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Hokej Naszą Pasją

Julka i P. Odrobny

Wywiad z p. dyrektor Bożeną Muszalską.
Zawsze ciekawiło mnie czym zajmuje się pani Dyrektor. Jeśli pani Muszalska zgodzi się na
wywiad będę szczęśliwa. Kilka dni później odważyłam się i zapytałam. Pani się zgodziła!!! W
końcu jestem dziennikarką. 

"Byłam bardzo zaskoczona, bo zajęłam I-wsze miejsce."
Laureatka konkursu - Julka G. 

z klasy II e  opowiada o konkursie i swoich
wrażeniach ze spotkania z hokeistami

BAZGROŁY ZE SZKOŁY, czyli 
bajkopisanie Julci S.,

i master kucharzenie Pauliny

Ogólnopolskie
Wybory
Książek 
w naszej
szkole

zakończone.
Ponad 50%
frekwencja 

w wyborach to
jest coś. 

*

      Nasze typy książek  nie były zaskakujące. 
W czołówce znalazły się: Opowieści z Narnii,
Harry Potter, Koszmarny Karolek, Magiczne
drzewo, Mikołajek. Dziewczynki głosowały na
Martynkę, a chłopcy na Scooby-Doo. Oczywiście
lubicie Kubusia Puchatka i Dzienniczek
Cwaniaczka. Jednym zdaniem lubimy przygodę  
i dobry humor.

Ola

W.F.
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"Wybory, jakich dokonujemy
 w swoim życiu, często
pozostają zagadką." 

Wywiad z p. dyrektor Bożeną Muszalską.

*

Nasze wybory

"Dzisiaj z satysfakcją mogę przyznać, 
że mój wybór był trafny."

 
- Co panią skłoniło do zostania nauczycielką?
B.M.Wybory, jakich dokonujemy w swoim życiu, często pozostają zagadką. Niejednokrotnie dokonujemy
ich intuicyjnie, bez głębokich analiz. Dopiero życie weryfikuje nasze decyzje. Tak też było w moim
przypadku. Dzisiaj z satysfakcją mogę przyznać, że mój wybór był trafny.
Praca z młodzieżą, która nie jest łatwa, zawsze mnie interesowała. Nie traktuję jej jako żmudnego
obowiązku, lecz jako wyzwanie, dające mi dużo energii.
   - Czym się pani zajmuje?
B. M. Już w szkole podstawowej, później również w liceum bardzo, lubiłam wszelkie formy
aktywności sportowej. Uprawiałam głównie siatkówkę.. Do dziś jestem wierna swoim sportowym
zamiłowaniom. W wolnych chwilach czytam, lubię obejrzeć dobry film i uwielbiam pracę w ogródku.
   -  Czy jest coś, co chciałaby pani zmienić w swoim życiu?
B. M. Raczej nic pozwalam sobie na błędy, bo mylić się jest rzeczą ludzką, decyzje podejmuję bez
żalu, nawet jeśli okazały się nie trafione, ponieważ podejmuję je w jak najlepszej intencji.
Zawsze można było zrobić coś inaczej, lepiej. Myślę jednak, że każde doświadczenie, nawet to trudne,
a może przede wszystkim trudne, uczy nas jakiejś prawdy o życiu, ludziach i nas samych. Gdyby nie
nasza przeszłość, taka jaka była, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie.
Oczywiście wyciągam wnioski, które w przyszłości mogą okazać się mogą skarbcem wiedzy.
  Bardzo Pani dziękujemy. Rozmowa z Panią to dla nas piękna lekcja życia.  Paulina i Basia

- Jaka była pani najciekawsza lekcja w
karierze? 

B. M. Myślę, że to pytanie powinno być
skierowane do moich uczniów. Uważam,
że w pracy nauczycielskiej dobre i
szczere relacje z uczniem stanowią
bardzo ważny element. Mają ogromny
wpływ na stosunek ucznia do nauki i do
danego przedmiotu. 

-Jak to jest być dyrektorką szkoły? 

B. M. Pełnienie takiej funkcji jest 
odpowiedzialnym zadaniem, ponieważ
odpowiadam nie tylko za sprawy
dydaktyczne i wychowawcze, ale także
za bezpieczeństwo uczniów, organizację
pracy szkoły. Sprawuję nadzór
pedagogiczny. Oczywiście, początki były
trudne. Wiele spraw było dla mnie
zupełnie nowych. Nie z każdą mogłam
sobie wówczas poradzić sama,  ale
miałam wokół siebie samych życzliwych
ludzi, którzy chętnie pomagali mi w
rozwiązywaniu różnych problemów.

-Ile lat pracuje pani w tej szkole? 

B. M. W SP 10 pracuję 18 lat.

-Jakie studia pani
skończyła?Ukończyłam filologią polską 
na Uniwersytecie Wrocławskim.

www.ceo.org.pl

W.F
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Agatek

Agatek z Iwciem Julka i Ola z hokeistami

Agama brodata to jaszczurka, która nazywana jest kolczatym
pieskiem. Moja jest koloru pomarańczowego, jest duża i ma na imię August.
Agamy żywią się świerszczami, karaczanami i innymi robalami oraz sałatą
pekińską, rzodkiewkę, bananami itp. Aby mieć takiego pupilka potrzebne jest
terrarium lampa grzejna i lampa UVB i wytrwałość. Agamy lubią być
karmione przez innych. W terrarium nie może przebywać jeden samiec i
jedna samica. Natomiast dwie samice i  jeden samiec jak najbardziej
dogadują się. Zastanawiacie się dlaczego te zwierzęta nazywają się agamy
brodate? To dlatego ponieważ, gdy się boją czy denerwują nadymają brody.
Gdy coś się dzieje z moim kochanym Agatkiem, to muszę jechać z nim do
weterynarza aż do Bytomia, ponieważ jest tam specjalistka od gadów. Mam
również psa i kota, którzy słodziutko reagują na Agatka. Kot (Iwo) najpierw
go wącha....... potem kładzie się koło niego i zaczyna się
turlać. Natomiast Pies (Reks) boi się Agata. Woli trzymać się od niego  
z daleka. Myślę, że wspólnie tworzą niezły team. Ze mną oczywiście.
Pamiętajcie aby wasza agama miała dużo miejsca do życia i od czasu do
czasu wypuszczajcie ją by pobiegała. Więcej informacji znajdziecie na
stronie pogona.pl. PS. Agamy są kochane i zachęcam do opiekowania się
nimi.                                                                                                    Wika

         18 lutego 2015 w Księgarni Dom Książki w Jastrzębiu-Zdroju
wręczono nagrody w konkursie "Hokej Naszą Pasją". Aby wziąć w nim
udział, musiałam namalować rysunek związany z hokejem. Pomogły mi w
nim troszkę moje siostry: Ola i Klaudia, ale sam pomysł był mój.  
Do księgarni przyszli nasi hokeiści aby wręczyć nagrody.  Przyszedł
 Mateusz Bryk, Szymon Marzec, Tomasz Pastryk i Kamil
Świerski. Można było im zadać pytania o GKS Jastrzębie, a oni chętnie na
nie odpowiadali. Przyszła w końcu pora na ogłoszenie wyników.

                 Bardzo byłam zaskoczona, bo zajęłam w nim I-wsze
miejsce. Mój rysunek bardzo spodobał się hokeistom, zrobili sobie
nawet jego zdjęcie. Po rozdaniu nagród pstryknęłam sobie
z hokeistami kilka fotek, zebrałam autografy, troszkę
porozmawiałam i dumna wróciłam do domu. W księgarni bardzo
chcieli zostawić sobie mój rysunek, ale ja miałam inne zamiary.
Oprawiłam go w ramkę i po meczu hokeja, wręczyłam go
Przemkowi Odrobnemu - bohaterowi mojej pracy. Nasz bramkarz
bardzo ucieszył się. Wiem, że wisi u niego w domu na ścianie    
z dedykacją: "Od najwierniejszej fanki Julii". Pracę pokazał
nawet na swoim profilu na Facebooku. Tak to prawda jestem fanką
naszej jastrzębskiej drużyny. Uwielbiam chodzić na mecze i
podziwiać sprawność hokeistów.  A poza tym wspólnie z moją
rodzinką spędzamy czas, przeżywamy emocje, kibicujemy i
dyskutujemy.             Julia G.

Nasze pasje i marzenia Julka - fanka sportu i  Wika -  miłośniczka zwierząt opowiadają o swoich emocjach i marzeniach.

K.O.

K.O. R.G.
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Magia i koty

 -No to chcę mieć tyle  pieniędzy abym mógł być sławny.  Chcę mieć 100 -
piętrową willę z ogrodem i dyskoteką na Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju. -
Jesteś pewien Miłku. To wystarczy Ci do szczęścia?- zapytał motyl. 
Miłek trochę zasmucony i zakłopotany nagle z ogromną radością miauknął. -
Tak naprawdę... tak z całego serca, chcę żeby byli tu moi rodzice, bracia 
i siostry. I przed nim pojawili się tata, mama, brat i jego dwie cudne
siostrzyczki. Gdy zobaczył ich wszystkich, rozpłakał się ze szczęścia 
i szepnął: MAMA, TATA. WY JESTEŚCIE MOIM NAJLEPSZYM
MARZENIEM. NA ZAWSZE.                           Jula S. z III klasy   

Muffinkowe marzenie

BAZGROŁY ZE SZKOŁY, 
CZYLI BAJKOPISANIE, PIECZENIE, GOTOWANIE....

Muffinkowe marzenie
 
Składniki, 12 sztuk:•300 g mąki pszennej•2 łyżeczki proszku do
pieczenia•150 g cukru•szczypta soli•2 łyżki startej skórki z cytryny (tylko
najbardziej żółta zewnętrzna część)•1 opakowaniu cukru wanilinowego•2
jajka•250 ml jogurtu, kefiru, maślanki•125 g masła roztopionego .   
   Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewam do 190 stopni C. Do jednej miski przesiewam mąkę
razem z proszkiem do pieczenia, mieszam, dodaję cukier, sól, skórkę    z
cytryny i cukier waniliowy. W drugiej misce mieszam jajka z jogurtem,
kefirem oraz roztopionym i ostudzonym masłem (można krótko
zmiksować). Wlewam do miski z sypkimi składnikami i mieszam delikatnie
łyżką tylko do połączenia się składników. Ciasto powinno pozostać lekko
grudkowate. Ciasto wykładam do papilotek w formie na muffiny. Piekę przez
około 20 - 22 minuty. Niecierpliwie czekam aż wystygną i zaczynam
dekorować. Można dowolnym kremem, bitą śmietaną i koniecznie dodaje
kolorowe koraliki. Wyglądają pięknie i smakują jak marzenie. Powodzenia.    
                                                                                                Paulina

Magiczny motyl

„Kotek Miłek i Magiczny motyl”.
 Pewnego dnia Miłek biegał radośnie po łące, gdy nagle nadleciał kolorowy
motyl. Zatrzepotał wdzięcznie skrzydłami. Miłek w pogoń za motylkiem, a
motylek zaczął uciekać. Była świetna zabawa dopóki motyl nie zahamował.
- No czemu nie uciekasz?! Skarcił go Miłek.  
- Jak ci nie wstyd Miłosławie karcić magicznego motyla? Oburzony motyl
wrzasnął potężnie. 
 -Jak to? Motyl może tak krzyczeć ?- Miłek zdziwiony nie dowierzał. 
Może kłamie?! I wcale nie jest Magiczny? – myślał kotek.  
- Nie miałem zamiaru cię obrazić!  Kotek chciał przeprosić,  ale zamiast
przeprosin zapytał : - To jak... to znaczy na jaki sposób jesteś Magiczny? 
- Spełniam życzenia- odpowiedział motyl. 
–OOO! :-) zaciekawił się Miłek.  –A spełnisz też moje? Z nadzieją zapytał
kot.  
- No... myślę że mógłbym spróbować. -Tak tak spróbować nie zaszkodzi -
wspierał motyla zachwycony Miłek. Motyl przejaśniał kolorami tęczy i
wypowiedział magiczne słowa: - TWOJE  ŻYCZENIA SPEŁNIĘ LECZ
PAMIĘTAJ,  ŻE  NA ŻYCZENIE MOŻNA JE ... SKASOWAĆ,  ZMIENIĆ. 
 -No tak - mruknął znudzony kotek i poprosił - Ja chcę być bogaty?
 -No... -jęknął motylek. Te życzenia nie mogą być takie proste. Mówisz, że
chcesz być bogaty. Musisz powiedzieć też, czy chcesz być milionerem czy
może biliarderem lub trylionerem.
 – Acha! Chcę być kotem-  mruknął Miłek. -  Kotem.
 -Tak! No jasne! Ale to kim jesteś zależy od tego ile masz pieniędzy
- zaczepnie powiedział Magiczny motyl.

***

***

W.F.


