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Dziś dowiecie się między innymi: czy pani dyrektor skrywa jakieś tajemnice?
Jak wygląda szkoła oczami Nastki? I jak wspominać będą JDS ósmoklasiści?

Fot. Archiwum
JDS

Let's go!

W tym numerze przeczytacie też o muzycznym
talencie Leona i rozwiążecie krzyżówkę :)
Naszą gazetkę tworzą:
Monika Szwed - redaktor
naczelna
Witek Grabowski rezolutny dziennikarz
Maja Talarczyk - szalona
redaktorka
Mela Łukanowska - zdolna
ilustratorka

Halina Śródecka odważna felietonistka

Kornelia Drozdowska twórcza artystka

Tylko u nas: nauka podczas
przerw ???
Żarty i żarciki!

Dobrochna Bręczewska dociekliwa redaktorka
Lena Nowak - ambitna
reporterka
Zosia Grabowska błyskotliwa dziennikarka
Marta Laskowska przebojowa graficzka

Zobacz także relacje z wycieczek
szkolnych i Dnia Dziecka.
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Czy pani dyrektor ma szalone pomysły? Co wyczarowałaby
magiczną różdżką i... dlaczego została naszym dyrektorem?
Jakie ma pani
najśmieszniejsze
wspomnienia
związane ze szkołą?
- Dobrze to
pamiętam. Byłam
wtedy wychowawcą
klasy …. . To był
pierwszy Dzień
Wiosny, kiedy moja
klasa wpadła na
„genialny” pomysł.
Uczniowie kupili
gumy w kształcie
papierosów i
przechadzali się pod
oknami gabinetu
Teraz pytanie z serii
poważnych.
Dlaczego została
pani dyrektorem
JDS?
Poczułam dobrą
energię tej szkoły i
bardzo spodobała mi
się koncepcja pracy
edukacyjnej,
przedstawiona przez
panią Alicję. Myślimy o
edukacji tak samo.

Jak wyglądałby pani
idealny dzień?
Śpię długo bez
ustawionego budzika.
Budzę się w moim
miejscu na ziemi czyli
na wyspie Hvar,
wychodzę na taras z
widokiem na Adriatyk,
później piję dobrą
kawę i jem pyszne
śniadanie. Dzień
spędzam nad
basenem, na plaży i na
spacerach. Wieczorem

pani dyrektor udając,
że palą papierosy.
Byli z siebie tacy
dumni! Umówiłam się
z moją panią
dyrektor, że wejdzie
do klasy i odegra
scenkę, jaka jest
oburzona sytuacją.
Plan oczywiście
wypalił.
Ciekawi nas skąd
zna pani tak dobrze
język angielski?
Miłość do
języka angielskiego
rozpoczęła się u mnie

już w liceum.
Uczyliśmy się języka
12 godzin
tygodniowo. Miałam
fenomenalną
nauczycielkę, która
dbała o to, by cała
klasa była
doskonała.
Jakie ma pani
zainteresowania?
Uwielbiam
podróżować! Mój
ulubiony kierunek to
Bałkany, Chorwacja a
dokładnie to wyspa
Hvar. Tam mam moje

Jeżeli mogłaby pani jeść tylko jedną rzecz do
końca życia, to co by to było?
Zdecydowanie byłyby to brzoskwinie.
Jakie jest pani ulubione ciasto?
Sernik nowojorski.
Jaki jest pani ulubiony zespół muzyczny?
Nie mam ulubionego zespołu, ale wokalistkę, jest
to LP.
Ciekawi nas jeszcze co by pani zrobiła, gdyby
była pani cały dzień sama w szkole?
W końcu uzupełniłabym dokumentację! Na co
dzień zajmuje się ważniejszymi sprawami takimi
jak rozmowy z nauczycielami i uczniami. Papiery
odkładam na dalszy plan.

pyszna ryba z grilla i
wieczór z przyjaciółmi.
Jeżeli mogłaby pani
iść na kolację z
dowolną osobą
żyjącą na świecie, to
kto to by był?
Oddałabym wszystko
by zjeść kolację z
aktorem, który nazywa
się Anthony Hopkins.

ukochane miejsce na
ziemi.
Jakie jest pani
miejsce na ziemi?
Gdzie mogłaby
zamieszkać?
Właśnie tam! Z
pewnością mogłabym
mieszkać w
Chorwacji. Na
Hvarze.
Czy ma pani
zwierzęta? Jeśli tak,
to jakie?
Tak, ma psa
bolończyka o imieniu
Benon.

Jakie ma pani
najlepsze
wspomnienie z
dzieciństwa?
Kiedy zamykam oczy
to widzę mieszkanie
na wsi, lasy i jeziora
w Puszczy Zielonka.
Miałam fenomenalne
dzieciństwo.
Jeśli ktoś napisałby
biografie o pani
życiu, to jaki
miałaby tytuł?
„Z pasji”

22 pytania
do DyRki
<---------------

Pytania zadały
pani dyrektor
Mariettcie Śliwie,
nasze
dziennikarki z 3b:
Halina Śródecka i
Maja Talarczyk.

Ciekawi nas jaka jest najbardziej szalona
rzecz, jaką pani zrobiła w życiu?
Nie mogę powiedzieć, bo mnie zwolnią...
Ciekawa odpowiedź J Pewnie każdy uczeń,
po przeczytaniu tego artykułu będzie się
zastanawiał co, to mogło być. Skoro pani
Dyrektor jest tak szalona, to proszę nam
powiedzieć, co by pani zrobiła, gdyby
zobaczyła pani pingwina w zamrażarce?
Portret Pani Marietty
.
Krzyczałabym a potem oddałabym go do zoo,
ponieważ nie umiem zajmować się pingwinami.

Jesteśmy wielkimi fankami Harrego Pottera.
Czy pani również? Jeśli tak to jaka jest pani
ulubiona postać?
Fanką nie jestem, ale ta literatura nie jest mi
obca. Moją ulubienicą jest Luna.
Gdyby miała pani magiczną różdżkę, tak jak
Harry, to co by pani wyczarowała?
Z pewnością wyczarowałabym zdrowie, by nikt
nigdy nie chorował. Rzuciłabym też zaklęcie,
sprawiające by każdy człowiek miał w życiu jakiś
talent i był szczęśliwy.
Czy umie pani kierować tirem?
Jesteście niesamowite! Niestety tirem jeździć nie
potrafię, ale kto wie, może kiedyś się nauczę.

A jaki jest pani ulubiony bohater literacki?
Oh. Ciężko wymienić mi jednego,
przeczytałabym w swoim życiu już mnóstwo
książek. Moje ulubione pozycje literackie to takie,
które osadzone są w konkretnym czasie
historycznym, np. w okresie międzywojennym i
mówią o życiu, rodzinie, miłości i historii Polski.
Czy lubi pani oglądać filmy i jaki jest pani
ulubiony aktor? A jaka aktorka?
Lubię. Moim ulubionym aktorem jest Brad Pitt,
ponieważ dzięki reklamie z jego udziałem
kupiłam ekspres do kawy. Moja ulubiona aktorka
to Meryl Streep.
Jaki jest pani ulubiony film?
„Piękny umysł”

www.gloswielkopolski.pl
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Trening mózgu podczas przerw

Rys. Marta
.
Laskowska

Krzysiu z klasy 3a zainteresował się kostką podczas półkolonii. –
Zauważyłem, że ktoś układa kostkę, spodobało mi się. W domu zacząłem
szukać poradników – wspomina Krzysiu. Natomiast Jankowi z klasy
pierwszej udało się zdobyć 19 miejsce na jednym z konkursów z układania
Kostki Rubika. – Układam kostkę od lutego a na konkursie byłem w
kwietniu. Zaczynałem od układania kostek 2x2, 3x, i 4x4. Najtrudniejsza
jest dla mnie kostka Square 1. W klasie pierwszej jest jeszcze kilku
utalentowanych uczniów. Rekord Liwki w układaniu kostki 3x3 wynosi 26
sekund. Trening mózgu w postaci układania Kostki Rubika jest też
popularny w starszych klasach. Wiktor i Leszek z 3b układają kostki od
zeszłego roku. Ich rekord w układaniu kostki 3x3 wynosi 18 sekund. –
Najbardziej nie lubię kostki 6x6. Długo się ją układa i często mi to nie
wychodzi- przyznaje Leszek. Na koniec trochę historii. Kostka Rubika
została wynaleziona w 1974 roku przez Ernő Rubika a w 1976 roku
skonstruowana i opatentowana w Japonii. Ciekawostką jest to, że Ernő
Rubik po raz pierwszy układał kostkę przez cały miesiąc.

W naszej szkole jakiś
czas temu pojawiła się
nowa moda na
układanie Kostki
Rubika. Nasz redaktor
Witek Grabowski
postanowił
przeprowadzić
wywiady z kilkoma
uczniami.

.

Fot. internet

.

Fot. internet

KĄCIK ŻARTÓW I ŻARCIKÓW

Na okręcie podwodnym kucharz mówic do
kapitana.
- Musimy się wynurzyć kapitanie.
- Dlaczego?
- Dziś pierogi na obiad.
- Co ma to wspólnego wynurzenie okrętu z
obiadem?
- Na opakowaniu napisano „po wynurzeniu
gotować 5 minut.

Co ma fryzjer w lodówce?
Ma szynkę.
Co ma wspólnego jesień z łyżką?
Je-się-nią.
Wakacje coraz bliżej…. Rozmowa podsłuchana na przerwie:
- W moim domu nie mogliśmy się zdecydować, gdzie pojechać na wakacje,
więc tata powiesił na ścianie mapę Polski i dał mi rzutkę.
- Rzuć i pojedziemy tam gdzie trafisz rzutką – powiedział tata.
- I co??? Gdzie jedziecie?
- Nie wiem, ale chyba gdzieś za lodówkę.
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Leon ma talent

- Śpiew i gra na pianinie to moja wielka pasja – opowiada Leon, który już od najmłodszych lat
kochał muzykę. – Pewnego dnia rodzice zaprowadzili mnie do Szkoły Muzycznej. Nie wiedziałem na
czym chciałbym grać. Pani ,która mnie oprowadzała po szkole, zaproponowała mi bym usiadł przy
pianinie. To wtedy pokochałem ten instrument . Gram już czwarty rok – dopowiada chłopiec. Leon
brał już udział w kilku konkursach muzycznych. W tym roku szkolnym udało mu się wygrać nasz
wewnątrzszkolny przegląd muzyczny „Piosenka dobra na wszystko”. Zaśpiewał piosenkę „Chodź
pomaluj mój świat”, z którą udało mu się pokonać wielu uzdolnionych laureatów podczas
Powiatowego Przeglądu Talentów „MikroFONIA”, zorganizowanym przez Obornicki Dom Kultury.
Leon zdobył 3 miejsce. – Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się wygranej –
stwierdza Leoś.

W naszej szkole jest
wielu uzdolnionych
muzycznie uczniów.
Jednym z nich jest
Leon Dukat z klasy 3a,
któremu udało się
zdobyć trzecie miejsce
podczas Powiatowego
Przeglądu Talentów
„MikroFONIA 2022”.

Z Leonem rozmawiała
nasza najmłodsza
dziennikarka Zosia
Grabowska.
<-----------------

.

Fot. internet

SZKOŁA OCZAMI NASTKI

- „ Najbardziej podoba mi się w naszej szkole to, że zamiast dzwonka
słychać muzykę” – stwierdziła Anastazja z klasy 6a. Uczennica przeniosła
się do JDS kilka miesięcy temu. O tym, jak czuje się w naszej szkole,
zapytały dziennikarki z klasy 3a: Lena Nowak i Dobrochna Bręczewska.

Anastazja od początku pobytu w JDS czuła, że to miejsce stworzone dla
niej. – Już od pierwszych dni czułam wsparcie rówieśników i nauczycieli. –
przyznaje Nastka, której ulubioną nauczycielką jest pani Paulina.
Dziewcyzna mówi o sobie, że jest kreatywna, zabawna i mądra. Zdradziła
nam, że od 5 r.ż gra na pianinie oraz interesuje się tańcem a także gra w
tenisa. Cieszymy się, że Nastce podoba się w naszej szkole, jednak
zaciekawiło nas czy jest coś, co zmieniłaby w JDS. – Chciałabym by był u
nas sklepik i fajnie by było siedzieć na miękkich krzesełka - przyznała z
uśmiechem dziewczyna.

www.gloswielkopolski.pl
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To już jest koniec

.

- Na całe życie zapamiętam takie zdanie: „Podjęcie pracy jest gorzkie, ale
jej owoce są słodkie.” – WERONIKA KALUPA
Pamiętam mój pierwszy dzień w szkole. To była pierwsza klasa i nikt nie
potrafił jeszcze pisać. Chcieliśmy zapisać swoje imiona na tablicy, ale
zamiast liter wyszły nam szlaczki. – AMELIA DOLNIAK
- W pierwszej klasie rzucaliśmy rzutkami do tarczy i bawiliśmy się w
sygnalizację świetlną. To były czasy… – ADAM MUCZKE
- „Dużo szczęścia i słodyczy w dniu imienin fizyk życzy”. Będzie mi
brakowało nauczycieli i całej mojej klasy. – IGOR KRZYWONOS
- Kiedy przekroczyłem mury tej szkoły byłem przekonany, że będzie tu
bardziej surowo niż w przedszkolu. Na szczęście się myliłem – KUBA
GWIŻDŻ
- W piątej klasie była taka pseudomoda na zbieranie kart Star Wars.
Zabrałem jedną koledze i nigdy się nie przyznałem - IGOR B
Miałam chłopaka. Chodziłam z nim tylko dlatego, bo miał kartę Roberta
Lewandowskiego, która kilka lat temu była bardzo unikatowa – MARYSIA
JANISZEWSKA

Monika Szwed

.

.

Tegoroczni
ósmoklasiści za
chwilę opuszczą
mury naszej
szkoły. O to, jak
będą wspominać
podstawówkę
zapytała uczniów
redaktor naczelna
Monika
Szwed.
.
Monika
Szwed

Wakacyjne zagadki:
W cieniu jego się
schowasz,
kiedy jesteś na plaży
a słońce z wysoka
bardzo mocno praży.

Mały z płótna domek,
w lecie go stawiamy.
Gdy jesteśmy na
wakacjach,
nocą w nim sypiamy.

Na jakim piaszczystym
brzegu,
ludzie się opalają?
Wzburzone morskie
fale
muszelki tam
wyrzucają.
Chrupiąca i złota,
piecze się lub smaży.
Najchętniej ją jemy,
przy nadmorskiej
plaży.
Za chwilę wakacje.
Zespół redakcyjny
życzy Wam i sobie, by
tegoroczne były jak
najdłuższe!
Tymczasem
spróbuj swoich sił w
naszej wakacyjnej
krzyżówce!
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Dzieci wiedzą lepiej: „Co to są wakacje?”. Na trudne pytanie
odpowiadają dziewczynki ze szkolnej zerówki.

. Fot. Monika Szwed

Agata Jeziorek
- Wakacje to taki czas kiedy nie chodzimy do szkoły. Ja i
moja rodzina pojedziemy do Świnoujścia. To nasza
tradycja rodzinna. Na wakacjach trzeba dbać o przyrodę.
Nie wolno wyrzucać śmieci na drzewo.
Oliwka
- Wakacje to taki specjalny czas kiedy się odpoczywa.
Można jechać na wakacje w góry albo nad morze. Gdzieś
daleko od Obornik jest park linowy, jezioro i gofry z
czekoladą. Pojadę tam.
Julka
- Lody! Wakacje mają smak lodów! Można chodzić na
plażę i jeść lody.

. Fot. Monika Szwed

. Fot. Monika Szwed

Children's Day !

Do dziś wspominamy Dzień Dziecka, zorganizowany w
naszej szkole. Tyle atrakcji i pysznych przekąsek dawno
nie mieliśmy! Na początek mogliśmy zobaczyć doskonałe
przedstawienie pt. „LITTLE RED RIDING HOOD” w
wykonaniu artystów z kółka teatralnego, prowadzonego
przez panią Magdę Dylawerską. Co działo się później?
Ponad dwie godziny świetnej zabawy! Była wata cukrowa,
lody, konkursy sprawnościowe, malowanie twarzy, salon
urody i prawdziwy DJ- DJ COOKIE, czyli nasz absolwent
Piotr Nadstaga. To wszystko dzięki Radzie Rodziców.
Piona!

www.gloswielkopolski.pl
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Zielone szkoły
. Fot. Monika Szwed

Fot. Archiwum
. JDS

. Fot. Monika Szwed

. Fot. Monika Szwed

Wakacje czas zacząć!

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych
podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych
podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy,
byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi,
szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku
szkolnym.
Redakcja szkolnej gazetki.

