
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 28
im. Alojzego Szewczyka w
Rybniku
ul. Alojzego Szewczyka 6,
44-213 Rybnik
44-213, RybnikNumer 4 09/19

WITAJ SZKOŁO !!!

Ola Pierzchała

Witamy w nowym roku szkolnym. We wrześniowym numerze
przeczytacie o zmianach i nowościach. Poznacie nowych

uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

foto. Ola Pierzchała
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Natalia Florczak, klasa 7b

Serdecznie witamy w naszej szkole uczniów klas
pierwszych. Wychowawcą klasy 1a jest Pani Joanna
Stefaniak, a klasy 1b - Pani Bogumiła Kubica. Mamy
nadzieję, że miło spędzicie czas w naszej szkole i
będziecie się czuć tutaj dobrze.

foto:
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Z nowym rokiem szkolnym w murach naszej szkoły
pojawili się nowi nauczyciele i pracownicy szkoły.
Przeczytajcie wywiad z ks. proboszczem Damianem
Jarnotem, nauczającym religii w klasach 7 i 8.

Z ks. proboszczem parafii w Kamieniu -
Damianem Jarnotem - rozmawia red. Ola
Pierzchała

- Jak się księdzu podoba w naszej szkole?

Bardzo się podoba, podejmując pracę w tej
szkole miałem świadomość, że są tu mądre i
sympatyczne dzieci. Kiedyś pracowałem w
rybnickim "Ekonomiku", gdzie w każdej
klasie było kilkoro uczniów z Kamienia. I
prawie zawsze byli to najsympatyczniejsi
uczniowie. Stąd to przekonanie, o którym
wcześniej wspominałem.

- Dlaczego zdecydował się ksiądz na
nauczanie religii w naszej szkole?

Myślę, że każdy proboszcz powinien mieć
kontakt z dziećmi i młodzieżą w swojej
parafii. A także z nauczycielami. Zawsze też
doświadczałem, że praca z dziećmi i
młodzieżą odmładza człowieka oraz
motywuje do rozwoju intelektualnego i
duchowego.

- Czy dobrze się księdzu pracuje w naszej
szkole?

Na razie bardzo dobrze, choć minął dopiero
miesiąc i mam nadzieję, że dalej też tak
będzie.

źródło:

Natalia Florczak, klasa
7b

www.rybnik-kamien.katowice.opoka.org.pl
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Z mgr Adrianną Widerą - nauczycielką języka
polskiego - rozmawia red. Ola Pierzchała

- Dlaczego wybrała pani akurat taki zawód?
W liceum postanowiłam, że będę zdawała na
polonistykę. W szkole podstawowej uwielbiałam
swoją polonistkę, byłam u niej na praktyce. W
ocenie pracy napisała mi, że będę świetnym
nauczycielem.
 
- Jak się pani podoba w naszej szkole?
Podoba mi się mimo, że budynek jest mały.
Uczniowie są bardzo grzeczni.
 
- Jakie są plusy i minusy pracy w szkole?
Plusem jest to, że każdy dzień jest inny i nie
można się z uczniami nudzić, a minusem jest
fakt, że nie jesteśmy docenianą grupą zawodową.

Z Panią sekretarką - Ewą Kulik - rozmawia red.
Ola Pierzchała

- Dlaczego taki właśnie zawód Pani wybrała?
Wybrałam taki zawód, bo bardzo lubię pracować
z dziećmi i młodzieżą.

- Jak się Pani podoba w naszej szkole?
Bardzo mi się podoba.

- A jakie według Pani są plusy i minusy pracy w
szkolnym sekretariacie?
Plusem jest na pewno obecność dzieci i ich
uśmiech, a minusy to odpowiedzialność za
powierzone zadania.

Na udzielenie wywiadu naszej gazecie zdecydowała się
także Pani Adrianna Widera, nauczająca od września
języka polskiego oraz Pani Ewa Kulik, pracująca w
szkolnym sekretariacie. Zapraszamy do lektury.

Natalia Florczak, klasa
7b
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