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Pani Kasia
Trojan
od września
uczy religii
i opiekuje się
dziećmi
w świetlicy.

Wywiad z panią Katarzyną Trojan
Wywiad z Wiktorią Kitą
O zabawie karnawałowej
O zabawie walentynkowej
Wiersz Jakuba Poczekaja o zdrowiu
Klasy I A, I B i II A na wycieczce
Modne kule świetlne
O kole fotograficzno-filmowym
Co warto przeczytać

Zuzia Smoter i Klaudia Pierucka
na zabawie karnawałowej.

Uczniowie klasy I A, I B i II A
byli piekarzami :)

AKTUALNOŚCI
ZABAWA KARNAWAŁOWA
Na zabawę karnawałową spojrzymy z perspektywy uczniów klas I—III,
piątoklasistki i siódmoklasistki.

Klasy I-III bawiły się na sali gimnastycznej. Chwile przerwy spędzali
w klasach, gdzie czekał na nich
poczęstunek.

Na zabawie karnawałowej było
bardzo dużo księżniczek. :)

Bal karnawałowy
według piątoklasistki

Szymon Mizioch przebrał się
za jaskiniowca.

Dnia 26.01.2018r. odbyła się zabawa karnawałowa, klasy 1-3 bawiły się w klasach i na sali
gimnastycznej, a 4-7 także w klasach i na holu
szkoły. Zabawa rozpoczęła się smacznym poczęstunkiem, a następnie potańcówką na holu.
W tym czasie odbył się konkurs na najlepsze
przebranie, który wygrała Amelka Czarnecka
w ciele zombie, drugie miejsce zajęła Ola Poczekaj przebrana za Zorro, a trzecie Lucjan
Hordziejewicz jako Joker .Został zorganizowany drugi konkurs na najbardziej aktywną grupę
bądź osobę, oprócz tego odbyły się też konkursy klasowe np. w klasie 5 uczniowie grali w
popularną grę w krzesełka. Najbardziej zwinną
i sprytną w tej grze okazała się Maja Burdzy.
Na imprezie panowała miła atmosfera. Każdy
dobrze się na niej bawił. Karnawał zakończył
się solidnym sprzątaniem.
Zosia Koperwas

Ola Poczekaj
jako Zorro

AKTUALNOŚCI
Tak bawili się
siódmoklasiści :)
Całkiem niedawno, dokładnie 26 stycznia odbył się bal karnawałowy dla klas IV-VII. Dyskoteka rozpoczęła się od
spotkania w klasach, gdzie wszyscy przygotowywali swoje
sale. Po kilku minutach, kiedy sprzęt z piosenkami był przygotowany na korytarzu, uczniowie zaczęli zwoływać
wszystkich na dół. Dominik Guzowski oraz Błażej Szczepaniak odpowiedzialni za muzykę, włączyli przebój, przy
którym Szymon Pankow z klasy IV a podbił parkiet.
Wszyscy bili brawa, wykrzykując jego imię. Samorząd zorganizował grę..., która na samym końcu nie doczekała się
nagrody. Tak samo było z konkursem na taniec. Koniec
końców, nikt nie wie kto wygrał, a jury, jakby całkowicie o
tym zapomniało. Na nasze szczęście wybory na najlepszy
strój się udał. Amelia Czarnecka z klasy IV a zdobyła
pierwsze miejsce! Jej strój od razu podbił innym serca!
Będąc szczerym najlepsze wydarzenia odbywały się w sali
numer 13, gdzie uczniowie z klasy VII B, zorganizowali
sobie maraton oglądania śmiesznych filmów oraz scen z
różnych filmów (nie zapominajmy o anime, przy których
najwięcej się działo). Od razu informuję, że nie wszyscy
mogą dostać się do tej klasy, ale zapraszamy! Na koniec,
czas na ostatnie zdania! Impreza miała wiele niedociągnięć,
ale rozumiemy i nie wypominamy SU. Wiele osób uznało
to wydarzenie za wielki niewypał, jednak znalazło się sporo
osób, które przyznało, iż będą ten dzień miło wspominać
Anna Skrzypczak (Mikasa)

Strój Amelki Czarneckiej
najbardziej się podobał.

Czwartoklasiści mieli najciekawsze
stroje. Po lewej Gabrysia Lubojańska
i Daniel Horbacz.
Maćkowi, Cyprianowi i Filipowi
humory na zabawie dopisywały.

Natasza Zaraś, Amelka Gutowska
i Kornelia Korczyńska

AKTUALNOŚCI
Nagrody na koniec I semestru
przyznano!
Dnia 2.02.2018r. odbył się apel. Dotyczył on podsumowania
pierwszego semestru. Wychowawcy nagrodzili poszczególne
osoby, które wyróżniły się na tle klasy. Nagrody otrzymali
również ci, którzy mieli najlepsze kostiumy na zabawie karnawałowej. Rada rodziców ufundowała bony do sieci sklepów
Empik, a szkoła inne podarunki. Zostały też wyróżnione osoby, które nie mają ani jednej nieobecności, a także laureaci
konkursów plastycznych, przyrodniczych czy polonistycznych. Za zaangażowanie się w potrzeby świetlicy również
niektórzy zostali nagrodzeni.
Maja Burdzy

Co o sobie wiemy?
Klasa VII A na warsztatach w Dziennym Ośrodku Młodzieżowym
Dnia 31.01.2018r. klasa 7a pojechała do DOM-u. Jest to miejsce w którym klasa może się bardziej poznać, zobaczyć ile mają wspólnych zainteresowań. Na początku pan opowiadał nam historię tego miejsca i pokazywał zdjęcia, jak to miejsce wyglądało przed remontem. Mówił także o planach na przyszłość czyli to ma być miejsce, w którym młodzież będzie pomagała starszym ludziom. Podczas lekcji
odbywały się tam różne zabawy, pierwsza lekcja klasy 7a była na temat integracji. W I semestrze tego
roku szkolnego pojechała także klasa 7b.
Emilia Kozłowska

Walentynek czar
8.02.2018 odbyła się zabawa walentynkowa. Można było się
poczęstować cukierkami i krakersami a gdy ktoś był spragniony mógł napić się soku, bo Mateusz Pierucki i Krystian
Glapa oczekiwali, kiedy ktoś przyjdzie i się poczęstuje. Po
drugiej stronie korytarza było można potańczyć. Tańczono do
różnych piosenek: „Przez twe oczy zielone” w wykonaniu
Zenka Martyniuka „Miłość w Zakopanem” w wykonaniu Sławomira. Po całym korytarzu chodzili nauczyciele: panie Ewa,
pan Arek i pan Andrzej, którzy pilnowali, żeby ktoś nie wyszedł ze szkoły bez pozwolenia. Gdy była już ostatnia piosenka, to zaczęli przychodzić rodzice, którzy patrzyli przez
chwile na wszystkich jak tańczyli. Wszystkim się impreza
podobała.
Gabrysia Lubojańska

Tuż przed feriami Samorząd
Uczniowski zorganizował (jak
co roku) pocztę walentynkową. Przez kilka dni uczniowie
z SU zbierali karki ( i nie tylko) z życzeniami. W piątek
wszystkie przesyłki trafiły do
adresatów.

AKTUALNOŚCI
Najbardziej podobało się pieczenie chleba
Klasy I A, I B i II A w Janowcu
05.02.2018r. uczniowie mogli zauważyć, że na korytarzach jest nieco ciszej i puściej. Mogło to być
spowodowane obecnością klas pierwszych i drugiej na „Warsztatach u Cioci Joli”. Wszyscy zostali
powitani po staropolsku: chlebem i solą (przy okazji dowiedzieli się znaczenia słowa „staropolskie”).
Część, która prawdopodobnie większości spodobała się najbardziej, czyli pieczenie chleba, była poprzedzona krótką lekcją na temat zbóż. Każdy, razem z nauczycielami, miał szansę, by upiec dwa małe
chleby. Jeden o podstawowym kształcie, natomiast kolejny był wariacją piekarzy. W trakcie pieczenia,
uczniowie dowiadywali się wszystkiego co niezbędne przed podróżą, na lotnisku w Babimoście. Kiedy
znów zawitali u bram Karczmy w Janowcu, czekał na nich posiłek i ich własne, gotowe już, chlebki.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, żegnając się z „ciociami” i trzema sympatycznymi psami.
Karolina Tomczak

Na lotnisku w Babimoście

Zimowe ferie tylko w górach
Korenov to mała miejscowość niedaleko miasta Harrachov pełna pensjonatów, apartamentów i restauracji.
Dookoła jest otoczona małymi oraz większymi stokami narciarskimi. W ferie można odpocząć tam w otoczeniu pięknych gór Karkonoszy. Bardzo popularna
jest tam aktywność fizyczna w formie nart zarówno
zwykłych jak i biegowych oraz snowboardu. W Harrachovie warto zobaczyć centrum miasta, które zapełnione jest wszelkiego rodzaju restauracjami, kawiarniami i barami. Znajduje się tam również ogromna
skocznia narciarska. Spędziłam tam jedne z najlepszych ferii w moim życiu. Uważam, że jest to idealne
miejsce na spędzenie wolnego czasu.
Maja Burdzy

Każdy mógł upiec chleb!

Harrachov

WYWIADY
która wydarzyła się podczas Pani lekcji?
P.K.T.: Zabawne sytuację są często. Najczęściej
zdarzają się one podczas sprawdzianów i kartkówek,
które wydają się mi proste, a później, kiedy je rozdaję, to okazują się nie takie proste, choć tematy są znane od dawna. Najśmieszniej jest, kiedy je sprawdzam.
Mogę się wtedy dowiedzieć wielu rzeczy, na które
bym nie wpadła.
R. Sz.: Jak wspomina Pani swoje czasy szkolne?
P.K.T.: Zawsze lubiłam szkołę i byłam dobr ym
uczniem, można tak powiedzieć. Angażowałam się w
działania podejmowane przez samorząd, w którym
sama byłam. Bardzo fajne było to, że miałam zawsze
zgraną klasę i mimo tego, że poszłam do liceum, cały
czas trzymaliśmy się razem.
R. Sz.: Jakie ma Pani hobby?
P.K.T.: Moim hobby jest muzyka, śpiewanie, czasami potrafię coś zaskrzypieć na gitarze i nie tylko.
Potrafię grać na wielu instrumentach.
R. Sz.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
P.K.T.: J eżdżę tr ochę na r olkach, lubię gr ać w gr y
planszowe i zawsze, kiedy spotykam się ze znajomymi, to gramy w planszówki.
R. Sz.: Czy ma Pani jakieś zwierzątka domowe?
P.K.T.: Tak, mam kota Tutusia. J est bar dzo kochany.
R. Sz.: Jak spędziła Pani swoje ferie?
P.K.T.: Byłam na nar tach w Słowacji. Było ciężko. Wydawało mi się, że jestem dobrym narciarzem,
niestety kiedy wjechałam na szczyt góry, to już wymiękłam, ale dałam rady.
R. Sz.: W jaki sposób lubi Pani spędzać wakacje/
ferie?
Wywiad z panią Katarzyną Trojan P.K.T.: Wszystkie fer ie i wakacje związane są z
górami. Jeśli jest to lato, to wędrówki, szczególnie po
Tatrach. Chociaż lubię też pojechać nad morze i nic
Redakcja. Szkolniaka: Dlaczego wybrała Pani za- nie robić.
R. Sz.: Dziękujemy za wywiad.
wód nauczyciela i przedmiot, którego uczy?
Oliwia Sanocka
Pani Katarzyna Trojan.: Na początku nie wybr ałam zawodu nauczyciela, studiowałam zupełnie co
innego, ale było związane to z pedagogiką. Katechetką zostałam dlatego, że od zawsze byłam związana z
kościołem i brałam czynny udział w jego życiu. Znajomi też namawiali mnie żeby pójść w tę stronę i rozwijać to, co jest w moim życiu obecne.
R. Sz.: Czy podoba się Pani u nas w szkole?
P.K.T.: Oczywiście! J est tu fantastyczna atmosfera, fajni uczniowie oraz wspaniali nauczyciele. Jestem
bardzo zadowolona, że przywędrowałam aż tutaj.
R. Sz.: Czy lubi Pani pracę nauczyciela?
P.K.T.: Tak, bar dzo. Nie ma tutaj żadnych r am,
schematów i każda lekcja wygląda inaczej w innej
klasie, choć mówię o tym samym.
R. Sz.: Czy pamięta Pani jakąś zabawną sytuację,

Lubi planszówki, muzykę
i góry

WYWIADY

Rysowanie wiele zmieniło
w moim życiu
Wywiad z Wiktorią Kitą
z klasy VII A

R. Szkolniaka.: J ak długo r ysujesz?
W. Kita: Rysuję od I klasy podstawówki.
R. Sz.: Dlaczego postanowiłaś r ysować?
W.K.: Postanowiłam r ysować, ponieważ to mnie
uspokajało.
R. Sz.: Sama się uczyłaś czy chodziłaś do jakiejś
szkoły, czy może ktoś cię uczył?
W.K.: Uczę się sama, czasami oglądam filmy na
YouTube.
R. Sz.: J akiego typu obr azki r ysujesz?
W.K.: Lubię r ysować stylistyką magii i fantasy.
Czasami rysuję ludzi, ale to rzadko.
R. Sz.: Rysujesz codziennie czy tylko np.: gdy
masz czas?
W.K.: Obecnie r ysuję, gdy mam czas lub gdy
mam wenę.
R. Sz.: J esteś zadowolona ze swoich pr ac?
W.K.: Zależy.
R. Sz.: Czy r ysowanie zmieniło coś w twoim życiu?
W.K.: Zmieniło wiele. Mam lepszy pogląd na
świat i życie. Nie jestem ponura i smutna.
R. Sz. :Czy lubisz coś jeszcze? J akieś hobby?
W.K.: Uwielbiam, a nawet kocham konie i jazdy konno.
R. Sz.: Dziękuję za r ozmowę.
Emilia Kozłowska

W lutym tego roku opiekun SU zaproponował Wiktorii zorganizowanie wystawy w szkole. Wiktoria
zaprezentowała swoje prace na holu szkoły. Mogliśmy oglądać w lutym i w marcu.

To wybrane prace
ze szkicownika Wiktorii.

W Krainie Literatury
To warto przeczytać...

swój dom i wędruje tylko czasami.
Ta książka bardzo mi się podobała i mam nadzieję,
Chciałabym polecić Wam książkę Astrid Lindgren że i Wam się ona spodoba.
Stefania Ratajska kl.V
pt.:”Rasmus i włóczęga”. Opowiada ona o
dziewięcioletnim Rasmusie – chłopcu z Domu
Dziecka.
Pewnego dnia znajduje on pięć öre i muszelkę,
oraz dowiaduje się, że następnego dnia przyjedzie
małżeństwo, aby wybrać sobie dziecko. Chłopiec
ma nadzieję, że wybiorą jego, ale wybierają
Grretę, blondyneczkę z lokowanymi włosami. W
trakcie odwiedzin znajduje gazetę i dowiaduje się,
o napadzie na fabrykę w Sandö. Jednak nie wie on,
że ta informacja przyda mu się w jego przygodach.
W nocy ucieka z Domu Dziecka, aby poszukać
sobie rodziców. W drodze spotyka Rajskiego
Oskara – tytułowego włóczęgę. W trakcie swych
przygód znajduje rodzinę, która chce go mieć za
syna, ale Rasmus wybiera wędrowanie z Oskarem.
Na koniec książki dowiaduje się, że włóczęga ma

Zdrowie
Każdy świeżak o tym wie,
Zdrowie bardzo dużo chce,
Bo kto zdrowy, rześki, świeży,
Ten wysoko częst mierzy.
Jednak jak o zdrowie dbać,
Trzeba wiedzieć, trzeba znac.
Po pierwsze, owoce są najlepsze.
Jabłka, gruszki ibanany,
Tych koleżków dobrze znamy.
Są pomocą, gdy w chorobie,
Zwykle nie radzimy sobie.
Oni zawsze są ochroną,
Nieodłączną nam obroną.
Po drugie, warzywa wcale nie są głupie.
Widzą dobrze, jak ci pomóc,
Złe wirusy mocno stłuc.
A bakterie? - nie ma sprawy,
Tu nieważne są obawy.

Szybko z nimi radę dają,
Bo sposoby swoje mają.
Trzecia sprawa—to kondycja.
I to wcale nie jest fikcja,
Że sportowiec też ją lubi.
Kto się lubi, ten się czubi,
A bo może, bo jest zdrowy
I niestraszne mu choroby,
I kontuzje i otyłość,
Bo do sportu jest w nim miłość.
Czwarta rada—lub lekarza i dentystę,
Co o twoje zęby dba,
On próchnicy radę da.
Lecz o zęby, pilnie dbaj,
Bo ból zęba—oj, aj, jaj.
I nad życie zdrowie miłuj,
Bo jak ono się zepsuje,
To nic wtedy nie smakuje.
Jakub Pozekaj kl.VII A

A po lekcjach :)
Zdjęcie z żabiej perspektywy
Koło fotograficzno-filmowe
Zajęcia fotograficzne zorganizował pan Arek Szakoła oraz pan
Andrzej Nowacki. Odbywają się we wtorek na ósmej godz. lekcyjnej. Uczęszczają na nie – Ola Poczekaj, Klaudia Pierucka, Patryk Czubacki, Stefania Ratajska, Blanka Kozłowska, Nadia Burdzy.
Na pierwszych zajęciach dowiedzieliśmy się, jak obsługiwać
aparat fotograficzny, a następnie uczyliśmy się robić zdjęcia z
różnych perspektyw np. żabiej, lotu ptaka.
Na pewnych zajęciach wyszliśmy na podwórko i do lasu, by ująć
ślady zwierząt na śniegu, ponieważ mieliśmy robić zdjęcia, na
których miał być krajobraz ze śniegiem. Na kolejnych zajęciach
montowaliśmy film ze zdjęć innych uczniów. Podczas wielu zajęć robimy dużo ciekawych rzeczy: poznajemy budowę aparatu,
jego funkcje, a nawet robimy zdjęcia do konkursu „Co to jest?
What is this? Was ist das? Что это?”. Konkurs miał dużą popularność i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Bardzo się cieszymy,
że w naszej szkole są takie zajęcia, ale niestety trwają tylko jedną
godz. lekcyjną w tygodniu.
Stefania Ratajska i Klaudia Pierucka kl. V

Zdjęcia z konkursu „Co to jest?”

NIE T YLKO NAUKA :)
Świetlne kule
Ozdobne kule zwane cotton balls od kilku sezonów nie przestają
być dekoracyjnym hitem. Nic dziwnego, wypełniają dom magicznym światłem, dodają mu przytulności i ciepła, a nam poprawiają nastrój. Świetliste kulki można wykorzystać na wiele sposobów, wszystko zależy od okazji, pory roku czy choćby naszej
fantazji. Cotton balls same w sobie są piękne, dlatego niczym
małe dzieła sztuki dobrze wyglądają w niemal każdym miejscu.
Wybieramy pasujący do aranżacji kolor, liczbę kulek, ewentualnie barwę światła. Cotton balls można zrobić w samemu w domu. Jest to bardzo prosta czynność .Moim zdaniem cotton balls
jest to idealna ozdoba do naszych domów dodająca im charakteru, Sama jestem ich posiadaczką i jestem bardzo zadowolona.
Stella

UŚMIECHNIJ SIĘ

Tak czytają Szkolniaka :)
Gabrysia Lubojańska z nową fryzurą.
Mama długo plotła warkoczyki :)

Ploteczki ze szkolnej ławeczki








O. Cz. z klasy V A zajmuje się .handlem. Radzimy, aby zrezygnował z tego zajęcia.
E. Sz. kl. V A chodzi z K. W. z kl. V A.
Z. Z. z kl. V A i K. Ł. z tej samej klasy są parą.
Sz. M. z kl. VII A doskonali 2 umiejętności: ironię i dowcip.
Sz. M. z kl. VII A ostatnio wstaje ciągle lewą nogą i docina w zabawny sposób innym uczniom.
J. P. z kl. VII A oburzony i zdenerwowany krzyczał na dziewczyny z siódmych klas.
Czyżby władza uderzyła mu do głowy?
Sz. M. z kl. VII A jako jedyny dostał cudowną ocenę z fizyki. Wzbudził tym zazdrość innych uczniów.
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