
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu
Uśmiechu w
Marcinkowicach
Marcinkowice, ul. Szkolna 1
55-200, OławaNumer 7 11/17

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY
                  2017/2018

CO SIĘ DZIAŁO?
SZKOLNE AKCJE OD
WRZEŚNIA DO
LISTOPADA

SPIS TREŚCI:
s. 2 i 3: Wywiad z Panią Dyrektor
s. 4: Rozpoczęcie roku szkolnego
        Dzień Chłopaka i Dzień Dżentelmena
s. 5: Wycieczki klas IV i VI
s. 6: KinoSzkoła i dyskoteka szkolna
s. 7: Rok dla Niepodległej
        Dzień Praw Dziecka
s.8: Konkurs biblioteczny: Fraszki o bibliotece

SPIS TREŚCI:

s. 2 i 3: wywiad z Panią Dyrektor

s. 4: Dzień Chłopaka i Dzień Dżentelmena

s.5: Wycieczki klas IV i VI
           
s. 6: KinoSzkoła i dyskoteka szkolna

s. 7: Rok dla Niepodległej
       Dzień Praw Dziecka

s. 8: Konkurs: Fraszki o bibliotece



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 7 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZKOŁA DOOKOŁA

"Szkoła dziś i dawniej to
dwa inne światy" - z
nową Panią Dyrektor

naszej szkoły rozmawiają
uczniowie koła

dziennikarskiego

Od tego roku szkolnego jest Pani nowym
Dyrektorem naszej szkoły. Czy naszą placówkę
czekają zmiany? Czy zamierza Pani coś zmieniać?

Zmiany na pewno nas czekają , chociażby te związane
z wprowadzaną reformą edukacji, a więc przede
wszystkim wprowadzanie nowej podstawy
programowej oraz ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Zawsze na pierwszym miejscu stawiałam dobro
ucznia, jego potrzeby i oczekiwania. Chciałabym, żeby
szkoła, dla każdego ucznia, była miejscem, do którego
chętnie się wybiera, żeby prowadzone były w niej
ciekawe zajęcia, projekty, inicjatywy społeczne. Marzę
o tym, aby nauka była procesem twórczym,
kreatywnym i interesującym, niekoniecznie nudnym
obowiązkiem.

c.d.na str.3



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 7 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Szkoła powinna nie tylko uczyć matematyki, przyrody czy historii, ale także uczyć krytycznego myślenia i
rozwiązywania problemów, rozbudzać ciekawość świata i dociekliwość, rozwijać kompetencje językowe. Bardzo
ważne jest kształcenie umiejętności pracy w grupie i na pewno zmiany w szkole będą szły w tym właśnie
kierunku. Chciałabym utworzyć bardzo dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe (np. matematyczno-
fizyczny, chemiczny, biologiczny), pomalować wszystkie sale lekcyjne i doposażyć je w pomoce dydaktyczne.
W szkole musi być bezpiecznie, więc myślę o zamknięciu drzwi wejściowych i ograniczeniu możliwości wejścia
do szkoły osób z zewnątrz w każdym momencie.

Uczy Pani dość długo. Czy na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń może Pani powiedzieć jak z
biegiem lat zmieniają się pokolenia uczniów? Co je łączy, a co dzieli?

Zmieniła się szkoła, zmienili się również uczniowie. Dzisiejsza szkoła jest szkołą bardziej otwartą na potrzeby
ucznia. Zwróćmy uwagę chociażby na rozbudowane prawa i obowiązki ucznia, które kiedyś były nieco
ograniczone. W wypadku problemów uczeń może liczyć na pomoc psychologa i pedagoga. Również w
przypadku problemów w nauce nie jest on pozostawiony samemu sobie, może liczyć na zajęcia wyrównawcze i
konsultacje. Uczniowie mają możliwość korzystania z szerszej oferty zajęć rozwijających ich zainteresowania.
Jeszcze jedną rzeczą, która znacznie się polepszyła i wprowadziła wiele udogodnień jest rozwój techniczny
szkół. Komputery, tablice interaktywne jak i internet dostępny w szkołach umożliwia poszerzanie wiedzy,
przygotowywanie prezentacji, wykonywanie ćwiczeń on-line, które dzięki ciekawszej formie przyciągają uwagę.
Dzięki takim formom uczniowie łatwiej mogą przyswoić wiedzę.
Dawniej podstawowym źródłem informacji były książki, a miejscem, od którego zaczynało się poszukiwania –
biblioteka. W przerwach między lekcjami uczniów zajmowała gra w gumę czy klasy na szkolnych boiskach lub
korytarzach, albo handel wymienny, którego przedmiotem były obrazki z gum balonowych, kolorowe kartki z
postaciami bajkowymi, wklejki do różnorakich albumów. Wtedy zabawa w znacznie większym stopniu zależały
od chęci i wyobraźni uczniów.

Współczesny uczeń wymienia się informacjami w ciągu zaledwie kilku sekund, pobiera z sieci informacje na
każdy interesujący go temat. Rozwój technologii sprawił, że dzisiejszy uczeń jest pełnoprawnym członkiem
społeczeństwa informatycznego. Ale myślę, że i kiedyś i dzisiaj każdy uczeń chciałby czuć się bezpiecznie,
mieć zaspokojone swoje potrzeby, liczyć na wsparcie w sytuacjach trudnych spędzać wolny czas zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami.

Funkcja Dyrektora wiąże się z ogromem pracy. Co lubi Pani robić w czasie wolnym, kiedy już uda się go
wygospodarować?

Czasu wolnego nie mam zbyt dużo, ale lubię jazdę na rowerze i aktywne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu. Mam ogródek przed domem, którym lubię się zajmować. Chętnie czytam książki. Raz w tygodniu
uczęszczam na zajęcia taneczne, ponieważ tańczę w ludowym zespole pieśni i tańca „Porębiok”. 

Jakie jest Pani największe marzenie?

Nie mam „Największego marzenia”.
Moje marzenia są raczej prozaiczne. Jak większość ludzi marzę, aby moja rodzina była zdrowa, szczęśliwa.
Marzę też, aby uczniowie naszej szkoły dobrze się w niej czuli, realizowali swoje aspiracje. Marzy mi się również
podróż dookoła Świata.

Dziękujemy za rozmowę.
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    WRZESIEŃ w szkole

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września wszyscy uczniowie powitali nowy rok
szkolny. Pani dyrektor Jadwiga Falkowska, która od
tego roku pełni tę funkcję, w asyście zastępcy Pani
Elżbiety Haczkowski, serdecznie przywitała uczniów i
życzyła im mnóstwa sukcesów oraz wytrwałości w
zdobywaniu wiedzy. Po krótkim apelu spotkali się
jeszcze w klasach ze swoimi wychowawcami, by parę
chwil później wybiec ze szkoły i cieszyć się ostatnim
dniem bez lekcji i zadań domowych.   B.K.

DZIEŃ CHŁOPAKA I DZIEŃ DŻENTELMENA

2 października wszystkie klasy IV - VI świętowały
Dzień Chłopaka. Były słodkie poczęstunki, laurki,
prezenty, pokaz sportów walki oraz mnóstwo życzeń i
uśmiechów. Samorząd Uczniowski zorganizował
wybory Dżentelmena klasy. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe certyfikaty i szarfy, które dumnie nosili
cały dzień.
Dżentelmenami klas zostali:
Bartosz Jopek kl. IVa
Filip Górski kl.IVb
Krystian Grendysz kl. IVc
Jakub Jakobsze kl. Va
Wojciech Winnowicz kl. Vb
Kamil Skrzyszowski kl. VIa
Leszek Boratyn kl. VIb
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11.10.2017.r.Odbyła się wycieczka szkolna klas
czwartych do Kłodzka i Walimia. 

Uczniowie zwiedzali wnętrza Twierdzy Kłodzkiej oraz
jej mury. Przewodnik ciekawie opowiadał historie o tym
miejscu, np. to, że w Twierdzy Kłodzkiej były
tajemnicze tunele, które czasami w przeszłości
wysadzano. Na zewnątrz zabytkowego obiektu było to,
co lubią chłopcy, czyli karabiny, armaty i czołgi.
Kolejnym punktem wycieczki były Sztolnie Walimskie.
Uczniowie dowiedzieli się, że dużo ludzi w nich zginęło.
Przedstawiono też ciekawe inscenizacje. W przerwie
między zwiedzaniem klasy udały się na obiad do
restauracji. Wszyscy wrócili do domu w dobrym
humorze i zadowoleni z wycieczki.

Emilia Kurek
Amelia Szarek

9 października odbyła się wycieczka na basen w
Oleśnicy, w której uczestniczyły klasy szóste.
Podróż minęła uczniom bardzo przyjemnie. Na
miejscu byli koło godziny 9:00. Po wysłuchaniu
ratownika, który omówił zasad bezpieczeństwa na
baseie, uczniowie mogli wejść do wody i zacząć
zabawę: bawili się piłkami, zjeżdżali ze zjeżdżalni,
część wygrzewała się w jacuzzi. Wodne szaleństwa
skończyły się wraz z wybiciem godziny 11:45, a
szóstoklasiści wrócili z wycieczki zadowoleni i
zintegrowani.                                   Laura Rzepka

       

            PAŹDZIERNIKOWE WYCIECZKI
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25 października samorząd szkolny klas IV-VI
zorganizował dyskotekę jesienno haloweenową.
Niektórzy przyszli w przebraniach, wszyscy bawili się
wyśmienicie.

      Dyskoteka szkolna

KINO-SZKOŁA
Film "Gabriel"

20 listopada klasy IV, V i VI wybrały się do Centrum
Sztuki w Oławie na film "Gabriel". Przed seansem
odbyła się pogadanka na temat wartości przyjaźni.
Główny bohater - dwunastoletni Tomek - uciekł z domu
dziadków, by poznać swojego ojca. Od razu wpadł w
tarapaty, ale za każdym razem pomagał mu
tajemniczy Gabriel. Film, wciągający i wzruszający,
ukazał jak wielką wartość i moc ma przyjaźń.
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LISTOPADOWE AKCJE   
SZKOLNE

                    ROK DLA NIEPODLEGŁEJ
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji
Narodowej zapowiedziała, że obecny rok szkolny
2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. Nasz
szkoła, świętując już tą wyjątkową rocznicę,
zorganizowała akcję "Żywa flaga". Oto jak poradziły
sobie nasze klasy.

                        DZIEŃ PRAW DZIECKA
 W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień (20
listopada) szczególnie uroczyście, podsumowując
tygodniowy projekt pod hasłem „Dziecko to też
człowiek i swoje prawa ma”. Wszystkie klasy brały
udział w quizie dotyczącym znajomości konwencji
oraz praw dziecka, pokazywały scenki
przedstawiające poszczególne prawa, deklamowały
wiersze i śpiewały piosenkę o prawach
dzieci.                    B.K.
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                  Kto z biblioteki często korzysta,
              tego wiedza i mądrość jest oczywista.
                          Czytać każdy może,
             wiedza zostaje w mózgowej korze.

                          Wiktor Zawiślak

                          „ O książkach „
                 Każda na świecie biblioteka
                            to książki dom.
                 Mnóstwo wiedzy i mądrości
                    w niej na ciebie czeka.
           Skąd się człowiek wziął na świecie ?
                       Kto wynalazł  proch ?
              Kim był szatan z siódmej klasy?
                   Jak przyrządzać groch ?
             Z nich się dowiesz o przygodach,
                            o  historii też.
                  Czasem Cię rozśmieszą -
                  a czasem wzruszą do łez.
                        
                          Wiktor Zawiślak

                   

             
             W bibliotece siedzimy, myślimy
                 i na sprawdzian się uczymy.
                  Oczywiście też czytamy,
                 bo lekturom się nie damy !
      Pani bibliotekarka często widzieć nas chce -
            w bibliotece naprawdę fajnie jest !

                             Natalia Blok

         
             Science -  fiction, romanse i baśnie
           w naszej bibliotece znajdziesz właśnie.
            Tu się roi od książek, książeczek,
         wystarczy spojrzeć na którąś z półeczek.
         Każdego popołudnia, ranka, wieczora
    na zaglądanie do książki odpowiednia jest pora.
           I czytaj – nie marnuj czasu cennego,
        podziel się zajęciem z koleżanką, kolegą!
          Przenieś się szybko w świat fantasy -
         wyczaruj w głowie dwa lśniące pegazy.

                             Laura Rzepka

          
            Idę szkolnym, długim korytarzem.
    Za pewnymi drzwiami jest królestwo marzeń.
                    Jest w nim zbiór wielki –
                 tak jak w morzu muszelki.
             Kto przeczyta jego książek stos,
        to jakby wygrać na loterii szczęśliwy los.
             Są tu bajki, legendy, słowniki
                 i komiksy z Myszką Miki.
                Każdy jest tu mile widziany
              i zawsze po królewsku witany.
            A gdy głowisz się nad referatem,
              nie odrabiaj go sam z bratem,
               bo na ciebie zawsze czeka
                 nasza szkolna biblioteka !
                          Pola Liwińska

Z  okazji swojego święta BIBLIOTEKA SZKOLNA
zorganizowała szereg konkursów plastycznych i
literackich:
„LAURKA DLA BIBLIOTEKI” – konkurs dla kl. I-III
„Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY” – konkurs dla kl. IV
„ LOGO NASZEJ BIBLIOTEKI” – konkurs dla kl. V
„FRASZKA O BIBLIOTECE – konkurs  dla kl. VI

Na łamach naszego pisma prezentujemy twórczość
zdolnych szóstoklasistów - piękne fraszki o bibliotece!


