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Pan Michał Ruciński

Natalia Brut

AKTUALNOŚCI
O SADZENIU ŻONKILI
Nasza szkoła bierze udział w kampanii „Pola Nadziei”. Jest ona
organizowana od 15. lat. Zbiera fundusze dla ludzi przewlekle chorych.
Co roku ludzie na całym świecie sadzą żonkile.
My sadziliśmy żonkile po raz drugi. Sadzonki można było kupić za
złotówkę. Zbieraliśmy pieniądze na hospicjum. Młodsze klasy sadziły
kwiaty przed szkołą, a starsze przy kościele i bibliotece.
Kiedy wróciliśmy do szkoły, uczniowie klas IV-VI losowali kolory: fioletowy, niebieski, żółty, zielony, czerwony. Potem u poszli z nauczycielami. Robili karteczki, kolorowanki, żonkile z bibuły i witraże.
Amelia Trębuła kl.4b

ŚWIĘTO NIE TYLKO NAYCZYCIELI

KAŻDY MOŻE

Dnia 14 października w naszej szkole był wyjątkowy. To Święto
Edukacji Narodowej - święto nauczycieli i uczniów.
Najpierw uczniowie spotkali się z wychowawcami. Po godzinie
odbyła się prezentacja multimedialna. Następnie uczniowie mogli się popisać swoimi talentami wokalnymi. Karaoke się spodobało. Śpiewano
największe hity 2014 roku. Wyjątkowo chętnie wszyscy śpiewali
„Balkanicę”.
Na koniec rozegrano zawody sportowe. Klasy czwarte grały w siatkówkę, a piąta i szósta w piłkę nożną. Do godziny 11.00 toczono zaciętą
walkę. Zwyciężyły klasy IVA i VI.
Tak skończył się ten wspaniały dzień.
Amelia Trębuła, Oliwia Sanocka kl.4b
BYĆ ŚWIĘTY

„Każdy może być święty” - akcja, która odbyła
się w piątek 31 października 2014 w naszej szkole. Jest
to sprzeciw wobec popularnego święta Halloween. Zamiast zombie, wilkołaków i wampirów u nas zagościli
święci i anioły. Przy tworzeniu stroju było dużo zabawy, ponieważ każdy był inny. Oglądaliśmy prezentację
na temat Tradycji Wszystkich Świętych oraz Zaduszek
w Polsce i innych krajach. Meksyk, Japonia wszędzie
tam byliśmy! Pod koniec schola parafialna zaśpiewała
piosenkę pod tytułem „Każdy może być święty!” Znajomy tytuł prawda?
Karolina Tomczak, Julia Jakiel kl.4b

Na zdjęciu: pani K. Konsur, Oliwia
Sanocka i Weronika Konsur

STRACH MA WIELKIE OCZY
W naszej szkole gościł teatr z Torunia. Przedstawienie nosiło tytuł
„Strach ma wielkie oczy”.
Aktorzy przyjechali z ważną sprawą. Pokazali nam, że jak mamy problemy w szkole lub na podwórku, to nie musimy chodzić do wróżki albo czarodzieja. Jak cos nam grozi, ktoś nam dokucza, mówimy o tym dorosłym.
Ten przekaz był ciekawy. Trafił do nas. Biedronka Malwina udzieliła nam
kilku rad:
Bezpieczniej jest w grupie. Unikamy agresora. Mówimy do niego po imieniu. Nie okazujemy strachu Prosimy o pomoc dorosłych
Warto je zapamiętać!

WYWIADY
Zaszczycony uczniowskim zaufaniem. ROZŚPIEWAŁ NASZĄ SZKOŁĘ!
Redaktorki Szkolniaka przeprowadziły wywiad
z opiekunem Samorządu Szkolnego, p. Jackiem
Marciniakiem.
Redaktorki: Jak się pan czuję wiedząc ,że uczniowie
wybrali Pana?
Pan Jacek: Zaszczycony, że uczniowie obdarzyli mnie
zaufaniem. Cieszę się.
R: Spodziewał się Pan tego wyboru?
P.J :Nie! Byłem zaskoczony!
R. Co chciałby Pan zrobić jako Opiekun Samorządu?
P.J: Plan działania jest bogaty, ale ja mogę tylko pomóc. Nie mogę sam czegoś realizować
R: Dlaczego został pan nauczycielem wychowania
fizycznego?
P.J :Trudne pytanie… Chyba dlatego, że całe życie
byłem związany ze sportem.
R: Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
P.J :Dyscyplina sportowa… piłka nożna ,koszykówka,
żużel.
R :Uprawia Pan czynnie sport?
P.J: Tak, uprawiam go czynnie.
R: Jak lubi Pan spędzać wolny czas?
P.J :Przy dobrym filmie, w ruchu i rekreacyjnie?
R: Ma pan jakieś hobby?
P.J: Nie wiem, raczej nie.
R:Ma Pan jakiegoś zwierzaka?
P.J Tak, mam pieska:).
R:Dziękujemy za wywiad. Do widzenia.
P.J: Do widzenia, ja także dziękuję.
Karolina Tomczak, Julia Jakiel kl.4b

Filip Wielemberg i Bartek Krakowiak przeprowadzili wywiad z panem Michałem Rucińskim, który
od września uczy w naszej szkole muzyki i plastyki.

Redaktorzy: Chciałbym zadać Panu kilka pytań. Na
jakim instrumencie najbardziej lubi Pan grać?
Pan Michał Ruciński: Najbardziej lubię grać na instrumentach klawiszowych, lubię też grać na gitarze i
śpiewać.
R: Jaki rodzaj muzyki najbardziej Pan lubi.
M. R.: Muzykę rokową i dawną.
R: Ma Pan jakiś ulubionych wykonawców, zespoły?
M. R.. R. Piuzintefer a z muzyki dawnej lubię Bacha.
R:Podoba się Panu w tej czy dawnej szkole???
M.R: Na razie za krótko tu pracuję żeby ocenić.
R:Jest jakaś najbardziej grzeczna klasa?
M.R.: Szczególnie grzeczna jest klasa 6.
R: Proszę Pana w dawnej szkole uczył muzyki
i plastyki.
M.R.: Muzyki i plastyki.
R: Dziękujemy za rozmowę.
M.R.: Dziękuję.

WYWIADY
Lubię pracę z dziećmi.

Cieszę się, że wygrałam!

Wywiad z Panią Pedagogmgr Agnieszką Puchalską.

Wywiad z Przewodniczącą Samorządu
Szkolnego Natalią Brut

R: Jak długo pracuje Pani w swoim zawodzie?
P.A: W moim zawodzie nauczyciela-pedagoga, prawie 8 lat.
R:Czy pracowała już Pani w innej szkole, jako pedagog?
P.A: Tak, pracowałam w PSP w Zaborze przez 2 lata.
R:Na czym polega Pani praca?
P.A: Polega ona na wspieraniu. Uczniów, rodziców,
nauczycieli...
R:Dlaczego Pani wybrała naszą szkołę?
P.A: Wydawała mi się ona bardzo przyjazna, i lubię
też pracę z dziećmi ze szkół podstawowych.
R:Czy dogaduje się pani z innymi nauczycielami?
P.A: Tak, dogaduję się. Myślę, że się polubiliśmy. :)
R:Jak dogaduję się pani z uczniami naszej szkoły?
P.A: Myślę, że powoli wdrażam się do poznania
uczniów i coraz lepiej mi to wychodzi.
R:Czy lubi Pani swoją pracę?
P.A: Bardzo! W niej spełniam się, bo lubię pracę z
dziećmi.
R:Czy ma pani jakieś hobby?
P.A: Mam. Lubię w wolnych chwilach malować.
R:Czy lubi Pani czytać książki? Jakie?
P.A: Bardzo lubię czytać książki związane z moim
zawodem. Ale także oparte na faktach.
R:Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?
P.A: Lubię słuchać różnej muzyki. Nie mam określonych upodobań co do wykonawców.
R:Jakie filmy lubi Pani oglądać?
P.A: Lubię oglądać dobre komedie, ale także takie...do płaczu.
R:Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
P.A: Nie wiem, wszystko lubię jeść! A na pewno nie
odmawiam sobie śmietankowych i waniliowych lodów. :)
R:Jaki jest Pani ulubiony zwierzak? Miała już Pani
jakiegoś?
P.A: Bardzo lubię psy. Kiedy byłam w waszym wieku miałam kundelka Kajtusia.
R: Dziękujemy za wywiad. Życzymy miłego dnia!
P.A: Również bardzo dziękuje. Zapraszam ponownie!

R: Dlaczego chciałaś być przewodniczącą Samorządu
Szkolnego?
N: W zeszłym roku startowałam na przewodniczącą,
ale wtedy nie liczyłam, że nią zostanę. Wiedziałam,
jak to będzie, że mogę pomóc coś zorganizować, wiedzieć, co się będzie działo, ale to, że jestem przewodniczącą, to tak wypadło.  Też się cieszę.
R: Jak myślisz, dlaczego uczniowie naszej szkoły
wybrali Ciebie?
N: Ponieważ nie było innych lepszych kandydatów…
Oprócz Agnieszki i Oliwii.
R:Co zamierzasz zmienić w naszej szkole?
N: Będzie po staremu, tylko jakieś nowe atrakcje.
R: Czy wydaje ci się, że twoje pomysły przypadną
do gustu uczniom?
N: Nie.
R: Spodziewałaś się tego, że wygrasz wybory?
N: W ogóle.
R: Czy kiedyś byłaś już w samorządzie ?
N: Tak, rok temu.
R: Czy dobrze dogadujesz się z innymi członkami
samorządu ?
N: Tak, bardzo dobrze.
R: Czy masz jakieś ciekawe hobby ?
N:Nie.
R : Co wolisz ? Oglądać filmy czy czytać książki?
N: Nienawidzę czytać, ale kocham oglądać.
R: Czy lubisz słuchać muzyki? Jak tak to jaki jest
twój ulubiony gatunek.
N: Bardzo lubię słuchać każdej muzyki.
R:Dziękujemy za wywiad.
Oliwia Wąsik, Agnieszka Cabel kl.6

W Krainie Literatury
To warto przeczytać...
W pierwszym numerze "Szkolniaka" książką miesiąca dla klas I-III jest "Dziennik
Cwaniaczka" autorstwa Jeffa Kinneya. Głównym bohaterem jest Greg Heffley. Ma on dużo przygód
(zawartych w kilku tomach). Razem ze swoim przyjacielem Rowleyem Jeffersonem próbuje rozkochać
w sobie swoją pierwszą miłość, panicznie boi się
"dręczyciela" i ucieka przed WIELKIM I STRASZNYM.. Kim? Dowiecie się tego, jak przeczytacie
książkę. Możecie wypożyczyć ją w Gminnej Bibliotece w Zawadzie.. :
Karolina Tomczak kl. 4b

W POTOPIE SŁÓW
Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Książek. W tym roku
czytano utwory Henryka Sienkiewicza. U nas był to „Potop”.
Na pierwszej lekcji uczniowie zebrali się na holu. Po chwili uroczyście weszli pani Joanna Zrobczyńska i
pan Arkadiusz Szakoła. Byli ubrani w stroje szlachty.
Później fragmenty „Potopu” czytali: Łukasz Jackiewicz, Karolina Tomczak, Oliwia Sanocka, Anna
Barska, Monika Mondzelewska, Jan Ratajski, Oliwia Wąsik, Adam Gabryel i Bartosz Krakowiak. Mogliśmy też zobaczyć fragmenty ekranizacji tej książki.
Warto dodać, że tego samego dnia starsi mieszkańcy Zawady Czytali inną powieść H. Sienkiewicza
„Pana Wołodyjowskiego”. Wśród czytających byli dyrektor Władysław Kondras i ksiądz Krzysztof Korcz.
Karolina Tomczak kl.4b

Pisarze są wśród nas!
W naszym czasopiśmie będziemy zamieszczać
wiersze i opowiadania
napisane przez
uczniów. W pierwszym numerze prezentujemy
wiersz Jakuba Poczekaja.

Orzeł Biały
Biały piorun naszego nieba broni
Przed czarnymi krukami
ze wschodu i zachodu.
Ptak, co chwałę nam przynosi
swoją dumną korona.
Orzeł nasz, co wzrokiem poważnym
wrogów Polski hańbą odrzuca
i szponami
zwycięstwo nieprzyjaciołom wyrywa z rąk.
Orzeł, co gniazda bronić będzie,
gdy wrogów strzały słyszeć się dadzą,
co krew i pot oddaje Polsce naszej .

Z językiem za pan brat 
Proszę pani czy proszę panią? Jak poprawnie powiedzieć?
Proszę pani— to jest poprawna forma. Proszę
panią możemy powiedzieć w zwrotach :

proszę panią o pozwolenie,

proszę panią do tańca. 

Wieści z boiska
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Dnia 30.10.2014r w naszej szkole odbył się
turniej piłki nożnej. Brały w nim udział klasy 4-6.
Klasy czwarte wystawiły dwie drużyny tak samo jak
klasa piąta i szósta.
Turniej podzielony był na dwie grupy A i B.
W grupie A były klasy czwarta 1 , piąta 1 i szósta 1.
A w grupie B były czwarta 2 , piąta 2 i szósta 2. Po
fazie grupowej klasy czwarte grały o piąte miejsce ,
klasy piąte o trzecie miejsce i klasy szóste o pierwsze
miejsce.
Trzecie miejsce zajęła drużyna Adriana
Czubackiego ucznia klasy 5. W jej składzie oprócz
Adriana byli: Tomek Zamojski, Tobiasz Dąbrowski,
Michał Jarowicz, Jakub Zieliński i Filip Lipiński.
Drugie miejsce wywalczyła
drużyna Dominika
Kowalonka ucznia klasy 6. Byli w niej jeszcze:

Patryk Kleszcz, Bartek Krakowiak, Natalia Brut,
Agnieszka Cabel i Filip Wielemberg. Na najwyższym
podium stanęli zawodnicy z drużyny Eryka Starzyka
ucznia klasy 6. Zwycięzcy to: Eryk Starzyk (kapitan),
Marcin Czarnecki, Dominik Błocki, Hubert Horbacz
i Kacper Mizioch.
Turniej był ciekawy, mecze emocjonujące
i uczestnicy zadowoleni. Sam pomysł zorganizowania tego turnieju był godny pochwały a zainteresowanie uczestników oraz osób towarzyszących to potwierdził. Dlatego też proponuję częstsze organizowanie tego typu zawodów. Zdecydowanie integruje
to uczniów i wzmaga w nich ducha rywalizacji.
Adam Gabryel kl.6

HUMOR
Przedstawiciel piekła proponuje niebu rozegranie meczu piłkarskiego.
- Głupi pomysł - odpowiada archanioł Gabriel - Przecież
wiesz, że wszyscy najlepsi piłkarze są w niebie...
Lucyfer:
- A wiesz gdzie są wszyscy sędziowie?

Czym jest League of Legends?
League of Legends to szybka gra, która łączy w sobie RTS I RPG.
Dwie drużyny
potężnych bohaterów walczą na
różnych polach
bitew i w wielu
trybach.

Prawdziwy bój
Połącz strategiczne myślenie, szybki refleks I współpracę z drużyną, by zmiażdżyć przeciwników w małych potyczkach i zaciekłych bitwach 5v5.

Opracuj
strategię
i rozwijaj się
Dzięki regularnym aktualizacjom, wielu mapom
i trybom gry oraz ciągłemu pojawianiu się nowych
bohaterów, jedyną granicą sukcesu jest twoja pomysłowość.

Walcz, tak jak chcesz
Niezależnie od tego, czy grasz z botami, czy wspinasz się w tabeli systemu ligowego, League of Legends potrafi szybko dobrać ci przeciwników o podobnym poziomie.

Walcz honorowo
Walcz honorowo i otrzymaj specjalne pochwały
od innych graczy.
Filip Wielemberg

UŚMIECHNIJ SIĘ
Ploteczki zez szkolnej ławeczki 
 Malwinie z teatru „Strach ma
wielkie oczy” bardzo spodobał sie K.
Dz. Z klasy V. Niestety, nie odwzajemniał on zainteresowania Biedronki.
Nad rzeką siedzi rybak. Podchodzi do niego policjant:
- Ma pan kartę wędkarską?
- Nie mam.
- To 50 zł mandatu.
- Ale ja nie łowię tylko robaka kąpię.
- To 100 zł.
- Za co?
- Bo robak nie ma kąpielówek.

 Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny z VI klasy przygotowały swoim kolegom niespodziankę. Były
prezenty, torty, zabawne skecze. W
marcu chłopaki mogą się zrewanżować. Czekamy na ich pomysły.


Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika „niedziela”?
- Wakacje, proszę pani.

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy na najpiękniejszą mamę. Wszyscy głosowali na swoje mamy, a ty dostałaś dwa głosy.

Przychodzi skrzat do apteki i mówi:
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