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Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku
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86-134, Dragacz

Numer 9 02/19

  Wiosna zbliża się wielkimi krokami!

O WIOŚNIE W POEZJI       
      Co w szkole piszczy?

1. Z życia szkoły
2. Nasze wywiady
3. Podsumowanie
pierwszego semestru
4. Humor
5. Ze szkolnej stołówki

Wiosną na łące ruch się zaczyna,
wszyscy się cieszą, że mija zima,
będzie przyjemnie i będzie miło,
będzie się wreszcie boso chodziło.
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       WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja pomocy dla
chorych dzieci jak i dorosłych. Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy założono w 1993r. 2. marca we wtorek. Założycielem
Fundacji jest Jurek Owsiak. Od dwudziestu siedmiu lat są
zbierane pieniądze na sprzęty dla szpitali z małych miejscowości.
W dwudziestym siódmym finale WOŚP zebrano 92143798 zł. W
tym roku zbiórka przeznaczona jest na inkubatory dla szpitali z
małych miejscowości. Jak można pomóc? Można licytować rzeczy
na allegro jak i na innych stronach internetowych oraz zakupić
dużo ciekawych rzeczy. Wylicytować można było chociażby
kolację ze znanymi osobami. Nasza szkoła zebrała 11 000 tysięcy
złotych. Udział w akcji wzięło 25 uczniów. Każdego roku włączamy
się w tę szlachetną akcję. Chętnych wolontariuszy nigdy nie
brakuje. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu naszych uczniów
ci, którzy potrzebują pomocy będą mieli szansę na szczęśliwe
życie i powrót do zdrowia.

-

-

-

-
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                          Walentynki
Walentynki to coroczne Święto Zakochanych. W tym roku świętowaliśmy je w
naszej szkole 14 lutego w czwartek. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji,
m.in. słodka kawiarenka, poczta walentynkowa, lizaki w kształcie serc oraz
koncert walentynkowy. Cała społeczność szkolna dla podkreślenia atmosfery
tego dnia ubrała się na czerwono. Dla uczczenia tego święta zorganizowano
dwa konkursy: plastyczny na kartkę walentynkową oraz literacki na wiersz
miłosny. Nagrodami były bardzo miłe pluszowe zabawki. Największe wrażenie
wywarł jednak na wszystkich koncert, podczas którego chętni uczniowie
zaśpiewali największe przeboje o miłości. Gromkimi brawami nagrodzono
nauczyciela muzyki, który wykonał piosenkę zespołu Queen.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 9 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Szkoły

 WYWIAD Z PANEM BARTKIEM
KARWOWSKIM
ECHO SZKOŁY: Dzień dobry, czy
chciałby Pan odpowiedzieć na kilka
pytań?
PAN BARTEK : Tak, oczywiście.
ECHO SZKOŁY: Jakie ma Pan
zainteresowania?
PAN BARTEK: Lubię grać w gry
strategiczne, a kiedyś zbierałem
monety.
ECHO SZKOŁY: Jaki był Pana
ulubiony przedmiot szkolny?
PAN BARTEK: Historia.
ECHO SZKOŁY: Jak to się stało, że
został Pan nauczycielem informatyki?
PAN BARTEK: Niechcąco, na
początku skończyłem studia i byłem
nauczycielem tylko techniki, ale po
pewnym czasie musiałem rozpocząć
te same studia. Jeszcze raz wtedy
uczelnia zmieniła kierunek na
technika z informatyką i tak zostałem
nauczycielem informatyki.
ECHO SZKOŁY: Czy ma Pan
rodzeństwo?
PAN BARTEK:Tak, młodszego brata.
ECHO SZKOŁY : Czy pamięta Pan
jakąś śmieszną sytuację z
dzieciństwa?

PAN BARTEK : Wcześnie rano
przed godziną 8 umówiłem się z
kolegami na krótką zabawę.
Zabawa skończyła się bardzo
szybko - czyli gdzieś przed 12 w
nocy. Jak wtedy ten czas szybko
leci!

ECHO SZKOŁY: Co robi Pan w wolnych
chwilach?
PAN BARTEK: Tak na serio to w wolnych
chwilach śpię. Bo wolnych chwil mam bardzo
mało.

ECHO SZKOŁY: Czy uczy Pan w jakiś innych
szkołach?
PAN BARTEK: Tak, teraz uczę jeszcze w
jednej szkole, ale kiedyś uczyłem 
jednocześnie w
czterech szkołach czterech przedmiotów.
ECHO SZKOŁY: Jak Pan wspomina okres
szkolny?
PAN BARTEK: Uczyłem się w Szkole
Podstawowej w Piaskach ( koło Grudziądza) i
wspominam te czasy tak : nauka taka sobie -
trochę śmiesznie trochę nudno, ale po szkole
zawsze było fajnie - szczególnie na SKS-ach,
ćwiczeniach i zawodach strażaków i
harcerzy.
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ECHO SZKOŁY: Czy lubi Pan
programować?
PAN BARTEK: Czy lubię
programować? No oczywiście tak jak
uczniowie- nie nawidzę, bo trzeba
uczyć się czegoś, czego w życiu nie
wykorzystuję. Jako nauczyciel jednak
muszę znać się na programowaniu i „
wciskać” to programowanie do głowy
uczniów.
ECHO SZKOŁY: Jakim jest Pan typem
nauczyciela?
PAN BARTEK: " Wstrząśnięty, nie
zmieszany"  jak James Bond, czyli
trochę człowiek trochę urzędnik. :)
ECHO SZKOŁY: Gdyby Pan miał
opisać swoją rodzinę to w jaki
sposób? 
PAN BARTEK: Paweł i Gaweł z
"dodatkiem" czyli ja cichy spokojny,
moja żona - wręcz przeciwnie, i nasz
syn Miłosz : temperament mamy,
wygląd i zainteresowanie po tacie. 
ECHO SZKOŁY: Dziękujemy za
udzielenie wywiadu do widzenia. 
PAN BARTEK: Ja, również dziękuje
do widzenia. :):):):)

-

-
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  Wysokie wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie
Klasa1a                                               
Anastazja Kicerman
Antoni Huzarek
Maja Rogalska
Wanessa Kozłowska
Weronika Skiba
Klasa 1b
Martyna Aleksandrowicz
Martyna Krajewska
Zuzanna Romel
Kheda Umarowa
Szymon Wiśniewski
Zofia Osowska
Klasa 1p
Obakar Khalima
Aset Kinkolova
Klasa 2a
Aleksandra Borek
Nikoletta Iwasiuk
Sandra Prokopowicz
Zuzanna Rojkowska
Dagmara Smeja
Martyna Stysik
Zuzanna Walczyk
Klasa 2b
Agata Bajerska
Nikola Jurska
Larysa Kliń

Nasi najlepsi, wzorowi i naj , naj
...

Klasa 1a                                         
 
Anastazja Kicerman
Antoni Huzarek
Maja Rogalska
Wanessa Kozłowska
Weronika Skiba
Klasa 1b
Martyna Aleksandrowicz
Martyna Krajewska
Zuzanna Romel
Kheda Umarowa
Szymon Wiśniewski
Zofia Osowska
Klasa 1p
Obakar Khalima
Aset Minkolova
Klasa 2a
Aleksandra Borek
Nikoletta Iwasiuk
Sandra Prokopowicz
Zuzanna Rojkowska
Dagmara Smeja
Martyna Stysik
Zuzanna Walczyk

Klasa 2b
Agata Bajerska
Nikola Jurska
Larysa Kliś
Amelia Kwiatkowska
Amelia Matuszewska - Matus
Julia Proszek
Joanna Sonnenfelol
Emilia Trzcińska
Szymon Wiśniewski
Filip Śliwoń
Klasa 3a
Martyna Malinowska
Mateusz Szydłowski
Roksana Żurawek
Marcel Woźniak
Klasa 4a
Adam Zaleśkiewicz 
Klasa 4b
Wiktor Dmitrowski
Maciej Jonac
Tymoteusz Malinowski
Klasa 5a
Kaper Bagiński
Jakub Koneczniak
Natalia Piechocka
Iga Sobczak
Klasa 5c
Nicola From
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            CIĄG DALSZY 

Klasa 5d 
Amelia Kazimierczak
Jakub Kwiatkowski 
Nikodem Sierakowski 
Martyna Szczepańska 
Klasa 6a 
Maja Jastrzębska 
Klasa 6b 
Weronika Galanty 
Marta Janik
Kinga Kluska
Oliwia Nowaczyk 
Klasa 6c 
Jakub Pozorski
Marcel Śliwoń 
Marcel Wiśniewski 
Klasa 7c 
Wiktoria Grabowska 
Klasa 8b 
Natalia Gizot 

       Nienaganne zachowanie

Maciej Jonac

Iga Celegrat

Filip Florek

Natalia Piechocka

Blanka Paszewska

Maja Rochewicz

Maja Jatrzębska

Marta Janik

Jakub Pozorski

Kamila Kornacka

Wanessa Kozak

Angelina Rozhani

Martyna Koneczniak

Natalia Gizot

Karolina Leszczyńska
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            Humor

Wbiega mąż do domu i
krzyczy:
- Mam informację! W
tym roku będziemy
płacili mniejsze
podatki...
- To świetnie!
-...niż w roku
przyszłym.

Lekarz i Turek kupują
dwa takie same,
ostatnie domy na
osiedlu. Mieszkają
obok siebie jakiś czas.
W końcu Turek
przychodzi do lekarza i
mówi:
- Mój dom jest więcej
wart niż twój.
- Dlaczego? Przecież
są takie same.
- Tak, ale ja mieszkam
koło lekarza, a ty koło
Turka.

Przychodzi facet do
sklepu i mówi:
- Poproszę okulary.
- Do czego?
- Do widzenia.
- Do widzenia.

Babcia pyta Jasia :
- Jasiu, po co niesiesz
tę konewkę?
- Żeby podlać kwiatki.
- Ale one są
sztuczne!!!
- Dlatego mam pustą
konewkę.

- -
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                                         Ryba po grecku

Składniki: 8 filetów ryby mrożonej,1/2 selera, 4 marchewki, 1
pietruszka, 2 cebule koncentrat pomidorowy, 1/2 łyżki soli, kilka
liści laurowych, olej do smażenia, 1/4 łyżeczki pieprzu, cukier do
smaku

Przygotowanie: Warzywa (marchewki, pietruszkę, seler) należy
zetrzeć na tarce, cebulę pokroić w piórka i dusić pod przykryciem
około 30 minut. Kostki ryby należy posolić i odczekać, aż się
rozmrożą. Następnie rozmrożoną rybę obtoczyć w jajku i bułce
tartej i usmażyć. Do uduszonych warzyw dodać koncentrat
pomidorowy, liście laurowe, sól, pieprz, cukier i dalej gotować na
małym ogniu, aż warzywa będą miękkie. Po usmażeniu ryby
można albo rozdrobnić ją i dodać do warzyw, albo ułożyć
warstwami.
                                                                                  SMACZNEGO!

-
-
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