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Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny, tym razem wiosenny numer gazetki "Szkoła dookoła". Znajdziecie w niej
wiele ciekawych artykułów relacjonujących rozmaite wycieczki, akcje i święta, jakie miały miejsce w naszej
szkole. Życzymy miłej lektury.                                                                                Redakcja
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-mistrzowie kulturalnego zachowania -
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-Od tego roku szkolnego jest Pani nowym wicedyrektorem naszej szkoły. Czy spodziewała się Pani
kiedykolwiek, że będzie pełnić tę funkcję? Jak czuje się Pani w tej roli?

-Wicedyrektor: Wicedyrektor to taki sam nauczyciel jak każdy inny, wypełnia tylko dodatkowe zadania
przydzielone przez dyrektora i związane z zarządzaniem szkołą. To, że akurat powierzono mi tę funkcję,
odbieram w kategorii wielkiej odpowiedzialności i szczególnego zaufania, którym obdarzyła mnie dyrekcja i grono
pedagogiczne. Nigdy nie myślałam wcześniej o tym, że będę pełnić tę funkcję w naszej szkole, ponieważ bardzo
lubię uczyć dzieci i bardzo sobie cenię bliski kontakt z uczniami. Teraz godzin dydaktycznych mam mniej, więcej
pracy biurowej, koncepcyjnej. Jest to często żmudna praca, która bardzo absorbuje czasowo, staram się jednak
jak najlepiej wypełniać obowiązki wicedyrektora, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci.

- Uczy pani informatyki i religii, dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela, a nie np. informatyka w jakiejś
firmie?

-W: Nie od zawsze chciałam być nauczycielką, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że jest to zawód trudny i
bardzo wymagający. Liczą się nie tylko kompetencje, profesjonalizm, ale przede wszystkim osobowość, pełna
empatii i wrażliwości na potrzeby małego człowieka. Moimi pierwszymi studiami, które skończyłam, była
ekonomia. Później zrobiłam jeszcze studia teologiczne i informatyczne. Zawsze lubiłam matematykę i
informatykę, dlatego też bardzo dobrze uczy mi się tego przedmiotu. Lubię wszelkiego rodzaju nowinki
techniczne i gadżety elektroniczne, wszystko co jest związane z technologią informacyjną i komunikacyjną jest
mi bardzo bliskie. Nauczanie informatyki pozwala mi się ciągle rozwijać - żeby być na bieżąco, muszę
nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań i podążać ze swoimi uczniami. Nie grozi mi więc ani nuda, ani rutyna.

Szkoła twórcza, przyjazna dziecku, bezpieczna -
wywiad z wicedyrektor Elżbietą Haczkowski

fot. N.J.
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- Czy jako informatyk ma Pani jakąś swoją grę komputerową?

-W: Jestem na bieżąco z tym, czym zajmują się uczniowie, czyli jakie strony oglądają, czego słuchają, jakie gry
je cieszą. Nie przepadam jednak za grami jako takimi, wolę robić coś twórczego, np. projekty informatyczne,
animacje, prezentacje, awatary, programować - to mi sprawia wiele radości. Szkoda mi czasu na gry
komputerowe, bo wiem, jak bardzo mogą wciągać. Lubię też w wolnych chwilach poczytać dobrą książkę.
Szczególnie bliskie jest mi propagowanie bezpiecznych zachowań w sieci i walką z cyberprzemocą.
Współpracuję w tym temacie z Fundacją Nowoczesna Polska i jako Emisariusz Bezpiecznego Internetu
prowadzę warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców w wielu szkołach województwa dolnośląskiego
podpowiadając im, jak bezpiecznie funkcjonować w sieci i jak mądrze wykorzystywać komputer i Internet.

- Jaka jest według Pani szkoła marzeń, dla uczniów jak i dla nauczyciela?

-W: Szkoła marzeń dla ucznia i dla nauczyciela, to szkoła twórcza, przyjazna dziecku, w której wszyscy czują
się bezpiecznie. Szkoła marzeń powinna umożliwiać uczniom odkrywanie własnej drogi rozwoju w różnych
dziedzinach. Taka, w której każdy może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i
ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Szkoła marzeń to miejsce pełne szacunku, w którym
zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy. To również miejsce, w którym
nauczyciele mogą rozwijać swoje pasje i czuć się jak w drugim domu. Mam nadzieję, że nasza szkoła właśnie
taka jest. Najbardziej cieszy, gdy nasi absolwenci świetnie radzą sobie na kolejnych etapach edukacyjnych,
chętnie nas odwiedzają i mówią, że było im u nas dobrze. 

Serdeczne dziękujemy za rozmowę.

    KONKURS KOLĘD

01.02.2018 r. chór szkolny klas 4-6 wziął udział w "VI
Przeglądzie kolęd i pastorałek" w Bystrzycy
organizowanym przez Panią Dorotę
Semenowicz.Oprócz naszego zespołu wokalnego
wystąpili również uczniowie innych szkół gminnych
między innymi: Ścinawy, Osieku, Gaci. Chór szkolny
prowadzony przez Panią Ewelinę Golec jednogłośnie
zdobył I miejsce. To najwyższe miejsce na podium w
ciągu 6 lat zdobyliśmy już po raz trzeci. Naszym
śpiewającym uczennicom i Pani Ewelinie Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

fot. E. Golec
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      Warsztaty
dziennikarskie

7 grudnia na zajęciach koła
dziennikarskiego gościliśmy Panią
Wiolettę Kamińską, dziennikarkę
Gazety Powiatowej. Uczniowie
dowiedzieli się, jak wygląda praca
w tym zawodzie, jakie trzeba mieć
do niego predyspozycje. Pani
Wioletta opowiedziała o swoim
doświadczeniu, o pracy całej
redakcji oraz o procesie wydawania
gazety. Dzieci zadawały wiele
pytań, chwaliły się też swoimi
osiągnięciami. Dzięki temu
spotkaniu uczniowie dowiedzieli się,
jak wygląda praca żurnalisty od
tzw. "kuchni".
N.J.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 8 04/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

Wycieczka do JumpWorld

10 stycznia uczniowie klasy IIIb i Va pojechali na
wycieczkę do Parku trampolin JumpWorld we
Wrocławiu. Była to nagroda ufundowana przez
Stowarzyszenie "Uśmiech za Uśmiech" za
zwycięstwo w Grudniowym Konkursie Mikołajkowym.
Ten Park to doskonała zabawa dla dużych i małych.
Jest podzielony na strefy aktywności, w których
można zagrać w koszykówkę, siatkówkę, dodgeball,
wykonywać efektowne skoki do basenów z gąbkami
oraz całe serie ewolucji na ścieżkach akrobatycznych
Wszyscy bawili się doskonale. Niezapomniane
wrażenia i mnóstwo frajdy-  to naprawdę świetny
początek ferii!

B.K.
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GALERIA LUDZI
NIETUZINKOWYCH

  
       gratka dla graczy

"Minecraft 1.13 

Wersja wprowadzi żółwie, które będą wodno-lądowe i
będą składać jaja. Delfiny będą spawnować się w
grupach w morzu, a po nakarmieniu rybą zaprowadzą
nas do zatopionego statku. Phantom będzie
spawnował się w grupie, gdy gracz nie prześpi dwóch
nocy. Będzie to pierwszy latający mob. Klapy będą
miały inny kolor (w zależności od rodzaju drewna). 
Będą 4 nowe morza: morze zamarznięte będzie
pokryte lodem, morze zimne będzie miało lodowce.
Kraken to nowy mob podwodny, który jest wrogo
nastawiony. Gdy będziemy przepływali łódką, ten
swoim językiem będzie nas topił. Po postawieniu
piasku dusz na dnie wody, będzie wyrzucać gracza do
góry, lecz po postawieniu bloku magmy, blok będzie
wciągał gracza pod wodę. 

Filip Łabuński, Mikołaj Piątek

Paweł Aman jest uczniem klasy IV b i jego pasją jest
muzyka.Uwielbia ją remiksować i dodawać do
piosenek różne dzwięki, basy, także zmieniać ich
tempo, robić przejście między utworami muzycznymi.
Jego hobby widać szczególnie podczas dyskotek
szkolnych, kiedy zamienia się w didżeja. Ma
profesjonalny sprzęt oraz światło dyskotekowe.
Interesuje się tym hobby od dwóch lat, a realizuje od
półtora roku. Umiejętność didżeja ćwiczy najczęściej w
domu. Jego przygoda z didżejowaniem zaczęła się od
imprezy rodzinnej, na której puszczał muzykę z JBL.

Alicja Chrząszcz
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Wycieczka do Edu-Point

13 lutego uczniowie klasy V b wzięli udział w
warsztatach robotycznych i chemicznych w Edu- Point
w Oławie. Była to nagroda w ramach III miejsca w
konkursie mikołajowym ufundowana przez
stowarzyszenie „Uśmiech za Uśmiech” działającej
przy naszej szkole.Czas szybko minął na nauce w
formie doskonałej zabawy. Uczniowie podzieleni na
dwie grupy zgłębiali tajemnice fizyki i chemii pod
kierunkiem dwóch pań prowadzących zajęcia.
Piątoklasiści pełni wrażeń po dwóch godzinach działań
praktycznych wrócili do szkoły.
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Warsztaty kulinarne

2.02.2018.r. odbyły się warsztaty kulinarne, które klasa
IV a wygrała, uzyskując drugie miejsce w konkursie na
mikołajkową skarpetę. Wyszkolone panie przyjechały
do szkoły ze swoim sprzętem. Gdy uczniowie się
przygotowali, panie się przedstawiły i powiedziały, że
dzieci będą robić spring rolls'y. Następnie rozdały
warzywa i opowiadały o nich ciekawostki, w czasie
kiedy uczniowie je kroili. Po pokrojeniu warzyw,
zawijano je w papier ryżowy, lecz nie było to proste, bo
papier łatwo się łamał, więc trzeba było zamaczać go
w wodzie. Po złożeniu spring rolls'a wyszła z tego
pyszna przekąska. W klasie nie było osoby, której nie
smakował.

Emilia Kurek IV a



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 8 04/2018 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

       
         Noc w szkole

           Walentynki
   w bibliotece szkolnej
        

14 lutego - Dzień Świętego Walentego to dzień radości,
życzliwości i przyjaźni. W tym roku był on okazją do
wspaniałej zabawy w naszej bibliotece szkolnej.
Uczniowie, którzy odwiedzili nas w Walentynki mogli
sprawdzić swoją wiedzę na temat znanych bohaterów
literackich i filmowych oraz wyjaśnić związki
frazeologiczne związane z sercem, symbolem miłości.
Uczniowie, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania,
otrzymywali słodki upominek. Chętnych nie brakowało,
bo każdy chciał sprawdzić, czy przy pomocy św.
Walentego dopisze mu szczęście. Walentynki w
bibliotece służyły promocji czytelnictwa oraz
propagowaniu zasad życzliwości i grzeczności.

Z piątku na sobotę uczniowie klasy Va spędzili
niezwykłą noc w szkole. Była to noc pełna atrakcji i
zabawy. Rozpoczęła się od pełnych humoru i śmiechu
zabaw integracyjnych. Były kalambury, ukryta
czekolada, tajemnicze pytania, aleja gwiazd i wiele,
wiele innych. Na kolację wspólna smakowita pizza, a
później wieczór filmowy, który skończył się prawie nad
ranem. Oczywiście nie mogło zabraknąć bitwy na
poduszki, która została uwieczniona na zdjęciach. 
Uczniowie mogli poznać szkołę z innej perspektywy,
nie tylko jako budynku, do którego trzeba przyjść
rano z odrobionymi lekcjami i pełną głową wzorów,
pojęć oraz informacji. Ale także miejsca, gdzie
można coś zorganizować, dobrze się bawić i miło
spędzić czas. W nocnej imprezie wzięło udział 22
uczniów pod opieką wychowawczyni Barbary
Kołodziej oraz taty jednej z uczennic Pana Michała
Skalnego.
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Mistrzowie kulturalnego
zachowania

26 lutego odbył się apel, na którym wybierano
mistrzów kulturalnego zachowania z każdej klasy. W
oddziałach IV-VI zwycięzcami zostali:
IVa Agata i Sylwek, IVb Pola i Paweł, IVc Julia i Bartek,
Va Amelia i Mikołaj, Vb Karolina i Wojtek, VIa Karolina i
Mateusz ,VIb Wiktoria i Leszek.

Emilia Kurek IV a
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Dzień Kobiet i Wybory Miss

8 marca to Międzynarodowe Święto wszystkich kobiet.
W naszej szkole już od rana po korytarzach biegali
chłopcy przygotowując niespodzianki dla swoich Pań i
koleżanek. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani
Doroty Tomickiej przygotował Wybory Miss Szkoły.
Trzy kandydatki z każdej klasy uczestniczyło w
niezliczonych konkurencjach, aby pokazać wszystkim
swoją elokwencję, poczucie humoru, wiedzę, grację,
wdzięk, pomysłowość i zręczność. Trzeba było m.in.
pokonać slalom z książką na głowie, zatańczyć do
muzyki dyskotekowej, rozwiązać quiz, wykonać
fryzurę na włosach koleżanki, zawiązać krawat.
Wreszcie ogłoszono wyniki. I tak koronę i tytuł Miss
szkoły otrzymała Aleksandra Żyłajtys z kl. VIb,
pierwszą Wicemiss została Antonina Skalny z kl.
Va, drugą Wicemiss Karolina Palica z kl. Vb. Tytuł
Miss publiczności otrzymała Gabriela Wilczyńska z
kl. VIb.
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         Święto szkoły

21 marca, pierwszego dnia wiosny obchodzimy Święto
Szkoły, czyli Dzień Patrona. Ten wyjątkowy dzień
obfitował w mnóstwo wydarzeń.
Uroczystości rozpoczęliśmy pod pomnikiem Jana
Pawła II, gdzie uczniowie i nauczyciele złożyli kwiaty u
stóp pomnika Papieża Polaka.
Druga część uroczystości odbywała się w szkole.
Wyjątkową niespodzianką było przedstawienie
teatralne przygotowane przez nauczycieli i
pracowników szkoły dla wszystkich uczniów
„Kopciuszek na sportowo”. Aktorzy – amatorzy bardzo
przekonująco wcielili się w swoje role. Uczniowie mieli
trudności z rozpoznaniem swoich wychowawców i
pedagogów. Po spektaklu uczniowie wzięli udział w
„Wiosennym turnieju sportowym”, w którym mogli się
wykazać sprytem, fantazją, zwinnością i umiejętnością
gry zespołowej.
B.K.
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