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Szkoła Podstawowa Zielona
Szkoła w Lubinie
ul. Odrodzenia 15
59-300, Lubin

Numer 5 02/20

W odpowiedzi na wiele pytań, związanych z ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła,
    Dyrektor Ewa Dziedzic udziela informacji o funkcjonowaniu szkoły i tegorocznej rekrutacji.

 

PROGRAM DNIA OTWARTEGO
29.02.2020 r. (sobota)

10.00 - 10.05 - POWITANIE GOŚCI,
                        PREZENTACJA OFERTY 
                        EDUKACYJNEJ SZKOŁY

10.05 - 10.45 - MUSICAL "CALINECZKA"
                        W WYKONANIU 
                        UCZNIÓW SP ZIELONA 
                        SZKOŁA

10.45 - 11.05 - PREZENTACJA BAZY
                        LOKALOWEJ SZKOŁY

11.05 - 11.40 - PLASTYCZNE ZAJĘCIA
                        WARSZTATOWE NA 
                        ZIELONO

11.45 -12.20 - DOŚWIADCZENIA 
                       CHEMICZNE 
                        - WARSZTATY "ZIELONA
                       EKSPLOZJA"

12.25 - 13.10 - WARSZTATY 
                        KULINARNE
                        "ZIELONY BURGER" 
                        Z PANIĄ SYLWIĄ BIAŁY

13.10 - 14.00 - INDYWIDUALNE 
                        ROZMOWY
                        Z DYREKCJĄ SZKOŁY
                                  
                                    ZAPRASZAMY!

Zielona

POLA: Jakie możliwości zapewnia uczniom nauka w Szkole
Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie?
PANI DYREKTOR: Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa Zielona 
Szkoła w Lubinie jest miejscem bardzo przyjaznym. Wszyscy
pedagodzy i pracownicy starają się, by każdy uczeń czuł się
dobrze, mógł realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania,
a - w razie potrzeby -  otrzymać pomoc. Szkolna społeczność  i
niewielkie oddziały klasowe sprzyjają wszechstronnemu
rozwojowi każdego ucznia, nawiązywaniu trwałych i
wartościowych relacji koleżeńskich.
SOFIA: Co wyróżnia tygodniową organizację zajęć?
PANI DYREKTOR: Zajęcia obowiązkowe we wszystkich
oddziałach rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do 13;30. Po
nich zawsze jest pyszny obiad i krótka przerwa relaksacyjna,
która trwa do godz. 14:00. Niektórzy wychodzą wówczas do
domu, ale większość zostaje dłużej w szkole, aby uczestniczyć 
w warsztatach rozwijających zainteresowania lub w fakultetach
dydaktyczno-wyrównawczych. W naszej szkole działa świetlica.
Uczniowie miło spędzają tam czas - grają, rysują, rozmawiają z
kolegami, relaksują się po lekcjach. Świetlica czynna jest już od
godz. 6:30, a zamykana dopiero o 17:00. 
Ponadto uczniowie naszej szkoły raz w roku korzystają z
pięciodniowego wyjazdu integracyjnego. Jeżdżą na wycieczki - w
Polsce i za granicą. Także dlatego wszystkie dzieci, również te z
najmłodszych klas, uczą się dwóch języków obcych - języka
angielskiego  w zakresie rozszerzonym oraz języka
niemieckiego. Uczniowie chętnie wyjeżdżają na zimowiska i letnie
kolonie.
                         ciąg dalszy na następnej stronie  

Szkoła
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NATALIA: Jak rozplanowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla uczniów?
PANI DYREKTOR:  W bieżącym roku szkolnym młodsi uczniowie uczestniczą w zajęciach tanecznych,
artystycznych, w zajęciach z kodowania i tych, polegających na eksperymentowaniu. Ponadto uczęszczają na
pływalnię i bawią się w klubie gier planszowych. Nikogo nie omijają też zajęcia realizowane w ramach koła
przyrodniczego, polonistycznego oraz koła matematycznego. Starsi natomiast uczęszczają na zajęcia
dziennikarskie, tajne laboratorium, mega pamięć oraz koło anglisty i koło matematyka. Zajęcia są ciekawe i
różnorodne. 
SOFIA: Czym jeszcze zajmują się uczniowie po lekcjach?
PANI DYREKTOR: Wszyscy uczniowie Zielonej Szkoły angażują się także w działalność charytatywną.
Uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, które mają na celu pomaganie potrzebującym. Prowadzimy szkolny
sklepik charytatywny, który nazywamy "Zielonym Sklepikiem Pomocy i Przyjaźni". Wydajemy i sprzedajemy
gazetkę szkolną. Przygotowujemy przedstawienia teatralne, które prezentujemy w szpitalach, Domach Pomocy.
Na terenie szkoły znajduje się szafa na odzież, którą zbieramy i przekazujemy potrzebujący,. Prowadzimy także
budkę z książkami.  W Zielonej Szkole lubimy pomagać.
SOFIA: W jaki sposób można zapisać się do naszej szkoły?
PANI DYREKTOR: Aby zapisać się do naszej szkoły należy z sekretariatu lub strony internetowej placówki
pobrać wniosek o przyjęcie. Wypełniony dokument zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni. Ważna jest kolejność
zgłoszeń.
SOFIA: Czy do naszej szkoły przyjmowani są wszyscy uczniowie?
PANI DYREKTOR: Wszystkim dzieciom należy się uwaga i zrozumienie. Zatem zapraszamy do naszego grona
także dzieci z różnego rodzaju problemami.  Dzięki opiece wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów
radzimy sobie z wieloma dolegliwościami i deficytami.
NATALIA: Do kogo można zgłosić się w sprawie ewentualnych pytań?
PANI DYREKTOR: Służę pomocą osobiście przyjmując Interesantów. Można również korzystać z telefonu 797
406 777.

                      Z Dyrektor Szkoły Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie, Panią Ewą Dziedzic, rozmawiały: 
                                                                                         Pola Kruszyńska, Sofia Radko i Natalia Gierczuk

Obiekt K.K.
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                                        Konkurs "Szkoła naszych marzeń" rozstrzygnięty!

27.01.2020 roku nasze koleżanki i kolega zostali 

wyróżnieni w konkursie "Szkoła naszych marzeń". 

Viktoria Pawelec z klasy II zajęła I miejsce za wiersz

 "Moja wymarzona szkoła". Alicja Biały z klasy I 

otrzymała dyplom i książkę za obraz "Szkoła zabaw".
 
Łukasz Cytera z klasy II został  laureatem III. miejsca

za opowiadanie "Moja wymarzona szkoła". Nagrody 

rozdawała Pani Dyrektor Ewa Dziedzic. Uczniowie 

szczególnie zapamiętali piękny wystrój sali 

artystycznej. Na sztalugach rozwieszono prace 

uczniów biorących udział w konkursie.

                                                  Ala Biały

                                                  Oliwka Zientek

                                                  Milenka Legierska
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                               Galeria prac uczniów

Alicja

  Viktoria Pawelec

                    Moja wymarzona szkoła

  Gdzieś daleko w lesie jest szkoła,
  która ma kolorowe okna
  i tęczę na ścianie, a obok drzewa
  o złotych liściach
  mienią się srebrzyście.
  Ja tą szkołę cenię,
  bo to jest moje marzenie!

  Łukasz Cytera

                Moja wymarzona szkoła

  Moja wymarzona szkoła to miejsce, w którym jest 
  dużo radości, szacunku i kultury. Spotykam tam  
  dobrych kolegów. Przychodzę na ciekawe lekcje. 
  Uczą mnie mądrzy nauczyciele. Moja wymarzona 
  szkoła to ta, do której chodzę, czyli 
  ZIELONA SZKOŁA.

Zielona

Zielona

Biały

Szkoła

Szkoła
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          Z wizytą w radiu 

Zielona

Zielona

Zielona

Efektem wizyty był wywiad  z Panią Iwoną Mierzwiak
 - dziennikarką Radia Plus Legnica.

MALINKA: Czy lubi Pani swój zawód?

DZIENNIKARKA: Bardzo lubię. Zawsze chciałam być
dziennikarzem radiowym.

MALINKA: Dlaczego chciała Pani zostać
dziennikarzem radiowym, a nie kimś innym?

DZIENNIKARKA: To nie było tak do końca, bo ja
kiedyś pracowałam w innym zawodzie, ale pewnego
dnia trafiłam do telewizji. Pracowałam w telewizji jako
redaktor „za szklanym ekranem”, a dopiero później
tak naprawdę usłyszałam, że szukają do pracy 
w radiu i bardzo mi się to spodobało, i poszłam tam. 
I wiecie co? Od razu mnie wzięli.

MALINKA: Na czym polega Pani praca?

DZIENNIKARKA: Moja praca polega na tym, że
zbieram informacje, nagrywam je, montuję, a potem
„puszczam na antenę”. Czasami też jest tak, że
muszę przyjechać do radia i „siedzieć na serwisie”,
czyli do mnie spływają informacje i ja później
wypuszczam je „na żywo” w radiu słuchaczom.

MALINKA: Czy podoba się Pani ta praca?

DZIENNIKARKA: Bardzo mi się podoba ta praca!
Bardzo ją lubię! Bardzo lubię kontakt z ludźmi i może
dlatego tak bardzo lubię tą pracę, ponieważ dla mnie
najważniejsi są ludzie.

MALINKA:  Czy Pani praca jest trudna, stresująca?

DZIENNIKARKA: Czasami jest stresująca i czasami
jest trudna, ponieważ mamy czasami pewne niemiłe
sytuacje, z którymi się borykamy. Są to wypadki, są to
na przykład różne zdarzenia, które nie są przyjemne,
a musimy o nich, niestety, mówić.

MALINKA: Jak długo Pani pracuje w radiu?

DZIENNIKARKA: W radiu pracuję już 11 lat.

Szkoła

Szkoła

Szkoła



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 5 02/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.pl"Głos Zielonej"

Zielona

Zielona

PAWEŁ: Gdzie przeprowadziła Pani najtrudniejszy
wywiad?

DZIENNIKARKA: Nie wiem, czy powinnam o tym
mówić, ale jeżeli już takie pytanie padło, to
najtrudniejszymi moimi wywiadami były (są do tej
pory) wypadki w górnictwie. To są najtrudniejsze
rzeczy, które trzeba przekazać słuchaczom i niestety,
ale zdarzyło mi się kilkakrotnie podawać takie bardzo
niedobre informacje, niestety nieprzyjemne. A że
sama mam męża górnika, jest to tym bardziej dla
mnie bardzo trudne.

PAWEŁ: Który z wywiadów wydaje się Pani
najfajniejszy?

DZIENNIKARKA: Najfajniejsze są dzieci i rozmowy 
z dziećmi.

PAWEŁ: Czy fascynuje Panią ta praca?

DZIENNIKARKA: Bardzo! Bardzo mnie fascynuje, 
bo codziennie czekam na coś innego i codziennie są
to nowe rzeczy. Poznaję naprawdę prześwietnych
ludzi, a zwłaszcza takich miłych dzieciaków jak Wy.

PAWEŁ: Czy kiedykolwiek nie udało się Pani nagrać
w radiu?

DZIENNIKARKA: Czasami mi się zdarzyło, że nie
wzięłam do urządzenia nagrywającego karty i wtedy
musiałam kombinować. No, ale udało mi się na
przykład przełożyć kartę z aparatu do Marantza 
i wtedy, na szczęście się udało, ale to było okropne!
Ale zdarzają się takie sytuacje. Różne zresztą 
w życiu sytuacje się zdarzają. Są też te trudniejsze. 

PAWEŁ: Czy w pracy Pani czas szybko pędzi?

DZIENNIKARKA: Bardzo! Czasami mi brakuje dnia,
czasami mi brakuje doby i proszę mi wierzyć, że
najbardziej na tym cierpi moja rodzina.

PAWEŁ: Co jest dla Pani najfajniejsze w życiu?

DZIENNIKARKA: Najfajniejsze w moim życiu są moje
dzieci, moja rodzina i – oczywiście – praca. 

                                              Dziękujemy!

                        Malinka Lerch i Paweł Tomkowid

Szkoła

Szkoła
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                  DZIEŃ CIASTA MARCHEWKOWEGO
                                        3 lutego

  
  Pani Aleksandra Pabiańczyk-Draganik przygotowała dla uczniów klas I-II miłą niespodziankę. Z mąki, wody,
 
  marchewek, jajek, cukru i innych składników powstało ciasto marchewkowe. Zarówno dziewczynki, jak

  i chłopcy, chętnie uczyli się dodawać produkty i obserwować, jak zmieniają konsystencję. Wszyscy wiedzieli,
 
  że pomocne w praktycznym wykorzystaniu przepisu będą różnego rodzaju rzeczy. Kolorowa stołówka 

  zapełniła się więc miskami, szklankami, łyżkami itp. Każdy z nas mógł wtedy poczuć się jak prawdziwy 

  kucharz. Wielkie wrażenie widoczne było w naszej postawie. Jedni rzetelnie pracowali siedząc przy 

  połówkach stolików, inni woleli wstać. Pod czujnym okiem pani Oli wszystko się udało! Ciasto zostało 

  upieczone i zjedzone, a mali cukiernicy nie mogli wyjść z podziwu, że tyle już potrafią.

                                                                                                                Malinka Lerch i Adaś Babiuch
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                        Bal karnawałowy w Zielonej

Zielona

  Ostatni piątkowy wieczór przed feriami wypełnił uczniom bal karnawałowy. Uczestniczyli w nim pierwszo-, 

  drugo- i piątoklasiści. Świetnie bawili się w rytmie muzyki, np. wykonując taniec z balonami. Wszyscy obecni 

  mogli zaprezentować swoje stroje, wywoływani imiennie na środek sceny. Najważniejszym momentem był
 
  wybór Króla i Królowej Balu. Zostali nimi uczniowie klasy piątej - Maja Chrząszcz i Mateusz Reinhard.

                                                                                              Hubert Urban, Wiktor Poznar, Jan Mikus

Szkoła


