu,

ja jestem za. 
W szkole mamy
materace 
i wszystko co
jest potrzebne.
Więc jak
chcecie, to po
dużych
remontach z
opiekunem jak
najbardziej.

K: To ostatnie
pytanie. Jak
ogólnie podoba
się Panu w
naszej szkole?

PD: Podoba mi
się. Nie mogę
na razie za dużo
powiedzieć jak
bardzo, ale dla
mnie jest to

fajna szkoła.

N: Bardzo
dziękujemy
Panu za
poświęcony
czas 
i sympatyczną
rozmowę.
Miłego
popołudnia, do
widzenia.

PD: Do
widzenia 
i wzajemnie.

Rozmowę
przeprowadziły:
N. Białonoga
K. Cieślewicz
K. Durkalec

Zeskanuj kod QR
za pomocą
darmowej
aplikacji QR Code
Reader, a
dowiesz się spod
jakiego znaku
zodiaku jest Pan
Dyrektor. 

QR kod
WOŚP

13 stycznia 
w Gniewie przy
Szkole Podstawowej
nr 2  odbył się 27 finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Na orkiestrowej
scenie zagrali:
"Piwnica", "Dirty Five
Given", "Zdobywcy
Pewnych Oskarów",
"Chałturrrka",

"Lombard" 
i Czelo. Koncert dały
także przedszkolaki 
i uczniowie obu
gniewskich szkół a
także chóry:
"Harmonia
Sphaerarum" oraz
"Radni Miejscy".
Odbywały się
licytacje, była
kawiarenka. Najmłodsi

korzystali 
z sali zabaw 
i malowania twarzy.
Jedną 
z atrakcji było także
wejście na wysięgnik
strażacki. Cieszymy
się, że mieszkańcy
naszego miasta tak
licznie włączyli się w
zbiórkę dla WOŚP.
K. Mirota

H. L.
n
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1. Gęsty śnieg sypie z nieba, więc:
a) sprawdzasz pobliskie trasy narciarskie.
b) szukasz krytego lodowiska.
c) parzysz gorącą herbatę i zostajesz w domu.
2. Które określenie pasuje do ciebie najbardziej?
a) Szalony.
b) Kreatywny.
c) Spokojny.
3. Jaka jest twoja ulubiona pora roku?
a) Mroźna i śnieżna zima.
b) Obojętnie, byleby tylko było zimno.
c) Lubię lato i ciepłe dni.
4. Które z wymienionych zwierząt lubisz najbardziej?
a) Niedźwiedzie polarne.
b) Foki.
c) Surykatki.
5. Co lubisz robić zimą na dworze?
a) Lepić bałwana.
b) Rzucać się śnieżkami.
c) Zjeżdżać na sankach z wysokiej górki.
6. Czy masz lęk wysokości?
a) Nie, uwielbiam oglądać świat z wysokości.
b) To zależy co robię.
c) O tak, i to duży!

Quiz

Czy myślicie o uprawianiu sportu zimą,

na śniegu i mrozie? 

Nie możecie się zdecydować,

którą aktywność wybrać?

Rozwiążcie quiz i dowiedzcie się

do jakiego zimowego sportu zostaliście stworzeni!

Analiza odpowiedzi:

1. Najwięcej odpowiedzi "a".
Uwielbiasz bawić się na śniegu, więc powinieneś jeździć na nartach. To
naprawdę świetna zabawa!

2. Najwięcej odpowiedzi "b".
Lodowisko to Twoje królestwo. Lubisz śnieg, ale twoim
przeznaczeniem jest jazda na lodzie. Udanych ferii!

3. Najwięcej odpowiedzi "c".
Najlepiej usiądź przed telewizorem i pooglądaj zimowe sporty. Może
jednak dasz się skusić i spróbujesz na przykład pobiegać? To sport na
każdą pogodę i porę roku!
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STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Natalia Białonoga, Nikola Bielska, Klaudia
Cieślewicz,Nikola Cysewska, Hubert Dorotin, Kinga Durkalec, Weronika
Jasiak, Klaudia Mirota, Kacper Narloch, Jakub Podwalski.
Redaktor naczelny: Honorata Lewicka.

Dnia 4 stycznia 2019
roku w GOSIR 
w Gniewie odbył się
turniej mini piłki
siatkowej. Naszą
szkołę reprezentowały
trzy drużyny-  dwie
drużyny dziewczyn
i jedna drużyna
chłopaków. Męską
grupę reprezentowali:
Jakub Zyntek, Jakub
Podwalski, 
Hubert Dorotin, 
Antonii Raiński, 
Paweł Szumal oraz 
Oliwier Rajski. 
W składzie żeńskim
znalazły się: 
Amelia Ostrowska, 
Dorota Langowska, 

Paulina Kruczyńska, 
Julia Dąbrowska, 
Julia Zakrzewska, 
Dominika Wolszlegier 
i Julia Janicka.
Chłopacy swój mecz
rozegrali  z Tymawą.
Wynikiem 3-1 uzyskali
zwycięstwo w grupie. 
Pierwsza drużyna
naszych dziewczyn
wygrała z zespołem ze
Szkoły Podstawowej
nr 2 w Gniewie 
wynikiem 3-0.
Kolejny mecz, tym
razem z Tymawą,
zakończył się takim
samym wynikiem .
Druga drużyna

dziewcząt również
poradziła sobie
wspaniale
i w pierwszym meczu  
z Tymawą wygrała 3-
2. Drugi mecz
wyglądał bardzo
podobnie 
i skończył się tym
samym wynikiem.
Nasi uczniowie spisali
się znakomicie.
Ostatecznie zajęli
najwyższe miejsca na
podium. Gratulujemy!!!
H. Dorotin,
J. Podwalski

MIGAWKI SPORTOWE

Na łyżwy!
Jazda na łyżwach,
oprócz dobrej zabawy,
daje wiele
zdrowotnych korzyści.
Uprawianie
łyżwiarstwa poprawia
elastyczność stawów,
wzmacnia mięśnie
nóg, a także pobudza
do bardziej efektywnej
pracy układ sercowo-
naczyniowy. Godzina
jazdy na łyżwach
pozwala spalić od 300
do 800 kalorii, 
w zależności od
intensywności
treningu. Odkryte bądź
kryte lodowiska
wyposażone są 
w wypożyczalnie
łyżew, dlatego do
wykonywania tego
sportu zimowego nie
trzeba się specjalnie
przygotowywać.
Regularna jazda na
łyżwach, powoduje
wydzielanie

się endorfin, czyli
hormonów szczęścia.
Dzięki temu po
wysiłku fizycznym
poprawia się
sprawność umysłu 
i zdolność
koncentracji. Po
treningu człowiek jest
pozytywnie
nastawiony do świata 
i ma dużo lepszy
nastrój.  
Jeśli to was
przekonuje,
wybierzcie się na
lodowisko ze swoimi
bliskimi. Dobra
zabawa
gwarantowana! 
A dokąd mamy
najbliżej? Sprawdźcie
dostępną ofertę i ceny
w Malborku,
Grudziądzu, Tczewie 
i Gdańsku. 
Malbork (lodowisko
kryte):
Wstęp - 8 zł,
Wypożyczenie łyżew -
6 zł,

Pingwin do nauki jazdy
- 5 zł,
Kask - 5 zł.
Grudziądz (lodowisko
zewnętrzne) :
Bilet ulgowy - 2 zł,
Bilet normalny - 5 zł,
Łyżwy - 4 zł.
Tczew (lodowisko
kryte): 
Wstęp - 8 zł (70 min), 
Łyżwy - 5 zł,
Kask - 5 zł,
Przyrząd do nauki
jazdy - 5 zł.
Gdańsk (lodowisko
kryte):
Bilet ulgowy - 8 zł,
Bilet normalny - 12 zł,
łyżwy - 8 zł.
Pozostaje mi życzyć
wszystkim wspaniałej
pogody i udanych ferii.
Tylko pamiętajcie:
bezpieczeństwo
najważniejsze !!!
Do zobaczenia na
lodzie!

D.Langowska
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	potem zostałem nauczycielem historii  w Opaleniu. Po jakimś czasie zostałem tam dyrektorem szkoły i od 9 lat zajmuję to stanowisko.
	PD: Myślę, że najszybciej powstaną dwa pomysły, czyli radiowęzeł  i sklepik. Wydaje mi się, że będzie to już gotowe po feriach. K: Czy lubi Pan słuchać muzyki, jeśli tak to jakiej? PD: Słucham przede wszystkim rocka i jednym  z moich ulubionych zespołów jest DŻEM. N: Czy od początku chciał Pan zostać dyrektorem, czy to wyszło jakoś po czasie? PD: Nie, na początku nie chciałem zostać
	PD: Myślę, że tak. Już w przeciągu tych dwóch lat sporo rzeczy się pozmienia. Postaram się tego dopilnować. K: Gdzie Pan jedzie na ferie?
	a sytuacja tam się nie zmienia.  Chcieliśmy podpisać kilka papierów z firmą, która tą wycieczkę miałaby organizować. Ale to by już nie była ta sama wycieczka, np. nie pojechalibyście na wieżę Eiffla, bo  w takich sytuacjach
	K: Co Pan lubi robić w wolnym czasie? PD: Lubię gotować. K: Jaką kuchnię preferuje Pan najbardziej? PD: Lubię na przykład jedzenie chińskie, ale ulubionej potrawy nie mam. K: A kiedy ma Pan urodziny? PD: Urodziny mam 29 stycznia.
	współpracuje się Panu z uczniami  i nauczycielami?
	PD: Jeszcze nie wiem, gdzie w tym roku wyjedziemy. W ubiegłym roku byliśmy  w Karpaczu na nartach i chyba ten Karpacz też będzie i teraz. K: Czy umie Pan jeździć na nartach? PD: Uczę się. N: A co  z wycieczką do Paryża,
	PD: Pewnie, że tak.  Z nauczycielami mamy podobne poglądy a z was jestem bardzo dumny. Ja jestem  człowiekiem, który nie toleruje przemocy. Miałem dwa spotkania  z takimi uczniami, ale jak na razie od tamtej poty nikt nie przychodził.
	byłaby ona wyłączona. Druga rzecz - firma niezbyt chciała podpisywać umowę z kimś innym niż szkoła. Poprosiliśmy
	K: A co z telefonami? Czy można je będzie nosić do szkoły? PD: Nie zabiorę wam nosić telefonów, ale używanie ich bez jakiejkolwiek kontroli wywoła nieład. Jestem zwolennikiem tego, aby uczniowie mogli mieć telefon, ale by pytali o zgodę nauczyciela  w klasie czy na dyżurze. Za telefony wy bierzecie odpowiedzialność.  N: A co
	pan sądzi o przemocy  w szkole, bo taka jest i słowna  i fizyczna? PD: Każda przemoc powinna być tępiona. Jeżeli ktoś używa przemocy, czy słownej czy fizycznej, powinien podlegać karze. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. K: A jaki ma Pan stosunek do uczniów? PD: Uczeń  w dyrektorze powinien widzieć
	pewnego partnera do rozmowy. To, że poprosiłem was żebyście nie mówili do mnie per Panie Dyrektorze, tylko Panie Mirku, to pewne otwarcie się i stworzenie warunków gdzie możemy rozmawiać. N: Pana ulubiony kolor to... PD: Nie mam takiego, ale wydaje mi się, że niebieski to chyba ten kolor w którym mam dużo koszul
	czy spodni. K: A czy będzie więcej wycieczek? PD: To zależy też od uczniów, czy będziecie wykazywać taką chęć. Uważam, że więcej powinno być wycieczek do teatru czy kina. N: A czy jest Pan za nockami w szkole? PD: Nocki  w szkole nie są mi obce. Nie ma problemu,
	ja jestem za.  W szkole mamy materace  i wszystko co jest potrzebne. Więc jak chcecie, to po dużych remontach z opiekunem jak najbardziej. K: To ostatnie pytanie. Jak ogólnie podoba się Panu w naszej szkole? PD: Podoba mi się. Nie mogę na razie za dużo powiedzieć jak bardzo, ale dla mnie jest to
	fajna szkoła. N: Bardzo dziękujemy Panu za poświęcony czas  i sympatyczną rozmowę. Miłego popołudnia, do widzenia. PD: Do widzenia  i wzajemnie.
	Zeskanuj kod QR za pomocą darmowej aplikacji QR Code Reader, a dowiesz się spod jakiego znaku zodiaku jest Pan Dyrektor.

	Quiz
	Czy myślicie o uprawianiu sportu zimą, na śniegu i mrozie?
	Nie możecie się zdecydować, którą aktywność wybrać?
	Rozwiążcie quiz i dowiedzcie się do jakiego zimowego sportu zostaliście stworzeni!
	1. Gęsty śnieg sypie z nieba, więc: a) sprawdzasz pobliskie trasy narciarskie. b) szukasz krytego lodowiska. c) parzysz gorącą herbatę i zostajesz w domu.
	Analiza odpowiedzi:
	1. Najwięcej odpowiedzi "a". Uwielbiasz bawić się na śniegu, więc powinieneś jeździć na nartach. To naprawdę świetna zabawa!
	2. Które określenie pasuje do ciebie najbardziej? a) Szalony. b) Kreatywny. c) Spokojny. 3. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? a) Mroźna i śnieżna zima. b) Obojętnie, byleby tylko było zimno. c) Lubię lato i ciepłe dni. 4. Które z wymienionych zwierząt lubisz najbardziej? a) Niedźwiedzie polarne. b) Foki. c) Surykatki. 5. Co lubisz robić zimą na dworze? a) Lepić bałwana. b) Rzucać się śnieżkami. c) Zjeżdżać na sankach z wysokiej górki. 6. Czy masz lęk wysokości? a) Nie, uwielbiam oglądać świat z wysokości. b) To zależy co robię. c) O tak, i to duży!
	2. Najwięcej odpowiedzi "b". Lodowisko to Twoje królestwo. Lubisz śnieg, ale twoim przeznaczeniem jest jazda na lodzie. Udanych ferii!
	3. Najwięcej odpowiedzi "c".
	Najlepiej usiądź przed telewizorem i pooglądaj zimowe sporty. Może jednak dasz się skusić i spróbujesz na przykład pobiegać? To sport na każdą pogodę i porę roku!
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