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Dzieci uczęszczające na świetlicę wiedzą,
że u Pani Edyty zawsze są ciekawe
zajęcia.
O pasjach, wartościach i marzeniach z
Edytą Łeńczuk rozmawiają Natalia Telep i
Marysia Kucharska

Marysia: Czy jest jakieś motto, którym kieruje się Pani
w życiu?
-Nie wiem czy można nazwać to mottem, raczej są to
rady moich rodziców, które w pewnym sensie stały się
moimi drogowskazami w dorosłym życiu. Odkąd
pamiętam rodzice zawsze powtarzali, że przede
wszystkim należy mieć szacunek do siebie, ale też
należy okazywać szacunek innym, bez względu na
wiek i pochodzenie tych osób. Trzeba też żyć w
zgodzie ze swoim sumieniem tak, aby o każdej porze
móc spojrzeć w lustro i nie czuć wstydu do siebie za
to, co się zrobiło czy powiedziało. Moi rodzice nauczyli
mnie empatii i zrozumienia cierpienia drugiego
człowieka, pokazali w jaki sposób można pomóc, aby
nikogo nie urazić, wskazali jakie wartości są w życiu
najważniejsze i dzięki temu sprawili, że jestem dziś
taka jaka jestem.Te życiowe mądrości moich rodziców
są właśnie moim mottem, którym kieruję się w życiu.

Natalia: Jak długo Pani uczy w naszej szkole?
-Pracę zaczęłam w 2014 roku, a więc już trzy lata jestem nauczycielem w marcinkowickiej szkole.
Marysia:Dlaczego została Pani nauczycielem?
-Zawsze miałam bardzo dobry kontakt z dziećmi i zawsze wiedziałam, że chciałabym pracować w tym
środowisku, dlatego też wybrałam studia pedagogiczne i teraz jestem nauczycielem.
Natalia:Jaką ma Pani pasję?
-Moją wielką pasją są wędrówki po górach. Kiedy tylko mam taką możliwość zakładam buty trekingowe, pakuję
plecak i ruszam zdobywać górskie szczyty.
Marysia: Czy interesuje się Pani czymś, poza nauczaniem?
-Bardzo lubię pisać scenariusz teatralne, które później wykorzystuję m.in do pracy z dziećmi. Jest to mój pomysł
na przełamanie w nich nieśmiałości i strachu przed czymś nowym, nieznanym, bowiem na scenie każdy może
być tym kim chce i nikt nie będzie go za to krytykował ani wyśmiewał, a to w dobie dzisiejszych czasów jest
bardzo dla nich ważne.
Natalia: Jaki był Pani ulubiony przedmiot jako ucznia?
-Zawsze bardzo lubiłam się uczyć, dlatego każdy przedmiot był moim ulubionym, jednak kiedy wprowadzono do
planu zajęć język niemiecki to on stał się dla mnie najważniejszy i tak chyba pozostało do dziś.

Dziękujemy za rozmowę.

Natalia: Jak organizuje Pani zajęcia aby dzieci się nie
nudziły?
-W grupie świetlicowej dzieci są w różnym wieku i z
różnych klas, dlatego bardzo trudno jest znaleźć coś,
co wszystkich zainteresuje. Do pracy z dziećmi
wykorzystuję ich własną kreatywność i pomysłowość,
ja podaję temat zajęć i jaki chciałabym uzyskać efekt
końcowy, a to dzieci wybierają formę pracy. Dzięki
temu, że każdy ma możliwość dokonania wyboru co i
jak chciałby zrobić, nie mowy o nudzie podczas zajęć
świetlicowych.
Natalia: Jaką poleca Pani książkę do czytania podczas
wakacji?
-Szczególnie polecam te autorstwa Katarzyny
Grocholi, która jest moją ulubioną pisarką i której każdą
książkę przeczytałam kilkanaście razy.
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KALENDARIUM SZKOLNE KWIECIEŃ-CZERWIEC

9 kwietnia - dziecięca grupa pieśni i
tańca ludowego Marcinki
zaprezentowała swoje umiejętności
podczas Jarmarku Wielkanocnego
w Oławie. Występ cieszył się
dużym zainteresowaniem, a
uczestnicy otrzymali gromkie
brawa od publiczności. Był to debiut
grupy na forum gminnym, który
tancerze wspominają z wielką
przyjemnością.

arch.szk.

10 kwietnia -klasy IV a i b odbyły
wycieczkę do Wrocławia, by w
budynku Polskiego Radia oglądnąć
spektakl „Szkolne mrowisko” w
wykonaniu aktorów Wrocławskiego
Teatru Edukacji In-Art.
Przedstawienie oparte było na
powieści Edmunda Niziurskiego
„Sposób na Alcybiadesa”. 

arch.szk.

11 maja -uczniowie klas 1-3 wzięli
udział w turnieju "Kocham Cię
Polsko". Klasy I, II i III odpowiadały
na pytania wyświetlane na tablicy.
Uczestnicy układali z kolegów i
koleżanek wyrazy, zapisywali
odpowiedzi, wykazali się
znajomością mapy Polski oraz
hymnu naszego kraju i szkoły.

arch.szk.

22.05.2017r., odbył się uroczysty
apel podsumowujący ostatnią
trzecią część akcji „Kultura na
każdy dzień”. Wybrane osoby
zostały uhonorowane przez
Dyrekcję szkoły okolicznościowymi
zapinkami o treści „Mistrzyni i
Mistrz Kulturalnego Zachowania ''.

arch.szk.

1 czerwca- w Dniu Dziecka -
uczniowie klas czwartych wspinali
się na Sowią Górę i do Twierdzy
Srebrna Góra. Znakomita pogoda,
gry terenowe, ognisko z pysznymi
kiełbaskami, strzelanie z armaty i
moc innych atrakcji uczyniły ten
dzień wyjątkowym. Wszyscy
zmęczeni lecz w znakomitych
humorach  wieczorem wrócili do
domów.

arch.szk.

8 czerwca odbyła się uroczystość
wręczania "Znaczków Przyjaciela
Szkoły". Pani Dyrektor Małgorzata
Marmulewicz przywitała gości i
podziękowała wszystkim za
ogromną pomoc, jaką okazywali
szkole przez cały rok szkolny.
Uroczystość uświetniły występy
uczniów.

arch.szk.

.
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„Gdzie spędzić wakacje w Europie?”

1. Czarnogóra- piękny, nieduży, bałkański kraj. Powstał po rozpadzie Jugosławii. Liczne
zabytki, piękne plaże, doskonała kuchnia i pyszna kawa to jedne z niewielu atutów tego
państwa. Najbardziej polecam okolice pomiędzy miejscowością Bar, a Ulcinj.
2. Rumunia- teren idealny dla amatorów pieszych wycieczek po górach i pięknych
widoków. Dodatkowo wszyscy ludzie są bardzo mili i gościnni. Dość dużą atrakcją jest
spotkanie prawie codziennie na szlaku tabunu luźno chodzących koni.

3. Anglia- idealne miejsce do zwiedzania zabytków. W samym Londynie można być przez
2 tygodnie i nie zobaczyć wielu ciekawych rzeczy. Oprócz tej miejscowości urokliwy jest
Windsor, Cambridge, Canterbury i Brighton. Nie licząc zabytków warto zobaczyć tereny
wiejskie, ponieważ posiadają wiele uroku.

Mikołaj Mężyk

.

.

Gdzie spędzić wakacje w Europie?”
1. Czarnogóra- piękny, nieduży, bałkański kraj. Powstał po rozpadzie
Jugosławii. Liczne zabytki, piękne plaże, doskonała kuchnia i pyszna
kawa to jedne z niewielu atutów tego państwa. Najbardziej polecam okolice
pomiędzy miejscowością Bar, a Ulcinj.
2. Rumunia- teren idealny dla amatorów pieszych wycieczek po górach i
pięknych widoków. Dodatkowo wszyscy ludzie są bardzo mili i gościnni.
Dość dużą atrakcją jest spotkanie prawie codziennie na szlaku tabunu
luźno chodzących koni.
3. Anglia- idealne miejsce do zwiedzania zabytków. W samym Londynie
można być przez 2 tygodnie i nie zobaczyć wielu ciekawych rzeczy.
Oprócz tej miejscowości urokliwy jest Windsor, Cambridge, Canterbury i
Brighton. Nie licząc zabytków warto zobaczyć tereny wiejskie, ponieważ
posiadają wiele uroku.
Mikołaj Mężyk

.www.itaka.pl

www.itaka.pl

Co zwiedzić nad Bałtykiem?

Można tam nie tylko popływać, ale także zwiedzić
dużo zabytkowych nadmorskich latarni. Warta
zwiedzenia jest latarnia morska w Niechorzu,
wybudowana w 1866 r. Podstawa budynku przyjmuje
formę prostokąta, ze środka wychodzi 45-metrowa
wieża. Na wysokości 37 metrów jest ona okrążona
tarasem widokowym. Latarnia jest jedną z atrakcji
turystycznych gminy Rewal , a z jej tarasu
widokowego można podziwiać panoramę wybrzeża
rewalskiego. Latarnia i ogród przy latarni zostały
wpisane do rejestru zabytków. 

Basia Lubkiewicz, Natalia Telep

Basia Lubkiewicz

Basia Lubkiewicz

Czarnogóra

Londyn
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k
„Emi i tajny klub superdziewczyn” Agnieszki

Mielech

Książka opowiada o dziewczynce, która nazywa się
Stanisława Emilia Gacek. Niezbyt podobało się jej imię
Stanisława, więc wymyśliła z tatem skrót od jej
drugiego imienia: Emi.
Emi chodzi do zerówki, która znajduje się w szkole
podstawowej, ale ma osobne wejście. Jej najlepszą
przyjaciółką jest Aniela. Nie jest tak dziewczęca jak
inne koleżanki, ale Emi i tak ją bardzo lubi. Mama Emi
zawsze siedzi przed malutkim komputerkiem. Tata
dziewczynki jest architektem i ciężko pracuje. Rodzice
przyjaźnią się z Państwem Zwiędły. Flora, córka
Państwa Zwiędły, chodzi do szkoły i podoba jej się
chłopak o imieniu Franek, którego tata jest
naukowcem. Niestety Emi nie przepada za Florą.
Jak powstał klub super dziewczyn? Kogo pozna Emi?
Jaką tajemnicę rozwiąże klub? Jak to się skończy?
Książkę można wypożyczyć w szkolnej bibliotece w
Marcinkowicach. Polecam ;3

Kinga Błaszkiewicz

.

„Konkurs o św. Jadwidze Śląskiej” 

26 kwietnia 2017 roku odbył się archidiecezjalny
konkurs o „Świętej Jadwidze, Pani i Matce Ziemi
Śląskiej”. Naszą szkołę reprezentowały Lena
Korzeniowska, Dobromiła Szymkowiak i Mikołaj
Mężyk. Ten ostatni otrzymał najwięcej punktów z całej
szkoły. Konkurs odbył się w Metropolitalnym
Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
Według uczestników pytania konkursowe były bardzo
trudne. Niestety, żaden z naszych reprezentantów nie
zajął miejsca na podium. Opiekunem uczestników z
naszej szkoły był ksiądz Łukasz Romańczuk.
Mimo braku większych sukcesów wszyscy byli
zadowoleni ze swoich wyników.

Mikołaj Mężyk

www.radiorodzina.pl
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Kącik historyczny

„Historia Marcinkowic”

Pierwsza wzmianka o Marcinkowicach pochodzi z 1291 roku, jako Villa Martini (wieś
Marcina). Nazwa często się zmieniała- Mertinstorf w 1343 roku, a w 1358 r. Meroczin.
W XVII wieku zaczęto używać nazwy Maerzdorf, potem Martinzdorf, a dopiero po II
wojnie zaczęto mówić Marcinkowice.
W dwudziestoleciu międzywojennym istniało wiele budynków, których teraz nie ma.
Nad rzeką stał młyn wodny, na miejscu placu zabaw stała restauracja, a tam gdzie
teraz jest szkoła była sala widowiskowa. Oprócz tego istniały dwie stacje paliw, sala
kinowa i fabryka papierosów. Dodatkowo samoloty Luftwaffe, które nalotem na Wieluń
rozpoczęły II wojnę, wyleciały z lotniska właśnie w Marcinkowicach.
Oprócz resztek lotniska, niestety nic nie zostało z tych budynków.

dolnoslaskie.fotopolska.eu

dolnoslaskie.fotopolska.eu dolnoslaskie.fotopolska.euRestauracja dzisiejszy kościół
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Moda letnia i wakacyjna

Co będzie modne wiosną i latem 2017?

Wskazuje się kilka tendencji. Jedną z nich są grochy,
groszki, kropki. W nadchodzących sezonach
największym hitem będą przede wszystkim
przeźroczyste tkaniny w ten właśnie wzór.
Na lato lepiej wkładać bluzki z krótkim rękawem z
cienkich materiałów. Ubrania w tym okresie powinny
być w jasnych kolorach, ponieważ ciemne przyciągają
słońce. Preferowane są krótkie spodenki. Buty to
raczej sandały czy klapki, np. na basen lub nad morze.
Można też oczywiście (dla dziewczyn) założyć luźną
sukienkę, tylko ważne, żeby była z cienkiego i
przewiewnego materiału.

Kinga Błaszkiewicz

Sukces „Sznurówek”
W sobotę 22.04.2017r. w Złotoryi odbyły
się zawody taneczne. Grupa  "Sznurówki"
z naszej szkoły zajęła czwarte miejsce w
kategorii formacje 8-11 lat. W konkursie
brały udział Natalia, Marysia, Hania, Maja,
Ala, Ola, Tosia, Sara, Nastka, Nikola,
Gabrysia. Instruktorami naszej grupy są
Szymon Szczerba i Edyta
Rokita. Przygotowania trwały cały
rok. Tańczyłyśmy w rytm piosenek: Hailee
Steinfeld, Grey - Starving, Janet Jackson -
Together Again oraz Beyonce - Run the
world. 

Natalia Telep

Kinga Błaszkiewicz
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