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Witamy serdecznie  w nowym roku szkolnym !

Nowy rok, nowe wyzwania! W numerze 

Przed nami kolejny
rok szkolny, czas
który niesie ze
sobą wiele różnych
oczekiwań, szereg
wyzwań i wielkich
nadziei.
       

Z tej okazji
życzymy wszystkim
Uczniom
entuzjazmu
w osiąganiu jak
najlepszych
wyników w nauce,
aby nie zabrakło
Wam energii
i zapału

w poznawaniu
świata.        
Nauczycielom
życzymy sukcesów,
dumy z osiągnięć
swoich
podopiecznych,
poczucia ważności
wykonywanego
zawodu!!!

- wywiad z Panią
Dyrektor

- relacja z wycieczki
do Płocka

-specjalny dodatek
dla klasy VII

-  konkurs
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Wycieczka na farmę dyń 

PUMPKIN FARM

16 września
uczniowie
klas IV-VIII
mieli
możliwość
uczestniczenia
w
wycieczce
na farmę
dyń. 

Farma nie jest
duża. A z
pewnością nie
taka, jaką
mieliście okazję
widywać w
amerykańskich
filmach. Dyni
na niej jednak
co niemiara.
Zobaczycie ją
w różnych
rozmiarach,
kolorach i
odmianach. Od
małych

pomarańczowych
hokkaido, po
klasyczne
olbrzymie dynie
w nieco
jaśniejszej
tonacji oranżu,
zielone dynie
prowansalskie,
dynie piżmowe
o
gruszkowatym
kształcie,
maleńkie
dynie idealne
do jesiennych

dekoracji, a
nawet takie,
które łatwo
wydrążyć, by w
upiornym
uśmiechu
szczerzyły się
w
halloweenową
noc.Dynie to
jednak
niejedyna
atrakcja, która
zrobi wrażenie.
Niesamowitej
frajdy

dostarczy 
zabawa w
słomianym
labiryncie, a
także wizyta w
mini zoo, w
którym
mieszkają kury,
kaczki, gęsi,
alpaki, króliki...
Niektóre z nich
można brać na
ręce, głaskać i
karmić. Na
małych fanów
motoryzacji

i rolniczych
maszyn czeka
niespodzianka
- czerwony
traktor, który
przyzwyczaił
się już do
błysku fleszy.
Więc jeśli tylko
dzieci zechcą,
mogą w nim
zasiąść i
zapozować do
zdjęcia. 



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 11 11/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Życie

Bonifacego

Wywiad z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 167 
w Warszawie - Panią Marią Puchałą

Wywiad z
Panią
Dyrektor SP
nr 167 w
Warszawie,
o swoich
marzeniach,
pasjach,
pracy
opowiada
uczniowi
klasy VII,
Wiktorowi

W.Sz.:
Czy zawód
nauczyciela był
od zawsze pani
marzeniem ?
 A jeśli nie
mogłaby Pani
pracować w
szkole to jakiej
dziedzinie
poświęciłaby
Pani swoje
życie
 zawodowe ?
P.Dyrektor :
Nigdy

nie wiązałam
przyszłości ze
szkołą. 
Nie marzyłam
,żeby zostać 
nauczycielem.
To trochę
 przypadek . 
Kiedy ukończyłam
liceum
zdawałam
egzamin
na Akademię
Medyczną
w Poznaniu, ale
nie zdałam

egzaminu
z fizyki. Wtedy
myślałam,
że wrócę tam
za rok. Jednak
presja
rodziców 
spowodowała,
że nie zrobiłam
sobie przerwy
po liceum,
złożyłam
dokumenty na
resocjalizację
w Warszawie.
Kiedy

ukończyłam te
studia
rozpoczęłam
pracę w domu
dziecka, a w
2005 r.
rozpoczęłam
pracę jako
pedagog w
tej szkole.
Dzisiaj z
perspektywy
czasu nie
żałuję, że nie
jestem
lekarzem.

Lubię swoją
pracę i lubię
pracować
z młodzieżą.
Gdybym
jeszcze raz
mogła wybrać
to zostałabym
inżynierem
budowy dróg i
mostów.
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 W.Sz.:
Czy lubiła pani chodzić do szkoły ?Jakie przedmioty sprawiały Pani największą przyjemność ?
P. Dyrektor:
Tak, lubiłam szkołę. Miło wspominam czasy szkolne, zarówno wtedy kiedy byłam w szkole podstawowej, i te kiedy
chodziłam do liceum. Chociaż najmilej wspominam czas, który spędziłam na studiach. Byłam dorosła, mieszkałam
w akademiku, miałam mnóstwo znajomych i przyjaciół. Niektóre z tych przyjaźni przetrwały do dzisiaj. A jeśli chodzi o
moje ulubione przedmioty, to trudno mi jednoznacznie powiedzieć, ale lubiłam biologię i chemię, zresztą w liceum
byłam w klasie biologiczno-chemicznej. Zawsze też lubiłam geografię.
W.Sz.:
Czy wydaje się Pani czasem, że ma Pani za dużo obowiązków ? Na czym polega funkcja dyrektora szkoły ?
P. Dyrektor:
Zestanowiskiem dyrektora wiąże się dużo obowiązków, i to nie tylko takich związanych bezpośrednio z organizowaniem
nauczania. Dokładne kompetencje dyrektora określa prawo oświatowe, jest to min. kierowanie działalnością szkoły i
reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opieki na uczniami i stwarzanie warunków
do harmonijnego rozwoju, zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, realizowanie uchwały
rady pedagogicznejale też dysponowanie środkami finansowymi. To jedne z ważniejszych zadań, ale będąc dyrektorka
trzeba mieć świadomość, że odpowiada się za co dzieje się na terenie szkoły.
W.Sz.:
Co sprawia Pani największą przyjemność w pracy z młodzieżą, a co stanowi trudność ?
P. Dyrektor:
Cieszą mnie sukcesy uczniów, nawet te najmniejsze, np. udział w jakimś konkursie, czy piątka z matematyki. Dużo
satysfakcji sprawia mi też to, że wielu uczniów kontynuuje naukę w szkołach średnich. Czasem jest trudno,
choćby wtedy gdy uczniowie sprawiają problemy wychowawcze i trzeba wzywać do szkoły rodziców lub kierować
sprawy na policję. Jednak nie mogę nie reagować na takie zachowanie, bo dla mnie najważniejsze jest to aby w mojej
szkole każdy uczeń czuł się dobrze i przede wszystkim bezpiecznie.
W.Sz.:
 Proszę o uzupełnienie zdań ?
Pani ulubiona piosenka to ...... 
P. Dyrektor:
Nie mam ulubionej piosenki. Lubię muzykę pop, ale też muzykę poważną. Słucham różnych gatunków, zależnie od
nastroju.
W.Sz.:
Film który oglądałam Pani ponad 5 razy ...
P. Dyrektor:
Nie oglądam tych samych filmów po kilka razy, nawet jeśli bardzo mi się podobają. Trudno jest mi też wskazać ten
jeden ulubiony, chociaż w ostatnim czasie podobał mi się film produkcji koreańskiej ,, Białe Noce ”.
W.Sz.:
Pani ulubione perfumy to ...
P. Dyrektor:
Lubię perfumy  marki Valentino.
W.Sz.:
 Miejsce na świecie które chciałaby Pani odwiedzić 
P. Dyrektor:
Jest to Korea Południowa. Przede wszystkim chciałabym zobaczyć Seul i Seongnam, spróbować kuchni koreańskiej,
zwłaszcza sfermentowanych warzyw, które a Korei podaje się pod nazwą kimchi i koreańskie bulgogi. Chociaż jeden
dzień chciałabym spędzić na największej wyspie Korei Południowej – Czedżu.
  
W.Sz.:
Bardzo dziękuję Pani za miłą rozmowę!
P.Dyrektor:
To ja bardzo dziękuję!
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Kultowe My Dzieci z Dworca Zoo w Teatrze Kamienica

W październiku klasa VIII wybrała się 
na spektakl  do Teatru Kamienica

Książka „My,
dzieci z Dworca
ZOO” została
napisana ponad
20 lat temu, ale
wciąż pozostaje
niezwykle
aktualna.
Opowiada o
piętnastoletniej
Christiane, która
w wieku 12 lat
sięgnęła po
narkotyki. Ta
kultowa historia
została

przeniesiona na
deski Teatru
Kamienica.
Przedstawienie
w reżyserii
Giovanny
Castellanos
ukazuje trudny
moment
przejścia ze
świata
dzieciństwa w
świat
dorosłych. 

„My, dzieci z
Dworca ZOO”
to niesamowita
historia
ukazująca, jak
łatwo wpaść w
nałóg,
zwłaszcza gdy
jest się jeszcze
dzieckiem. 
Druga połowa
lat
siedemdziesiątych
ubiegłego
wieku. Dworzec
ZOO – stacja

kolejowa po
„zachodniej”
stronie muru
berlińskiego,
miejsce spotkań
młodych
narkomanów
płci obojga,
którzy środki na
zakup
narkotyków
zdobywali dzięki
prostytucji.

. MM

http://teatrkamienica.pl/
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Wycieczka do Płocka - 27 października 2021

27 października  wybraliśmy się na
szkolną wycieczkę do Płocka

Ciekawe miejsca
w Płocku to...

.

Płock – miasto
w Polsce, na
prawach
powiatu,
położone na
Pojezierzu
Dobrzyńskim i w
Kotlinie Płockiej,
nad Wisłą, w
województwie
mazowieckim,
siedziba
ziemskiego
powiatu
płockiego;
historyczna

stolica
Mazowsza oraz
była stolica
Polski. 
Postanowiliśmy
zatem odkryć
piękno tego
miasta w ciągu
jednego dnia.
Czy nam się to
udało???

W czasie
naszego pobytu
w Płocku, pod
czujnym okiem
Pani
przewodnik,
podziwialiśmy
panoramę
miasta na
wzgórzu
Tumskim,
zwiedziliśmy
bazylikę
katedralną,
widzieliśmy
najstarsze

liceum w Polsce
tzw.
Małachowiankę,
zwiedziliśmy
Muzeum
Mazowieckie.
Atrakcji nie było
końca. Każdy
uczestnik
wyprawy,
pomimo
zmęczenia,
przywiózł
niezapomniane
wspomnienia!!! 

MM
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Czy wiesz, że...???

 5.IPhone, książki o Harrym Potterze i kostka rubika to 3
najlepiej sprzedające się produkty w historii ludzkości.

3. Arabia
Saudyjska jest
jedynym krajem
na świecie, w
którym nie ma
rzek.
4. Mówi się, że
Wielki

Mur można
zobaczyć z
kosmosu, ale w
rzeczywistości
tak nie jest.

  Trzeba zdać
sobie sprawę,
że świat jest
naprawdę
niesamowitym
miejscem. Od
genialnych
przypadkowych
wynalazków po
to, że kichnięcia
brzmią inaczej

w zależności od
tego, w którym
miejscu Ziemi
mieszkasz. Ta
planeta jest
pełna informacji,
które wciąż nas
zadziwiają.

1. Korea
Północna i Kuba
to jedyne
miejsca, w
których nie
można kupić
Coca-Coli.

2. 8 Polaków
otrzymało
Nagrodę Nobla.
Są to: Maria
Skłodowska-
Curie, Henryk
Sienkiewicz,
Władysław

Reymont,
Czesław Miłosz,
Lech Wałęsa,
Józef Rotblat,
Wisława
Szymborska
oraz Olga
Tokarczuk.

6.Indonezja jest
domem dla
jednych z
najniższych
ludzi na
świecie. 
Średnia
wysokość
mężczyzn
wynosi 158 cm.
7. Najwyżsi
ludzie wśród
nas mieszkają

w Holandii,
gdzie średnia
wysokość
dorosłego
mężczyzny
wynosi 184 cm.

.

.

.

.
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Wystawa " Tylko sztuka"

Ursula von Rydingsvard w
Łazienkach Królewskich

Warto zobaczyć!

.

Rzeźby Ursuli
von
Rydingsvard,
jednej
z najbardziej
rozpoznawalnych
amerykańskich
artystek,
eksponowane
są w Muzeum
Łazienki
Królewskie od
5 października
2021 r. do 13
lutego 2022 r.
To dwie

reprezentatywne
dla twórczości
rzeźbiarki
prace -
wykonana
z żywicy
poliuretanowej
"Elegantka II"
oraz powstałe
z cedrowego
drzewa dzieło
"Dla Natashy".

Wielkoformatowe
rzeźby cedrowe
montowane
i układane
w dynamiczne
formy, są cięte,
krojone za
pomocą pił
tarczowych
obsługiwanych
przez
asystentów jej
pracowni.
Artystka nie
wykonuje
żadnych modeli

czy szkiców.
Pracuje
bezpośrednio
z materiałem
w sposób
intuicyjny,
przyrównując
swój proces
twórczy do
komponowania
muzyki
jazzowej.

.
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Darmowy Listopad 2021

Zwiedzanie rezydencji królewskich
jest w listopadzie za darmo!!! 

Warto się wybrać!

.

.

Akcja „Darmowy
Listopad”, która
ma na celu
zwiększenie
dostępności
polskich
zbiorów
muzealnych jest
jednym z
najważniejszych
wydarzeń
kulturalnych
organizowanych
przez
Ministerstwo
Kultury

i Dziedzictwa
Narodowego. W
ramach akcji
wszyscy mogą
skorzystać z
bezpłatnego
zwiedzania
wystaw stałych i
czasowych, a
także wziąć
udział w
specjalnych
wydarzeniach.

W tym roku w
akcji biorą
udział  – Zamek
Królewski w
Warszawie,
Zamek
Królewski na
Wawelu,
Muzeum
Łazienki
Królewskie ,
Muzeum Pałacu
Króla Jana III w
Wilanowie,
Muzeum
Zamkowe

w Malborku,
Muzeum
Narodowe w
Poznaniu ,
Muzeum Żup
Krakowskich
Wieliczka w
Wieliczce i
Muzeum
Okręgowe w
Sandomierzu. 

.

.
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Nie ma lepszego przepisu...Król tradycyjnej kuchni
polskiej jest tylko jeden i oczywiście jest nim bigos!!!

Nawet wieszcz Mickiewicz poświęcił
mu wersy w swym  dziele...

Z dedykacją dla
klasy VII...

Jest bigos, bo
się z jarzyn
dobrych
sztucznie
składa.
Bierze się doń
siekana,
kwaszona
kapusta,
Która, wedle
przysłowia,
sama idzie w
usta;
Zamknięta w
kotle, łonem
wilgotnym
okrywa

Wyszukanego
cząstki
najlepsze
mięsiwa;
I praży się, aż
ogień wszystkie
z niej wyciśnie
Soki żywne, aż
z brzegów
naczynia war
pryśnie

I powietrze
dokoła zionie
aromatem.
Bigos już gotów.
Strzelcy z
trzykrotnym
wiwatem,
Zbrojni łyżkami,
biegą i bodą
naczynie,
Miedź grzmi,
dym bucha,
bigos jak
kamfora ginie,
Zniknął, uleciał;

tylko w
czeluściach
saganów
Wre para, jak w
kraterze
zagasłych
wulkanów...
("Pan Tadeusz"
Adam
Mickiewicz)
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Konkurs na najlepszy projekt logo Naszej Szkoły

Logo to
wizytówka
każdej
instytucji,
również
szkoły.

Jeśli chcesz
zostać
autorem logo
Naszej
Szkoły weź
udział w
konkursie!!!
1. Logo
możesz
wykonać
różnymi
dostępnymi
technikami
(możesz użyć
specjalnego

programu
graficznego,
możesz
narysować
swój projekt)
2.Pamiętaj, że
nie ma złych
pomysłów!!!
3.Logo
powinno być
czytelne i
powinno
odzwierciedlać
profil naszej
szkoły
4.Pomyśl,

z czym kojarzy
się Tobie
Nasza Szkoła!
5.Na prace
czekamy do
końca listopada
6.Projekty
należy oddać
swoim
wychowawcom,
którzy
przekażą je do
redakcji gazetki
7.Najlepsze
prace zostaną
nagrodzone
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Zakrywaj usta i nos w częściach wspólnych w szkole!!!

 Przestrzeganie   zasad zmniejszy
ryzyko zachorowania!!!

Częste
mycie rąk
Unikanie
dotykania
ust, nosa i
oczu
Utrzymywanie
dystansu
od
rozmówcy
Higiena
podczas
kaszlu i
kichania

.

Redakcja
gazetki
Redaktor
naczelna:
Marianna
Moździer
zastępca
redaktora
naczelnego:
Wiktor
Szczepanik

Gazetka
współtworzona
jest przez
uczniów klasy
VII w ramach 
zajęć
kształtowania
kreatywności 

.

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#czeste-mycie-rak
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#unikanie-dotykania-ust-nosa-i-oczu
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#utrzymywanie-dystansu-od-rozmowcy
https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,dziesiec-najwazniejszych-zasad-na-czas-epidemii-koronawirusa,artykul,45249491.html#higiena-podczas-kaszlu-i-kichania
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