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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym
ul. Szkolna 3
62-080, Tarnowo Podgórne

Numer 2 11/19

Szanowni Czytelnicy,
    "Sztuba" jest szkolnym pismem skierowanym do
wszystkich uczniów naszej szkoły. 
      Przed wami pierwszy numer w tym roku szkolnym. Na
początek chcielibyśmy przekazać wam bardzo ważną
wiadomość. Mianowicie chcemy podkreślić, że wy również
możecie z nami współtworzyć pismo. Do tego celu została
założona skrzynka mailowa, na którą możecie przesyłać
wszelkie pomysły i własną twórczość (np. wiersze,
opowiadania, rysunki). Będzie nam niezmiernie miło móc
opublikować taki materiał, oczywiście podpisany waszym 
imieniem i nazwiskiem 
     Pamiętajcie, że "Sztuba" jest waszym głosem i jest
tworzona dla was.

Zachęcamy do współpracy,

Redakcja szkolnego pisma "Sztuba"
sztuba@sp1tp.pl

W listopadowym numerze:

* Wywiad z panem Aleksym
Kowalczykiem

* Pasowani ołówkiem

* Wyjazd do Schroniska dla zwierząt 
w Przyborówku;

* Fotorelacja z konkursu "Żywy obraz";

* Fotorelacja przedstawienia z okazji
Święta Niepodległości;

* Fotorelacja z wycieczki "Szlakiem
legend poznańskich";

A także: horoskop, kącik poetycki,
łamigłówki
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     UWAGA WYWIAD
Redaktor: Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
Aleksy Kowalczyk: W wolnym czasie lubię gotować,
poświęcać czas swojemu zwierzakowi oraz czytać
dobrą książkę.

R: Każdy z dorosłych o czymś marzył w
dzieciństwie. O czym Pan marzył, będąc w naszym
wieku?
A.K: Moim największym marzeniem była podróż
dookoła świata i w zasadzie to niespełnione marzenie
się nie zmieniło. 

R: Skoro obracamy się w sferze dzieciństwa, kim
chciał Pan być w przyszłości?
A.K: To mało oryginalne, ale policjantem.

R: Skąd wobec tego zainteresowanie historią?
A.K: Od najmłodszych lat moi rodzice pielęgnowali we
mnie miłość do historii, jednak tak na poważnie
zainteresowałem się historią dzięki nauczycielowi z
Liceum.

.

Przez to niestety dwukrotnie
wracał z adopcji, co bardzo
wpłynęło na jego pewność siebie.
W trzecim (moim) domu na
szczęście się zaklimatyzował i
powoli staje się szczęśliwą istotą.

R: Dziękujemy za rozmowę!

    Szanowni Czytelnicy, 

   zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy pierwszy   
   wywiad z jednym z nauczycieli naszej szkoły. Co 
 jakiś czas na łamach naszego pisma będziecie
mieli   okazję poznać kadrę nauczycielską z nieco
innej   strony :)
      Z roku na rok nasze szanowne grono 
 pedagogiczne powiększa się o kolejnych
nauczycieli.  W tym roku na szkolnym korytarzu 
 możecie spotkać nowego nauczyciela historii,
pana   Aleksego Kowalczyka. 
 Zachęcamy do przeczytania wywiadu z panem
Aleksym. 

.R: Co Pan w swojej pracy ceni najbardziej?
A.K: Najbardziej cenię pracę z młodymi ludźmi oraz to, że pracuję w zawodzie, który jednocześnie jest moją

pasją (nie każdy ma to szczęście).

R: Zawód nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. W jakich
szkolnych okolicznościach denerwuje się Pan najbardziej?
A.K: Kiedy trzeba prosić, aby uczniowie się wypakowali, lub uspokoili ;) A także, kiedy pytają o stronę w

podręczniku (choć już wiem, że wiedzą, co to jest spis treści). Denerwują mnie sytuacje, gdy widzę, że ktoś

kogoś nie szanuje.

R: Gdyby życie potoczyło się inaczej i  nie zostałby Pan
nauczycielem, kim chciałby Pan być?
A.K: Gdyby nie nauczyciel - dążyłbym do tego, aby pracować w lesie, albo ogólnie blisko natury.

R: Skoro mówi Pan o naturze, to nasuwa się podstawowe pytanie -
woli Pan góry, czy morze?
A.K: Zdecydowanie góry!

R: Większość Pana uczniów już wie o tym, że ma Pan swoje
ulubione zwierzątko. Czy mógłby Pan opowiedzieć o nim coś
więcej?
A.K: Żurek to kundelek ściągnięty z łańcucha gdzieś na Podlasiu. i jak to piesek bez doświadczenia z
domowym ogniskiem miał dużo problemów, aby zrozumieć jakie zasady panują w domu.

.
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PASOWANI OŁÓWKIEM
         14 października w Dniu Komisji Edukacji Narodowej swoje święto mieli także nasi
pierwszoklasiści. Tego dnia zostali oficjalnie przyjęci do grona braci uczniowskiej.  Zanim
złożyli słowa przysięgi zaprezentowali się recytując wiersze i śpiewając piosenki.  Zdali też
egzamin na temat wiedzy o szkole. Po wykonaniu wszystkich zadań, w obecności sztandaru
szkoły złożyli ślubowanie. Odbyło się również symboliczne pasowanie na ucznia. Dokonała
tego Pani Dyrektor wielkim, zaczarowanym ołówkiem.

~U.Narożna

klasa klasa

klasa

1a 1b

1c
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klasy VII-VIII MIEJSCE I

I MIEJSCE

I MIEJSCE

II MIEJSCE II MIEJSCE

   ROZSTRZYGNIĘCIE
          KONKURSU
          Żywy obraz
   „Żywy obraz” (franc.Tableau vivant) to rekonstrukcja
dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale
ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką
daną scenę. 
     Po raz pierwszy konkurs pojawił się w naszej
szkole. Uczestnicy konkurowali ze sobą w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy 4-6 i 7-8. Wśród
licznych prac zgromadzonych podczas zgłoszeń, w
tym roku królowała "Dziewczyna z perłą" - popularny
obraz holenderskiego malarza Johannesa Vermeera.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą
starannością, dlatego Organizatorzy mieli trudności z
wyłonieniem zwycięzców, stąd kilka miejsc  ex aequo.

W kategorii kla 4-6:
I miejsce zajęli: Stanisław Sułkowski kl. 6e i Łucja
Szarek z kl. 5f
II miejce: Zofia Zatoka kl. 5f i Olga Światopełk-Mirska
kl. 5f
III miejsce: Joanna Żygadło kl. 4a, Dominika
Marciniak kl. 5f i Nina Fiałkowska kl. 4a,

W kategorii klas 7-8

I miejsce zdobyła: Michalina Horowska kl. 7e
II miejsce: Kamila Gdowska kl. 7b

Dziękujemy za udział. 
~Organizatorzy: Anna Dudniczek, Agnieszka
Jankowiak

.

Klasy IV-VI

klasy IV-VI

klasy VII-VIII Klasy IV-VI
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II MIEJSCE

III MIEJSCE

III MIEJSCE

III MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

klasy IV-VI

klasy IV-VI

klasy IV-VI

Klasy IV-VI

klasy IV-VI

klasy IV-VI
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WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓZNIENIE

                         

                         WOLONTARIUSZE 
               W "PRZYTULISKU U WANDY"

     26 października wolontariusze naszej szkoły
wybrali się do schroniska dla zwierząt w Przyborówku,
celem dostarczenia rzeczy zebranych podczas
szkolnej zbiórki. Już od września uczniowie mogli
przynosić karmę, zabawki, kołdry, koce na rzecz
potrzebujących zwierząt. Na miejscu uczniowie klas
VII-VIII, pod opieką nauczycieli i rodziców, mieli okazję
zabrać przynajmniej jednego podopiecznego na
dłuuuuugi spacer. Był to piękny dzień pełen wrażeń,
radości przemieszanej ze smutkiem. 
     Los zwierząt na pewno nie jest obojętny uczniom
naszej szkoły, dlatego zachęcamy do dalszego
wspomagania podopiecznych "Przytuliska u Wandy".
Zbiórka trwa przez cały rok, więc jeżeli ktoś jeszcze
chciałby pomóc, zachęcamy do udziału. Może warto
w ramach świątecznych porządków przejrzeć
dokładnie nasze szafy, piwnice, strychy... 

Kto wie? Może znajdziemy wśród nieużywanych
rzeczy jakieś stare koce, poszewki, ręczniki, miski,
garnki, poduszki, kołdry. Warto o tym pomyśleć,
szczególnie, że za oknem coraz chłodniej.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym
zbiórkę na rzecz zwierząt oraz szkolnym
wolontariuszom za zaangażowanie. 

~ Anna Dudniczek

klasy IV-VI

klasa IV-VI

klasy IV-VI

klasy VII-VIII
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              DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

       8 listopada w naszej Szkole obchodzono Święto
Niepodległości. Wydarzenie z roku 1918 (zakończenie
I Wojny Światowej) na zawsze zapisało się na kartach
naszego kalendarza, gdyż Polska po 123 latach
niewoli odzyskała Niepodległość! 
       Święto 11 listopada jest dniem szczególnym.
Dzień ten jest czasem pełnym zadumy i refleksji nad
naszą tożsamością narodową. 
W naszej Szkole z okazji tego święta został
zorganizowany uroczysty apel wzbogacony o część
artystyczną. 
       Miejscem wydarzeń przedstawionych na scenie
było Muzeum. Podczas wycieczki klasowej okazało
się, że nie wszyscy uczniowie rozumieją takie hasła
jak patriotyzm, wolność, ojczyzna. Zadaje się, że tylko
zobaczenie przeszłości "na własne oczy", jest 
w stanie zaszczepić w młodym pokoleniu ducha
patriotyzmu. Tak też się stało... Zarówno bohaterowie
jak i widzowie udali się w podróż w czasie do czasów,
kiedy Polski nie było na mapach Europy. 
      Przedstawienie zostało wzbogacone o elementy
tańca baletowego - to właśnie ta część była dla
organizatorów najtrudniejsza, gdyż wymagała od
nauczycieli i uczniów wiele pracy i samozaparcia.
Scenariusz układu tanecznego został całkowicie
oparty o pomysł nauczycieli. 
Układ taneczny wykonały uczennice klasy 5f: Łucja
Szarek (w roli Polski), Hanna Szczyglewska,
Dominika Marciniak, Zofia Zatoka - jako zaborcy. 
W pozostałych rolach:
dziadek - Mikołaj Kucz 7c
babcia - Martyna Zakrzewska 6e
dama z wachlarzem - Agata Walenciak 5f
nauczycielka - Julia Szeląg 7c
przewodniczka - Zofia Guzowska 7c
uczniowie - Karol Karasiewicz, Oskar Maniecki 7c
statyści
      Z tej okazji gościliśmy w Szkole tego dnia Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne - Pana Tadeusza Czajkę,
II Zastępcę Wójta - Pana Piotra Kaczmarka,
Przewodniczącą Rady Gminy - Panią Krystynę
Sembę, wieloletniego Dyrektora Szkoły - Pana
Stanisława Waltera oraz rodziców aktorów. 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim
gościom. Szczególne podziękowania kierujemy do
uczniów, którzy swój wolny czas zechcieli poświęcić
na organizację tej pięknej uroczystości.

~ Anna Dudniczek

.

.

.

.
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                                                            SZLAKIEM POZNAŃSKICH LEGEND
    Czy miasto może stać się planszą do gry? Tak, to możliwe! 30 października przekonały się o tym klasy IVa i
IVb podczas wycieczki do Poznania. Najpierw klasy udały się na zwiedzanie Katedry Poznańskiej, w
podziemiach której znajduje się mnóstwo zabytków poświęconych początkom naszego państwa. Następnie
uczestniczy udali się na spacer dolnym korytem Warty, gdzie rozpoczęła się gra miejska dotycząca
poznańskich legend. 
    Ten interaktywny sposób na zwiedzanie Centrum miasta, przypadł niejednemu uczestnikowi wycieczki do
gustu. Umiejętność posługiwania się mapą, okazała się nieocenioną sprawnością do realizacji wszelkiego typu
zagadek. Jeden punkt znajdował się przy Ratuszu na Starym Rynku. O godzinie 12:00 klasy podziwiały tam
piękne, poznańskie koziołki. Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem, w jednym z klimatycznych miejsc
Poznania. 

. .. .
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PANNA 23.08-22.09

     Droga Panno, 
  w najbliższym czasie staraj się panować na emocjami, gdyż będzie Cię rozpierała
nieopisana energia. Szczególnie uważaj na panie w szalikach, gdyż mogą wpisać Tobie
uwagę za szeptanie z kolegą z ławki lub za nieuwagę na lekcji. 

.

WAGA 23.09-22.10

     Ucz się na bieżąco! W najbliższym czasie czeka Cię       niezapowiedziana kartkówka z
języków obcych. W relacjach z   przyjaciółki bądź szczera i nie plotkuj za plecami szkolnych
znajomych.

.

SKORPION 23.10-21.11

Ktoś z Twojego otoczenia będzie potrzebował Twojej pomocy. Na matematyce czeka Cię
niespodziewana odpowiedź ustna. 

.

STRZELEC 22.11-21.12

     Drogi Strzelcu!
   W tym miesiącu będziesz miał wyjątkowe szczęście na przedmiotach ścisłych. Uważaj     
 jednak na języku polskim, gdyż nauczyciel może przeprowadzić niezapowiedzianą             
 kartkówkę. Strzeż się unikania wyjścia na długą przerwę, bo może się to źle skończyć.

.

KOZIOROŻEC 22.12-19.01

     Listopad nie zaczął się dla Ciebie najlepiej. Czujesz tą jesienną chandrę i przytłoczenie,   
jednak w drugiej połowie miesiąca Twoje samopoczucie ulegnie zmianie. Stanie się to za   
sprawą osoby, która działa z ukrycia i nawet nie wiesz ile robi dla Ciebie dobrego!

.

.

WODNIK 20.01-18.02

Drogi Wodniku,
układ planet może niekorzystnie wpływać na Twoje zachowanie w szkole. Na lekcjach
biologii dopisze Ci szczęście. 

RYBY 19.02-20.03

To ostatni dzwonek na naprawienie relacji z kimś bliskim. Postaraj się lepiej współpracować
podczas pracy w grupie. Na lekcjach chemii dopisze Ci szczęście. 

.

.

.

.

.

.

.
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                                           BARAN 21.03-19.04

       Drogo Baranie!
  Najbliższy miesiąc może być dla Ciebie wyjątkowo trudny. Gwiazdy       
pokazuję, że staniesz przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem na 
 lekcjach  wf-u. Czeka Cię bardzo trudny test sprawnościowy. Zacznij   
 ćwiczyć już dziś. .

.

                                         BLIŹNIĘTA 21.05-20.06

       Jeżeli jesteś spod znaku byka, to czeka Ciebie trudny semestr! 
 Będziesz miał dużo zaległości do nadrobienia. W drugim semestrze 
 z kolei, pójdzie jak z górki. Jeśli lubisz adrenalinę i ekstremalne zajęcia, 
 to obecny semestr bardziej się ci spodoba. 

.

                                   BLIŹNIĘTA 21.05-20.06

     Wykorzystaj swoją energię, a na pewno czeka Cię miły czas. 
 Rozejrzyj się wokoło... Czy ktoś z przyjaciół nie potrzebuje Twojej 
 pomocy?

.

                                              RAK 21.06-22.07

      Obecny układ planet będzie korzystnie wpływał na Twoje relacje   
 rówieśnicze. Dobra passa przez najbliższe tygodnie nie będzie Cię 
 opuszczać. Jeżeli ktoś z bliskich od dawna się na Ciebie gniewa, to 
 dobry moment na przeprosiny. 

.

                                          LEW 23.07-22.08

      Bywasz bardzo ambitny, jednak w natłoku różnorodnych zajęć   
 zdarza się Tobie zaniedbywać inne obowiązki. Pamiętaj, że nauka   jest
najważniejsza. W Twoim życiu pojawi się nowa osoba, która   przykuje
Twoją uwagę na dłużej. 

HOROSKOP
                                 UCZNIOWSKI

.

.

.

.

.
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.

.

.

Jak nazywa się płacz małego raka?
WYCIERACZKA

Jak się nazywa ósma żona kucharza?
USMAŻONA 

Jeden komar pyta drugiego: 
- I jak było na pierwszym locie?
- Świetnie! Wszyscy klaskali. 

Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
BO MIĘDZY NIMI JEST POKÓJ

                                      NA POPRAWĘ HUMORU

.

.

.
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Sen dziecka
Nikt nie zrozumie dziecka
A tym bardziej jego snów
Bo sen dziecka jest: jaki?
Nie opiszesz go słowami. 

Za dużo w nim emocji. 
Odczuć, by go opisać
Gdybyś go zobaczył, 
Gdybyś zrozumiał, co śni dziecko...

Bo na przykład taki sen:
"Mam skrzydła czarne jak smoła, 
Latam wśród przestworzy,
Wszyscy mnie podziwiają. 
Czuję się wspaniale!

KĄCIK POETYCKI

Czuję powiew wiatru na twarzy, 
Chcę, by to nigdy się nie skończyło".
Dorośli tego nie zrozumieją,
I tak się obudzą, nim taki sen się skończy.
                                 
                         ~ Barbara Borowiecka kl. 6e

.

           KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH
                           GRUDZIEŃ 2019 

2.12 - termin składania prac Aniołkowo
4.12- Kiermasz Świąteczny
5.12 - konkurs tematyczny z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
12.12 - termin składania prac na konkurs z języka
niemieckiego (kalendarz świąteczny) 

a także:
* Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

* Akcja Pierniczkowa 

* Szlachetna Paczka

* Szkolny Konkurs Historyczny - Powstanie
Wielkopolskie

* Konkurs polonistyczny- współczesna wersja mitu lub
baśni 

    Chcesz nam o czymś ważnym opowiedzieć? 
       A może piszesz opowiadania lub wiersze? 
    Twoje prace i pomysły chętnie opublikujemy 
                      już w kolejnym numerze. 
              Napisz do nas na: sztuba@sp1tp.pl

          Od grudnia nasze pismo uruchomi dział 
 "Pozdrowienia, przeprosiny, wyznania". Jeżeli masz   
  coś do powiedzenia, treść wiadomości prześlij na     
                  powyższy adres mailowy. 

.
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