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Nowy rok szkolny
2020/2021

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Z
pewnością będzie on inny niż wszystkie poprzednie.
Ze względu na sytuację epidemiczną nie było
uroczystego apelu, a  Panie dyrektor:  Jadwiga
Falkowska i Elżbieta Haczkowski osobiście witały
wszystkich uczniów w drzwiach szkoły. Każdy miał na
twarzy maseczkę i obowiązkowo dezynfekował ręce
po wejściu do budynku. Wszyscy wzorowo stosowali
się do obostrzeń sanitarnych związanych z
koronawirusem. Następnie każda klasa udawała się
do wyznaczonej sali na spotkanie z wychowawcą. W
tym roku życzymy wszystkim uczniom nie tylko
pomyślności i sukcesów, ale również bezpiecznej
nauki aż do czerwca.

B.K.
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"Moim marzeniem jest
sędziowanie Igrzysk
Olimpijskich"

Szanownym Czytelnikom przedstawiamy
wywiad z Panem Jackiem Góralskim. Jaki
związek z podnoszeniem ciężarów ma Pan
Jacek, jakim był uczniem podczas lekcji
wychowania fizycznego i czy lubi naszą
szkołę? Odpowiedzi na te i inne pytania
znajdziecie w tym ekskluzywnym wywiadzie.

O wytrwałości, przeszłości i
zainteresowaniach naszego wuefisty
rozmawiały: Małgosia Grdeń, Wiktoria Fila,
Emilia Kurek i Agata Górska z klasy 7a.

Uczy Pan w naszej szkole drugi rok. Jak Pan się tutaj odnajduje ?

Początkowo, przychodząc uczyć ze szkoły średniej do podstawowej, musiałem wiele zmienić w podejściu do
nauczania. W szkole średniej doskonaliłem to, co wcześniej uczeń już się nauczył. Teraz to ja musiałem go
nauczyć nowych czynności. To super doznanie, jak uczysz od samego początku najpierw rzucać i chwytać
piłkę, potem kozłować i wykonywać zwody, aby zmylić przeciwnika. I w końcu nauczyć, jak nie dać się zmylić
przeciwnikowi. Teraz dopiero czuję satysfakcję, że na moich oczach kształtuję młodego człowieka, a on
zmienia się i rozkwita całą paletą swoich umiejętności. To daję siłę i ochotę do dalszej pracy. To dzięki bardzo
życzliwemu przyjęciu i pomocy ze strony dyrekcji oraz nauczycieli mogłem tak szybko się zaaklimatyzować.
Szczególne podziękowania należą się byłej mojej uczennicy pani Agnieszce Rutkowskiej-Kłak, którą przez
chwilkę uczyłem, a teraz to ona pomogła mi się odnaleźć w twardej rzeczywistości szkoły podstawowej w
Marcinkowicach.Dzisiaj nie zamieniłbym tej pracy na inną szkołę. Jestem dumny, że pracuję z takimi uczniami,
w takim gronie nauczycieli i taką dyrekcją.

Dlaczego uczy pan WF-u?

Gdy miałem 11 lat, byłem bardzo słabym uczniem z wf-u. Przybiegałem prawie ostatni na metę. Słabo radziłem
sobie w sporcie. Na zajęcia wf-u przyszedł trener i wybierał najlepszych chłopców do trenowania w klubie.
Niestety nie załapałem się. Moi koledzy chodzili na treningi i jeździli na zawody, a mnie było przykro. Wtedy
postanowiłem, że poprawię się w sporcie i dostanę się do klubu. Przychodziłem na salę i w najsłabszej grupie
trenowałem z innymi. Po trzech miesiącach codziennych treningów trener przeniósł mnie do lepszej grupy
twierdząc, że może coś ze mnie będzie, bo mam zapał i bardzo się przykładam do tego, co robię. Trafiłem do
grupy, gdzie byli moi koledzy z klasy. Po kolejnych trzech miesiącach pojechałem na moje pierwsze zawody w
wieloboju atletycznym. Miałem ogromną tremę. 



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 12 11/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plSZKOŁA DOOKOŁA

Bardzo się starałem i zająłem w nich trzecie miejsce na kilkunastu chłopców w moim wieku z całego Dolnego
Śląska. 
Moim wychowawcą był nauczyciel wf-u. Był bardzo wymagający w sporcie i w życiu. Kiedyś był bardzo dobrym
piłkarzem. Bardzo mi się podobało, że potrafi pokazać wszystkie ćwiczenia, a my musieliśmy bardzo długo
pracować, aby się ich nauczyć. Od piątej klasy chciałem być taki sprawny, dowcipny i konsekwentny jak mój
wychowawca. To on swoją postawą spowodował, że chciałem być tak jak on, wybitnym sportowcem i w
przyszłości chciałem uczyć innych. W wieku 15 lat dostałem się do reprezentacji polski i jako pierwszy zawodnik
w klubie startowałem w barwach narodowych reprezentując Polskę na międzynarodowej arenie. Potem
uczęszczałem do szkoły średniej w Oławie, gdzie ponownie trefiłem na wspaniałego nauczyciela wf-u, który
spowodował, że jeszcze bardziej zapragnąłem być nauczycielem. Następnie ukończyłem wrocławski AWF,
gdzie nauczyłem się jeszcze więcej czynności, które mogłem przekazać młodym uczniom-sportowcom.

Jakie dyscypliny sportowe interesują Pana najbardziej?

Kiedyś uprawiałem wyczynowo podnoszenie ciężarów. Bardzo ciężko trenowałem, jak każdy młody sportowiec,
aby osiągnąć swój cel: wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Niestety, mimo ciężkiej pracy i podobno talentu,
problemy zdrowotne nie pozwoliły mi osiągnąć wymarzonego celu. Dzisiaj, od wielu lat, jestem sędzią
międzynarodowym i moim marzeniem jest sędziowanie Igrzysk Olimpijskich. Bardzo ciężko na to pracuję.
Kibicuję moim dzieciom, które także osiągają bardzo dobre wyniki. Oprócz podnoszenia ciężarów, którego
jestem prezesem na Dolnym Śląsku, to bardzo bliska mi jest koszykówka, siatkówka oraz inne gry sportowe. W
moim życiu sport to drugi po rodzinie priorytet. Jestem z nim związany praktycznie na każdym kroku.

Czy kiedykolwiek myślał Pan o zmianie zawodu?

Są chwile kiedy mam dość. Te momenty są związane przede wszystkim z postępującą biurokracją w pracy
nauczyciela.Więcej czasu spędzam przy komputerze niż z uczniami na sali. 

Najzabawniejsza historia z lekcji W-F?
Zabawnych chwil na zajęciach jest sporo. Nie chcę jednak zdradzać ich aby ktoś nie poczuł się źle.

Czy ma Pan swojego pupila (zwierzę)? 
Lubię zwierzęta. Obecnie mamy kota, który jest ofiarą wypadku drogowego. Staramy się zapewnić mu należytą
opiekę i powrót do normalnego funkcjonowania. 

Co sprawia Panu przyjemność podczas lekcji, a co najbardziej Pana denerwuje?
Największą przyjemność sprawia mi jak uczę jakiejś nowej czynności i po kilkunastu powtórzeniach widzę jak
moi uczniowie cieszą się, że już dobrze im zaczyna wychodzić. Jak widzą sens tego ćwiczenia i swojej pracy.
To naprawdę wspaniałe uczucie, że moja i ich praca nie poszła na marne. Niestety dzisiaj jest to bardzo trudne
ponieważ uczniowie dość szybko się zniechęcają i denerwują się, że im tak szybko nie wychodzi. Natomiast
najbardziej mnie denerwuje głupota i stwierdzenie "nie będę tego robił, bo nie" lub "mi się nie chce".

Co sądzi Pan o wynikach naszych uczniów podczas różnych zawodów? 
Uważam, że są na miarę ich możliwości i możliwości szkoły. Oczywiście, że chciałoby się mieć samych
mistrzów. Tak naprawdę wszędzie gdzie jedziemy na zawody nasi uczniowie zawsze dają z siebie wszystko co
mają najlepszego. Starają się siebie i Naszą szkołę reprezentować najlepiej jak potrafią. Czasem zabraknie
umiejętności a czasem szczęścia. Nigdy serca i zaangażowania do walki. Taki jest sport. Nie da się
wszystkiego przewidzieć i być we wszystkim najlepszym. 

Dziękujemy za rozmowę.
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         Dzień Chłopaka

W dniu 30. września w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Chłopaka, choć nie tak uroczyście, jak w
poprzednich latach ze względu na pandemię. Z okazji
swojego święta chłopcy dostali upominki. W
niektórych klasach prezentem była pizza, a w innych
chłopcy dostali np. śmieszne skarpetki lub plakietki,
wykonane specjalnie przez Panią Anię Stolf. To był
dzień, który zarówno chłopcy jak i dziewczęta spędzili
bardzo sympatycznie. Przedstawiamy Wam zdjęcia
tych miłych chwil.

M. Grdeń,
W. Fila,
E. Kurek,
A. Górska
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Dzień Edukacji Narodowej

Konkurs zDolny Ślązak

14. października obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela.
Dyrekcja zorganizowała miłe, krótkie spotkanie dla
nauczycieli i pracowników szkoły oczywiście w reżimie
sanitarnym. Dyrektor szkoły Pani Jadwiga Falkowska
odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej,
następnie wraz ze swoim następcą Panią Elżbietą
Haczkowski podziękowały wszystkim pracownikom
naszej szkoły za trudną codzienną pracę. Nie
zabrakło również życzeń od Samorządu
Uczniowskiego. Dziekujęmy.

B.K.

W październiku 2020r., w naszej szkole, odbył się
Konkurs zDolny Ślązak, którego organizatorem jest
Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z
Samorządem Województwa Dolnośląskiego i
Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu. Uczniowie przystąpili do etapu
szkolnego z dziewięciu przedmiotów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!

Pojawiły się już wyniki kwalifikacji do etapu
powiatowego.

Z wielką radością zawiadamiamy, że kwalifikacje do
kolejnego etapu otrzymali następujący uczniowie:

1. Bielecka Karolina z kl. VIIIa – matematyka i
chemia,

2. Druć Zofia z kl. VIIIb – matematyka i chemia,
3. Gancarz Nikola z kl. VIIIa – matematyka i

geografia,
4. Jurczak Maciej z kl. VIIIa – geografia,
5. Kędra Wiktor z kl. VIa – geografia,
6. Köpplin Hanna z kl. VIIIa – język niemiecki,
7. Köpplin Emilia z kl. VIb – język niemiecki,
8. Łotocka Aleksandra z kl. VIIIa – język angielski

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW
W ETAPIE POWIATOWYM!!
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                  Świętowaliśmy 11 listopada...

W tym roku obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To święto, obchodzone 11 listopada, jest niezwykle ważne i zarazem piękne dla

każdego Polaka.

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, obchodziliśmy je zupełnie inaczej niż zwykle. W
trosce o pamięć dla tego wydarzenia oraz kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia w naszej
szkole, postanowiliśmy zorganizować je częściowo stacjonarnie, a częściowo on-line. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych przez kilka dni realizowały projekt  “Polska – moja Ojczyzna”, poznając symbole narodowe
naszego kraju oraz jego historię. Starsi uczniowie na godzinach wychowawczych rozmawiali nt. odzyskania
niepodległości, przygotowywali prezentacje multimedialne o tym historycznym wydarzeniu. W świetlicy
zorganizowano konkurs plastyczny. Wpłynęło 10 prac. Komisja konkursowa wyróżniła następujące osoby:

1. miejsce: godło Polski wykonane przez Marysię Koprowicz;
2. miejsce: prace wykonane przez : Cecylię Fedorowicz, Annę Pawluk i Jagodę Teodorską;
3. 3.miejsce: flagi wyklejane przez: Zuzię, Nikolę, Hanię, Igę, Macieja i Daniela z grupy I świetlicowej. 

 Ponadto cała szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez MEiN “Szkoła do hymnu”. 10
listopada 2020 r. o godz. 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski. Oddziały przedszkolne wraz ze
swoimi nauczycielami śpiewały hymn w szkole, pozostali uczniowie w swoich domach, podczas zajęć on-line.
Za udział w akcji otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji i Nauki.
11 listopada obchodzimy również święto Świętego Marcina – patrona naszej parafii i z tej okazji wykonaliśmy
plakat „Święty Marcin pomaga ubogiemu”.
Zdjęcia z obchodów tego święta można obejrzeć w galerii.
B.K. i K.T.
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Covid 19 - uczestnicy koła dziennikarskiego dla klas
piątych przygotowali porady właściwego zachowania w
czasie pandemii

              Higiena

Używajmy żelu
antybakteryjnego przed
wejściem i wyjściem z
miejsca publicznego.
Noś maseczkę higieniczną
lub przyłbicę.

Objawy

Jeżeli masz: kaszel,
duszności lub gorączkę
zostań w domu.

Jeśli objawy są nasilają to
skieruj się do specjalisty,
ale najpierw zadzwoń!
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Próbna ewakuacja

Osoby szczególnie
narażone:

ludzie po 65. roku życia
dzieci do lat 3
palacze

28 października w szkole została przeprowadzona
próbna ewakuacja. W placówce przebywali wówczas
najmłodsi uczniowie z klas 0-III oraz nauczyciele i
pozostali pracownicy niepedagogiczni.
Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, zgodnie z
zasadami BHP.

Rysunki wykonane przez uczniów koła
dziennikarskiego klas piątych
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Ulubione książki z dzieciństwa naszych nauczycieli

Z książką Ci do twarzy!

Już po raz czwarty w naszej szkole w  październiku  obchodzony był Międzynarodowy  Miesiąc  Bibliotek  Szkolnych w tym roku pod

hasłem "Z książką Ci do twarzy!" Z tej okazji w bibliotece zaplanowano wiele imprez min. quizy, konkursy, wystawy, projekcje filmowe oraz akcję pod hasłem

„Podaruj książkę bibliotece”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się quiz - „Ulubione książki z dzieciństwa naszych nauczycieli”.
Uczniowie w jak najkrótszym czasie musieli dotrzeć do wszystkich nauczycieli, aby dowiedzieć się, które książki
z dzieciństwa były ich ulubionymi. W quizie wzięły udział prawie wszystkie klasy w szkole, a zabawie
towarzyszyło wiele radości i emocji.
Najlepsi w tej konkurencji okazali się uczniowie klasy 8 B i to na nich czeka niespodzianka, którą otrzymają
zaraz po powrocie do szkoły.
W konkursie - „Czy znasz te bajki?” dla uczniów kl. III zwyciężyli:
I miejsce – Jagoda T.
II miejsce – Julia G. i Dominika W.
III miejsce – Lena J.
Uczniowie kl. II wykazali się niezwykłą wiedzą w konkursie „Czy znasz te bajki?”.
Aż 10 osób zdobyło maksymalną liczbę punktów , są to:
Jakub R., Marta K., Marysia K., Szymon Ś., Elza N., Michał S., Filip P., Bartek Ł., Maja K. i Kuba K.

Gratulujemy!
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