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WYWIAD Z PANIĄ EWĄ DZIEDZIC
DYREKTOR ZIELONEJ SZKOŁY

O zawodzie nauczyciela i funkcji dyrektora szkoły opowie nasza ukochana Pani
Wychowawczyni.

Marta M.: Jakie ma Pani Dyrektor ulubione motto życiowe, powiedzenie?
Pani Dyrektor: Uważam, że w życiu nigdy nie jest za późno...nie jest za późno na
spełnianie marzeń. Nie jest za późno, by zacząć raz jeszcze. Na nic w życiu nie jest za
późno.
Natalia G.: Czy trudno jest być dyrektorem szkoły?
Pani Dyrektor: To niełatwe zadanie. Podejmuję ważne decyzje dotyczące nas
wszystkich: uczniów, nauczycieli, całej naszej szkoły, wszystkich sfer jej działalności. To
bywa trudne. Muszę być zdecydowana, stanowcza i konsekwentna.
Marta M.: Od ilu lat pracuje Pani z dziećmi?
Pani Dyrektor: Z dziećmi pracuję od 10 lat.
Natalia G.: Co zachęciło Panią do tego, żeby pracować jako nauczycielka?
Pani Dyrektor: Lubię pracę z dziećmi, lubię uczyć. Z sukcesów uczniów czerpię dużo
satysfakcji. Pamiętam, gdy byłam w Waszym wieku, albo troszeczkę młodsza, to często
bawiłam się w szkołę. Całymi godzinami. Oczywiście domyślacie się … zawsze
zajmowałam pozycję nauczycielki, nie uczennicy. Może to, a może coś zupełnie innego
wpłynęło na moją decyzję. Jestem z niej bardzo zadowolona.
Marta M.: Jak można zostać nauczycielem? Jakie szkoły trzeba skończyć?
Pani Dyrektor: Dużo, moje Drogie. Zacząć należy od szkoły podstawowej. Jesteście na
dobrej drodze (śmiech). Następnie koniecznym jest wybranie szkoły, w której edukację
zakończyć można pomyślnie zdanym egzaminem dojrzałości. Studia. Trzeba wybrać
kierunek studiów, które trwać mogą 3 albo 5 lat. I to jeszcze nie koniec ... wielu
nauczycieli szlifuje swoją wiedzę i kompetencje na studiach podyplomowych albo
kursach kwalifikacyjnych i doszkalających. Musicie wiedzieć, że aby być dobrym
specjalistą, trzeba uczyć się wiele, wiele lat...i nigdy nie przestać.
Natalia G.: Czy zawód nauczyciela jest łatwy czy nie i dlaczego?
Pani Dyrektor: Uważam, że nie jest łatwy. Jeżeli ktoś jest ambitnym nauczycielem, to
zawód ten nie jest łatwy. Głównie dlatego, że jest to praca z różnymi ludźmi. Znalezienia
właściwej drogi, sposobu, by dotrzeć do każdego ucznia jest bardzo trudne, wymaga
posiadania wielu wysoko rozwiniętych kompetencji. O tych osobach, którym udaje się
osiągnąć sukces, mówi się, że są dobrymi nauczycielami.
Natalia G.: Pani jest dobrym nauczycielem!
Pani Dyrektor: Jest mi bardzo miło słyszeć taką opinię. Zapewniam Was, że bardzo się
staram.
Marta M.: Czy męczy Panią Dyrektor czasem ta praca?
Pani Dyrektor: Kiedy nie wszystko układa się tak jak zaplanowałam, to potrzebuję chwili
na złapanie oddechu. Ale kiedy widzę takie uśmiechnięte twarze jak Wasze teraz, to siły
wracają. Przychodzę następnego dnia do pracy i jestem znowu chętna do tego, żeby
realizować swoje zadania na nowo. Z pełnym zapałem i zaangażowaniem.
Cd. na str. 2
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Natalia G.: Jakie cechy Pani zdaniem powinien mieć dobry nauczyciel?
Pani Dyrektor: Cierpliwość dla każdego dziecka. To bardzo ważne. Co jeszcze? Uczciwość w realizacji swoich
zadań. Wrażliwość, empatię... takie typowo społeczne cechy. One zawsze pomagają w relacjach
międzyludzkich, a przecież do takich dochodzi między każdym nauczycielem a jego uczniami. Niedawno miałam
okazję przysłuchiwać się wypowiedzi pewnej profesor, której nazwiska w tej chwili nie pamiętam....na temat wagi
międzyludzkich związków i relacji. Mówiąc o szkole, nauczycielach i uczniach powiedziała: „Dzieci nie uczą się
od ludzi, których nie lubią”. Zastanawiające...i bardzo pouczające.
Marta M.: Jak Pani Dyrektor reaguje na wiadomość, że uczeń zachowywał się niegrzecznie na lekcji?
Pani Dyrektor: Wysłuchuję, poszukuję przyczyn, wspieram, często z rodzicami zastanawiam się nad
rozwiązaniami, po to, by pomóc i nauczycielowi i uczniowi.
Marta M.: Opowie nam Pani Dyrektor o swoich zainteresowaniach?
Pani Dyrektor: One zmieniają się w miarę upływu czasu. Teraz uwielbiam swój dom i wszystko to, co się w nim
dzieje. Ciągle dbam o zaspakajanie swoich potrzeb duchowych, trochę czytam, ustawicznie się uczę.
Natalia G: Jakie jest Pani ulubione zajęcie, czynność w życiu zawodowym?
Pani Dyrektor: Lubię lekcje z Wami, szczególnie godziny wychowawcze, lekcje, które nie są objęte ścisłym
programem do realizacji, jak inne przedmioty. Jest to czas, gdy możemy rozmawiać o tym, co nas dotyczy, o
naszych wspólnych sprawach.
Natalia G.: Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie ze wspólnych wyjazdów?
Pani Dyrektor: Pamiętam Kołobrzeg. Byliśmy tam na kolonii, a potem na „zielonej szkole”. To miejsce bardzo
dobrze mi się kojarzy. I jeśli kiedyś pojadę prywatnie na wczasy do Kołobrzegu, to z pewnością zatrzymam się w
tej części miasta. Odwiedzę miłą Panią w sklepie z pamiątkami, gdzie bywaliśmy codziennie. Wypiję kawę, tam,
gdzie jedliśmy gofry. Naprawdę, to był ciekawie spędzony czas, który bardzo mile wspominam.
Marta M.: Czego Pani Dyrektor nie lubi robić?
Pani Dyrektor: W życiu prywatnym czego nie lubię robić? Nie lubię prasować (śmiech).
Marta M.: Jaka najzabawniejsza sytuacja spotkała Panią Dyrektor w szkole?
Pani Dyrektor: Zabawne w szkole bywają Wasze powiedzonka i to jak ujmujecie niektóre sprawy, jak je widzicie
i o nich opowiadacie. Wasze świeże, dziecięce spojrzenie na świat często jest dla nas, dorosłych ogromnie
zaskakujące i inspirujące. Wasza spontaniczność wnosi wiele radości. Na przykład wczoraj, zapytałam jedną z
uczennic dlaczego nie zabrała jeszcze z sekretariatu swoich butów. Odpowiedziała: “przepraszam pani dyrektor,
że wczoraj nie byłam ogarnięta”. Jak nie kochać...? (śmiech).
Natalia G.: A na przykład nasze błędy w pierwszej klasie w pisowni?
Panie Dyrektor: Też je pamiętam, oczywiście. „Ogol jabłko”, “Dwa biedronek” i te gołębie na moim balkonie. To
są wspomnienia, które będziemy pamiętać długo. Na zawsze może?
Natalia G.: Jaka była najtrudniejsza chwila w szkole?
Pani Dyrektor: Wydaje mi się, że te wakacje, które minęły. To był wyjątkowy czas, bo szkoła zmieniała swoją
siedzibę, uczniowie rozpoczynali naukę na drugim etapie edukacji. I wiele rzeczy trzeba było dopilnować, ustalić,
uzgodnić. Nie myślę, że to był najtrudniejszy czas, ale z pewnością bardzo pracowity.
Marta M.: Jaką radę dałaby Pani uczniom Zielonej Szkoły?
Pani Dyrektor: Wszystkim uczniom, wszystkich szkół: realizujcie swoje pasje, nie marnujcie czasu, zmierzajcie
do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi...

Rozmawiały: Marta Motyl i Natalia Gierczuk
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„DZIEŃ OTWARTY” ZIELONEJ
16 lutego odbył się „Dzień otwarty” rodziców i dzieci zainteresowanych
nauką w naszej szkole w nowym roku szkolnym.
Na początku Pani Dyrektor opowiedziała o ofercie edukacyjnej, lekcjach i
zajęciach dodatkowych. Następnie wszyscy udali się do sali numer 8.
Trzy uczennice Zielonej Szkoły: Pola Kruszyńska, Marta Motyl i ja,
Karolina Data robiłyśmy eksperymenty z Panią Renatą. Pola wykonywała
„znikające duchy” i flagę Polski, Marta „tańczące krople” i
samopompującego się balona, a ja stworzyłam wulkan i tęczę z M&M'S.
Każda z nas otrzymała fartuch, śmieszne gogle ochronne, a także
rękawiczki. Po doświadczeniach każda dziewczynka biorąca udział w
pokazie dostała swój własny wulkan.
Po zajęciach „Doświadczanie świata” zaczął się pokaz „Zrób to sam” z
Panią Kasią. W sali czekały różne ozdoby. Prowadząca przyniosła ze
sobą swoje dzieła, np. anioły 3D, figurki, malowidła i rysunki. Wszystkie
były śliczne! Zachwycone dzieci mogły stworzyć swoją własną pracę.
Po zajęciach artystycznych pierwsza klasa przygotowała lekcję pokazową
z Panią Olą.
Po wszystkim zainteresowani mogli pochodzić po szkole i obejrzeć ją.
Marta, Pola i ja otworzyłyśmy w międzyczasie szkolny sklepik
charytatywny i sprzedałyśmy kilka rzeczy. 
Tak zakończył się „Dzień otwarty” w naszej szkole.
Karolina Data

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego odbył się szkolny przegląd recytatorski. Wyróżnienia otrzymały:
Sofia Radko i Oliwia Wróblewska, które będą reprezentowały naszą
szkołę w konkursie „PEGAZIK” 8 marca w MDK.
Uczniowie wzięli też udział w rozgrywkach międzyklasowych, wykazując
się dobrą znajomością języka ojczystego.
Red. nacz.

Doświadczanie świata

Zrób to sam

Lekcja

Dzień Języka Ojczystego

Jak Wam minęły ferie zimowe?
Po powrocie do szkoły zapytaliśmy
uczniów, co robili w ferie zimowe.
Jaś spędził je m. in. na zimowisku
w Zakopanem i w Czechach. Alek
również był na tym samym
zimowisku co Janek. Resztę
wolnego czasu spędził w domu.
Tak samo jego brat, Mateusz D.
Olek odpoczywał z rodzicami we
Włoszech w Alpach, w Passo
Tonale. Pani Kasia w ferie
odwiedziła swój dom rodzinny. Ja
ferie spędziłem w Kołobrzegu.
Każdy z nas ma co wspominać.
Jakub Sibik

Zimowisko Poronin
Ja, Jaś, Mati i Maja pojechaliśmy
na zimowisko do Poronina. Podróż
trwała 7 godzin. Kiedy dotarliśmy
do hotelu i weszliśmy do pokoju, to
okazało się, że są tam dwa łóżka, a
nas było trzech! Na szczęście
dostaliśmy wspólny pokój. Co dzień
jeździliśmy na nartach. Ja byłem w
1 grupie, Jaś w grupie
zaawansowanej, Mati w grupie 2
razem z Mają. Raz mieliśmy
wycieczkę na basen oraz
dyskotekę. Do Zakopanego
pojechaliśmy po pamiątki.
Aleksander Davis

A. L.

A. L.

A. L.

E. D.
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WALENTYNKI W SZKOLE
Zamiast lekcji wychowania fizycznego i godziny wychowawczej
nauczyciele  zorganizowali zabawy walentynkowe.
Np. losowaliśmy połówki serc, robiliśmy sobie zdjęcia z wielkim sercem,
w którym były dwa otwory na głowy. Mogliśmy tego dnia wysłać
walentynkę do lubianych osób. Listy można było wrzucać do specjalnej
skrzynki do piątej godziny lekcyjnej. Następnie rozdawał je po klasach
walentynkowy listonosz, Pani Justyna.
Tego dnia czekało na nas wiele atrakcji. A Wy, pozostali uczniowie szkoły,
jak oceniacie ten dzień? Jak dla nas był kapitalny!
Nathan Wołowski-Witkowicz i Jakub SibikSerce

WYRÓŻNIENIE
DLA

REPORTERA

W tym miesiącu
wyróżnienie
przyznane
zostaje Marcie
Motyl za
inicjatywę i
nieoceniony
wkład w
przygotowanie 4
numeru.

Relacja z „MAM TALENT”
13.02.2019 r. we środę odbył się konkurs szkolny „MAM TALENT”. Organizatorką tego
wydarzenia była Karolina Data z 4 klasy. 
Przygotowania trwały. Z Karoliną zajęłyśmy się dekoracją. Wreszcie nadeszła środa. Tego
dnia byliśmy bardzo podekscytowani. Trudno nam było skupić się na lekcjach. W czasie
imprezy Karolina przemawiała do zebranych. Oprócz tego miała ze mną zatańczyć.
Czekałam na swoją kolej na widowni. W końcu wyszłyśmy razem na scenę. Jestem dumna z
nas! Było super! Mimo tego, że się pomyliłyśmy, występ uważam za fajny.
Łącznie dziewięć osób odważyło się pokazać swoje talenty. Komisja ogłosiła werdykt.
Pierwsze miejsce otrzymała grupa taneczna: Sofia Radko, Anna Mieńko, Wiktoria Demianiuk
za samodzielnie wymyślony układ. Przyznano też wyróżnienia dla: Mateusza Davisa za
magiczne sztuczki oraz Stanisława Wijackiego za pełen powagi i skupienia koncert na
cymbałkach.
Niestety my z Karoliną nie wygrałyśmy, ale to nie problem – to zabawa ;). Marta Motyl

NOC W SZKOLE
22 lutego odbyło się nocowanie w szkole „Nocne pogaduchy”. Imprezę
wymyślił nasz Pan Dawid, nauczyciel religii. Przez całą noc mieliśmy grać
w różne gry edukacyjne i planszowe.
O godz. 19.00 wszyscy zebrali się na stołówce. Na start klasa 4 zrobiła
dyskotekę. Było super! Szalałam z dziewczynami, nasi chłopcy tez
tańczyli. Na kolację zjedliśmy pizzę, chyba z dziesięć opakowań! Oprócz
tego rodzice przygotowali nam przekąski: paluszki, chipsy, rogaliki, żelki,
ciasteczka, napoje itp.
Pośpiewaliśmy przy gitarze kilka piosenek. Następnie zaczęliśmy grać w
planszówki, które przynieśliśmy z domu.
Pan z religii zorganizował zagadki detektywistyczne, pt. „Detektywi”.
Podzieliliśmy się na 3 drużyny. Chodziliśmy po szkole z latarkami,
wszystkie światła były zgaszone. Pan Dawid schował wcześniej w szkole
koperty, w których były kratki z wierszykami-zagadkami, mające nas
doprowadzić do następnej koperty.
Mateusz Davis zaproponował też zabawę w chowanego przy zgaszonych
światłach. O północy otworzyliśmy szampana dla dzieci, świętując
wieczór. Graliśmy w gry prawie całą noc, nie spaliśmy. Największą
popularnością cieszyły się: Twister, 5sekund, Kalambury, Mikado,
Mistakos, Milionerzy, Monopoly i piłkarzyki. Dopiero nad ranem się
położyliśmy. Wstaliśmy przed 8.00, aby się spakować. Na śniadanie
zjedliśmy płatki z mlekiem. O 9.00 odebrali nas rodzice. Imprezka była
bardzo udana, każdy opuszczał szkołę zadowolony. Marta Motyl 

Mam Talent

Monopoly

A. L.

A. L.

E. D.
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Łam

Kącik

Logo

Na wyścigach wyścigowych,
wyścigowa wyścigówka
wyścignęła wyścigową
wyścigówkę o numerze 6.

Bzyczy bzyk znad Bzury
zbzikowane bzdury.

Pchła pchłę pchła do wody i jedna
pchła płakała, że ją tamta pchła
popchała. Pola Kruszyńska

Wykreśl

Rebus

Krzyżówka

Najpiękniejsze uczucie, kłucia w
bucie Kto umie kochać, czuje małe kłucie w

bucie. W bucie kłucie jest jak wielkie uczucie. Me

uczucie kłucia w bucie ma w sobie średnie czucie.

To czucie czuje czasem ciężar uczucia. Ciężar

uczucia z tego czucia to jest kropla rozpaczy z

oka. Czuje twoje kłucie w bucie, jak sroka zabiera

twoje uczucie. Jest puste czucie rozpaczy, winy,

pustki i samotności. Uczucie kłucia w bucie.

Natalia Gierczuk

N. G.

N. G.

N. G.

Internet

KK

K. K.
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REPORTERZY CZWARTEGO
NUMERU "GŁOSU ZIELONEJ"

REPORTERZY
CZWARTEGO NUMERU

"GŁOSU ZIELONEJ":
1. Karolina Data
2. Marta Motyl

3. Nathan Wołowski-Witkowicz
4. Jakub Sibik

5. Natalia Gierczuk
6. Pola Kruszyńska

7. *Aleksander Davis (brak zdjęcia)

OGŁOSZENIA
28 lutego uczniowie klas I-IV

wezmą udział w charytatywnym kiermaszu
wypieków z okazji Tłustego Czwartku.

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone
na pomoc podopiecznym Fundacji SOL.

15 marca odbędzie się wyjazd do wrocławskiego
Teatru Muzycznego Capitol na spektakl

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. 

21 marca reprezentanci naszej szkoły
z klas II-IV wezmą udział w konkursie

wiedzy matematycznej „Kangur”.

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY:

Kompot

Wiosna

Matematyka A. P.

E. D.

J. Ch.
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