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Wywiad z ciekawym człowiekiem 

 

Specjalnie do pierwszego numeru Szkoły nad  

Zalewem nasza redakcja przeprowadziła 

wywiad  

z Panią Dyrektor Zespołu Szkół  w Turośni 

Kościelnej, Ewą Chrabołowską.  Oto pytania, 

które zadaliśmy naszej Pani Dyrektor i 

odpowiedzi na nie: 

A.M: Jak to się stało, że została Pani naszą 

Panią Dyrektor? 

E.CH: Pracowałam jako dyrektor szkoły w Turośni 

Dolnej przez 3 lata i w tym czasie został 

ogłoszony konkurs na dyrektora  Zespołu 

Szkół w Turośni Kościelnej i postanowiłam w 

nim wystartować. 

A.M:  I się udało! 

E.CH: Udało się. Chciałam spróbować pracy w 

większej szkole, ponieważ wszystkie 

placówki, w których do tej pory pracowałam 

nie były zbyt duże, więc teraz od 4 lat jestem 

dyrektorem tej szkoły. 

Z.J: Czy lubi Pani swoją pracę? 

E.CH: Uwielbiam pracę z młodzieżą i dziećmi. 

Niezbyt lubię pracę papierkową, której 

niestety jako dyrektor mam wiele, ale 

najbardziej żałuję, że nie prowadzę już lekcji 

bo to dawało mi największą przyjemność. 

A.M: Ile lat pracuje Pani w zawodzie 

nauczyciela, a ile jest Pani na stanowisku 

dyrektora? 

E.CH: Na stanowisku dyrektora pracuję 18 

lat, natomiast jako nauczyciel mam 30-letni 

staż, który minął  pierwszego września tego 

roku. 

Z.J: Jak Pani wspomina swoją pracę w 

zawodzie? 

E.CH: Bardzo miło. Ucząc języka polskiego miałam 

bardzo dobry kontakt z uczniami. Wiele razy 

robiliśmy rzeczy śmieszne, trudne, ale pomimo to 

myślę,  że moje lekcje były bardzo ciekawe. 

A.M: Czy to prawda, że jest Pani kuratorem? 

E.CH: Tak, jestem kuratorem społecznym w  

Wydziale Spraw Nieletnich lub zajmuję się sprawami 

rodziców, którzy niewłaściwie sprawują opiekę nad 

nieletnimi. 

Z.J: Czy to jest łatwa praca? 

E.CH: Nie, to nie jest ława praca. Jest ona  

wręcz smutna, ponieważ naprawdę jest dużo  

rodzin, które mają różne problemy. 

A.M: Co Pani myśli o uczniach naszej szkoły? 
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E.CH: Moim zdaniem uczniowie naszej 

szkoły są bardzo otwarci na świat, są 

kreatywni, mają różne, ciekawe i zazwyczaj 

dobre pomysły, biorą udział w różnych 

przedsięwzięciach w szkole. O tych, którzy 

sprawiają problemy nie będę wspominać, 

powiem tylko, że są. Nie tylko w naszej 

szkole, bo w każdej, ale są. Natomiast 

zdecydowana większość jest 

zdyscyplinowana i mam nadzieję, że wyrosną 

z nich pozytywnie zakręceni ludzie. 

A.M: Gdzie planuje Pani wycieczkę szkolną na 

ten rok? 

E.CH: Będzie to Wałbrzych, Zamek Książ, Góry 

Sowie i na pewno Drezno. Myślę, że jak co 

roku, znajdzie się wiele chętnych i miło 

spędzimy ten czas. 

Z.J: Co Pani myśli o niezadawaniu pracy 

domowej na weekend? 

E.CH: Sądzę, że jest to dobra inicjatywa i jest 

możliwa do zrealizowania, więc jak 

najbardziej jestem za. 

A.M: Kiedy chodziła Pani do szkoły jaki 

przedmiot był Pani ulubionym, a jakiego 

Pani nienawidziła? 

E.CH: Moim ulubionym przedmiotem był 

język polski, dlatego też zostałam polonistką. 

Nie przepadałam za przedmiotami ścisłymi, 

takimi jak matematyka czy fizyka i nie byłam 

z nich jakoś szczególnie uzdolniona. Swojego  

czasu uczyłam też trochę historii i muzyki. 

Grałam w orkiestrze i uczyłam się grać na 

pianinie. 

Z.J: Czy miała Pani przezwisko będąc dzieckiem? 

E.CH: Tradycyjnie dzieci  przezywały się ,,Ewka- 

marchewka”, ale że były w mojej klasie trzy Ewy to 

na mnie mówili Gośka, bo mam na drugie imię 

Małgorzata. 

A.M: Kim chciała Pani zostać gdy była Pani 

dzieckiem? 

E.CH: Nauczycielem. Mówiąc to zawsze się śmieje 

ale tak naprawdę było. Moja wychowawczyni w 

podstawówce była polonistką i dyrektorem, więc tak 

się złożyło, że poszłam w jej ślady i jestem z tego 

bardzo zadowolona. 

Z.J: Jak spędza Pani wolny czas? 

E.CH:  Bardzo lubię czytać książki i zazwyczaj są to 

jakieś kryminały lub thrillery i to jest moje hobby. 

A.M: Czy ma Pani jakieś niespełnione jeszcze 

marzenie? 

E.CH: Wyjechać gdzieś na dłuższe wakacje. I to 

wszystko. 

A.M: W takim razie życzymy żeby to marzenie 

spełniło się! Dziękujemy za poświęcony nam czas i 

życzymy wszystkiego dobrego. 

E.CH: Dziękuję również. 

 

 

 

                                                                                                                  \ 
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Dzień Edukacji Narodowej  

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze 

zacniejszą – nauczać. 

M. Twain 

 

12 października w Zespole Szkół w 

Turośni Kościelnej świętowaliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. Uczniowie z tej okazji 

przygotowali specjalny występ. 

Przestawienie rozpoczęła nasza uczennica, 

Natalia, dając niesamowity popis gry na 

flecie poprzecznym. Następnie emocje 

jedynie rosły, gdy chór fenomenalnie 

zaśpiewał pieśń „Vivat professores”. 

Spotkanie zwieńczyła wizyta znanego 

podróżnika, Wojciecha Cejrowskiego (w tej 

roli uczeń klasy 5, Kamil), który 

zaprezentował wydanie nowego „Atlasu 

Uczniów” przedstawiającego typy uczniów 

w naszej szkole. Było naprawdę 

interesująco!  

Dziękujemy ❤️ 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom 

Oświaty składamy serdeczne życzenia 

zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć 

zawodowych, uśmiechu, a także satysfakcji 

z pracy z dziećmi i młodzieżą.  

 

 

źródło: strona internetowa 

zs.turosnkoscielna.pl 

 

 

 

 

                                                                    

  

http://zs.turosnkoscielna.pl/index.php/1097-dzien-edukacji-narodowej2018
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Edukacja  

 

Sparta 

 Wychowanie w Sparcie 

ukierunkowane było na doskonalenie 

kondycji fizycznej i umiejętności 

wojskowych. Wypracowywano w dzieciach 

samodzielność i spryt. W szkołach takich 

nie praktykowano zwykłych, swobodnych 

rozmów – uczono, by porozumiewać się w 

sposób lakoniczny. Nie dbano o 

wychowanie umysłowe, podstawowe lekcje 

dzieci otrzymywały w domu: czytania, 

pisania, elementarnych rachunków, 

zaznajamiały się z opowieściami i 

pieśniami o charakterze wojennym i 

patriotycznym. Chciano stworzyć ludzi 

zahartowanych, odpornych na ból. 

 W Sparcie dzieci pozostawały w domu do 

7 roku życia. Od 7 do 20 roku życia były 

wychowywane w państwowych 

instytucjach  typu koszarowego. 

8-12 rok życia, gry i zabawy na świeżym 

powietrzu, lżejsze ćwiczenia fizyczne 

12-16 rok życia, surowa dyscyplina, 

ćwiczenia militarne i lekkoatletyczne 

17-20 rok życia, najcięższy okres, 

przygotowujący bezpośrednio do służby  

 

 

wojskowej, którą pełniono do 30 roku 

życia. Poświęcony był służbie wojskowej,  

władaniu bronią, wyrabianiu odwagi, sprytu 

i bezwzględności. Dopiero po wypełnieniu 

służby wojskowej można było stać się 

pełnoprawnym obywatelem. 

Aby zrozumieć, dlaczego w Sparcie proces 

kształcenia przybrał taką formę, należy 

przyjrzeć się sytuacji polis. 

 Rygorystyczne wojskowe 

wychowanie  było konsekwencją 

wypadków z przeszłości i miało zapewnić 

utrzymanie w posłuszeństwie i ujarzmienie 

helotów (tubylców). Polis potrzebowało 

stałej armii, gotowej ruszyć do boju w 

każdej chwili przeciw buntującym się 

helotom. 

 

Ateny 

W Atenach, w odróżnieniu od 

Sparty, nie trzeba było ciągle obawiać się 

najazdów. Z tego powodu powstał tu model 

człowieka pokojowego. Nauka była tu 

płatna. Kładziono szczególny nacisk na 

wszechstronny i harmonijny rozwój 

dziecka. Nauczyciele uwzględniali 

indywidualność ucznia, jego talenty i 

aspiracje. Nauka dotyczyła jednak tylko 

pełnoprawnych obywateli, niewolnicy 

zajmowali się pracami fizycznymi. 

Wychowanie ateńskie miało być: 

intelektualne, moralne, fizyczne. 

 W epoce hellenistycznej (IV w. p.n.e.) 

wyróżniało się szkoły: początkowe 

(gramatykalne), średnie (gimnazja), 

których program opierał się na 7 artes 

liberales, czyli 7 sztukach wyzwolonych: 

gramatyce, retoryce, dialektyce, 
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arytmetyce, geometrii, astronomii i muzyce 

oraz szkoły wyższe (uniwersytety 

filozoficzne) . 

Program, którego nauczano, coraz mniej 

miał wspólnego z praktycznymi 

umiejętnościami. Wzrosło znaczenie 

filozofów, szkolnictwo zaczęło przybierać 

charakter bardziej publiczny, przestano 

przywiązywać tak wielką rolę do 

wychowania fizycznego. 

 

Rzym 

Wychowanie w Rzymie było początkowo 

prywatną sprawą obywateli, z czasem 

obowiązek ten przejęło państwo. Program 

szkół początkowych (ludus) ograniczał się 

do nauki czytania, pisania i rachowania. W 

szkołach średnich (gramatycznych) 

skupiano się na literaturze rodzimej i jej 

analizie. Z czasem w tej szkole zaczęto 

zajmować się wyłącznie poezją. Z biegiem 

czasu do programu włączono takie 

przedmioty jak geometria, arytmetyka, 

astronomia, dialektyka i muzyka. 

W dalszej szkole retorycznej (odpowiednik 

dzisiejszej szkoły wyższej) omawiano 

prozę, nauczano przemawiania (retoryki). 

Program nauczania obejmował ćwiczenia w 

zakresie kompozycji, argumentacji, 

krytyki,mów sądowych.  

Julia 

 

 

 

Fryderyk Nietzsche  

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche był 

niemieckim 

filozofem, 

filologiem 

klasycznym, 

prozaikiem i 

poetą. Urodził 

się 15 

października 

1844, zmarł 25 sierpnia 1900 roku w wieku 

56 lat. Pozostawił po sobie spory dorobek 

intelektualny, który znalazł zarówno 

swoich “adoratorów”, jak i zagorzałych 

krytyków. Jego spojrzenie na świat 

wywoływało i nadal wywołuje niemało 

kontrowersji. 

Nietzsche był przeciwnikiem religii 

chrześcijańskiej. Żarliwie udowadniał, że 

wiara nie przynosi takich korzyści, jakie się 

jej przypisuje. Twierdził że “nigdy jeszcze 

religia nie zawierała prawdy, ani pośrednio, 

ani wprost, ani jako dogmat, ani w 

przenośni. Bowiem każda zrodzona została 

ze strachu i potrzeby, po manowcach 

wślizgnęła się w istnienie”. Wszak 

wyrażenie myśli: „im bardziej się zmniejsza 

panowanie religii i wszelkiej sztuki 

narkotyzującej, tem surowiej ludzie biorą 

pod uwagę rzeczywiste usunięcie zła” nie  

mogło i nadal nie może spotkać się z 

aprobatą. Często brak poparcia w tej kwestii 

wiązał się po prostu ze zbyt wielkim 
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przywiązaniem krytyka do własnych 

poglądów niż z racjonalnym 

uargumentowaniem odrzucenia tych idei.  

W opozycji do tego stwierdzenia 

stoi Zbigniew Kozubski. W swojej pracy 

“Fryderyk Nietzsche i jego etyka” 

przedstawił nielogiczność niektórych 

stwierdzeń filozofa. Uważał on, że 

przekonania myśliciela były nie tyle 

wyrazem rzeczywistych odkryć, ale 

efektem jego oburzenia względem religii. 

Natomiast w pracy “Fryderyk Nietzsche. 

Filozoficzna i społeczna doktryna 

immoralizmu” Helmut Gillner wyraził 

pogląd, że Nietzschemu chodziło nie tyle o 

krytykę chrześcijaństwa, ile  jego 

przedstawicieli, m.in. kapłanów i ludzi, 

którzy utrzymują swoją władzę dzięki 

powoływaniu się na świętości.  

 Kolejną kontrowersją związaną z 

niemieckim filozofem był jego podział 

ludzi ze względu na ich moralność. 

Wyróżnił moralność panów i moralność 

niewolników. Przekonywał, że dla panów 

zło obiektywne nie istnieje, bowiem w 

każdej przeszkodzie poszukują motoru do 

samodoskonalenia i wzmocnienia. Dla 

niewolników, ludzi biernych, zło stanowi 

wszystko, co wymaga od nich 

zaangażowania, wysiłku, zaburza ich 

spokój. Zaznaczał jednak, że nie ma ludzi, 

którzy byliby w pełni “panami” czy 

“niewolnikami”.  Każdy z nas jest 

mieszanką obydwu typów moralności. 

 Jedną z najbardziej kontrowersyjnych i 

dyskusyjnych książek Fryderyka 

Nietzschego była, wydana już po jego 

śmierci, “Wola mocy”, zbiór notatek, które 

mogły stanowić wstępną wersję dzieła. 

Najwięcej negatywnych emocji wzbudzają 

wprowadzone tu przez niego określenia, 

takie jak “moralność panów” czy 

“nadczłowiek”. Później terminy te zostały 

przejęte przez ideologię nazistowską. Przez 

to Nietzsche zaczął być postrzegany jako 

ideolog faszyzmu, a to spojrzenie na niego 

jeszcze bardziej ugruntowało się po II 

wojnie światowej, szerzone m.in. przez 

lewicowe nurty filozofii.  

 Nie zmienia to jednak faktu, że warto 

zapoznać się z twórczością tego myśliciela. 

Jeśli podczas lektury jego tekstów 

zachowamy krytycyzm i nie przyjmiemy 

bezkrytycznie jego punktu widzenia, 

wówczas znajdziemy w nich myśli 

naprawdę godne przeanalizowania. 

 

Julia 
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,, Bycie nauczycielem nie jest 

takie łatwe ” 

 

 
 Źródło obrazka: internet 

 

 

Parę dni temu przydarzyła mi się strasznie 

dziwna i śmieszna przygoda.  Obudziłam 

się jak zwykle o 6:30. Po krótkim 

przeciągnięciu się poszłam umyć twarz i 

poczesać włosy. W łazience zobaczyłam, że 

wyglądam jak ,,wichura”,  a mój żel do 

mycia twarzy skończył się.  Użyłam więc 

żelu mojej mamy. Po zakończonej porannej 

toalecie poszłam na śniadanie. Przy stole  

 

 

 

 

 

czekała już na mnie moja siostra Ala i 

mama Madzia. 

 Hej mamo! Hej Ala! Gdzie tata? 

 Tata pojechał już do pracy, bo ma 

dziś na 7:15. 

 Szkoda, dziś ja robię śniadanie i 

będą naleśniki z dżemem. - 

odpowiedziałam przygotowując 

ciasto na naleśniki. 

 Pycha!!! Mamo, o której dziś 

odbierzesz mnie z przedszkola? - 

zapytała Ala. 

 O 15:00.  

 To fajnie! 

 Dobra poczekajcie jeszcze 5 minut, 

bo dżem się skończył i muszę pójść 

do piwnicy po następny słoik. A tak 

w ogóle chcecie truskawkowy czy 

brzoskwinowy? 

 Brzoskwiniowy. -  powiedziały 

jednocześnie Ala i mama. 

Szybko poszłam do piwnicy i przyniosłam 

dżem brzoskwiniowy.  

 Smacznego! 

 Dzięki mamo, nawzajem!  

  odparłam. 

 

 

Po zjedzeniu naleśników szybko sie 

ubrałam i poszłam umyć zęby. Następnie 
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wzięłam plecak i wyruszyłam do szkoły. 

Zdążyłam tylko wbiec do klasy, a już 

zadzwonił dzwonek. Pani „Krzywe 

Spojrzenie” ( przezwisko) właśnie weszła 

do klasy. Tomek i Asia jak zwykle zaczeli 

wysyłać do siebie liściki. Krzyś i Zosia 

rzucali w siebie papierowymi kulkami. 

Andrzej i Bartek zaczęli kłócić się o to, 

który usiądzie z Werą. Usiadłam na swoim 

miejscu i zaczęłam ignorować słowa 

nauczycielki o jakimś przymiotniku. Nagle 

znalazłam się w tajemniczej i nieznanej mi 

dotąd niebieskiej klasie. 

 Gdzie ja jestem? - krzyknęłam z 

przerażenia. 

 O co pani chodzi jest pani w klasie, 

wszyscy są niegrzeczni, a pani nie 

umie ich uspokoić! Tola zabrała mi 

okulary! - powiedział chyba jakiś  

 

 

 

 

 

uczeń. 

 O co chodzi! kim ja jestem? 

 No przecież nauczycielką języka 

polskiego! Pani nic nie pamięta? 

 Yyy.... tak , to znaczy nie, ja nie 

jestem nauczycielką!!! 

 Jest pani! 

 Dobrze, a co ja mam robić? 

 No to co zawsze. Uciszyć ich. 

 Cisza!!!!!!!!! 

Mimo tego, że krzyknęłam nadal wszyscy 

byli głośno i nikt mnie nie słuchał. 

 Nie chcę być nauczycielką!!! 

Po tych słowach znów znalazłam się w 

klasie na swoim miejscu. Okazało się, że to 

był tylko sen, a raczej jakiś koszmar. Od tej 

pory obiecałam sobie, że będę grzeczna na 

lekcjach i będę słuchała wszystkich 

nauczycieli, bo uwierzcie mi, bycie 

ignorowanym nie jest fajne. Nauczyciele 

mają do nas naprawdę bardzo dużo 

cierpliwości. 

Julia Świstun 
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Szkolny Tydzień Profilaktyki  

 

0d  1 do 5 października  w Zespole Szkół w 

Turośni Kościelnej   trwał Szkolny Tydzień 

Profilaktyki, który przebiegał pod hasłem: „ 

W patriotycznym  duchu- czyli jak?” 

 Zapewne , każdy zadaje pytanie co ma 

patriotyzm do  profilaktyki okazuje się, 

że  ma. 

Najmłodsi oraz uczniowie  klas IV- VI 

wyrazili to w formie plastycznej. Powstały 

prace ukazujące   kim jest? i kto to? patriota 

XXI w. Uczniowie klas VII, VIII oraz III 

gimnazjum uczestniczyli  w warsztatach „ 

Patriota w sieci” oraz obejrzeli film Inka 

ukazujący postawę patriotyczną młodej 

dziewczyny, która  poświęcając swoje życie 

Ojczyźnie  uważała, że to jest najbardziej 

właściwa postawa. 

„ STOP PRZEMOCY W SIECI- JESTEM 

PATRIOTĄ”  - tak brzmiała 

myśl  przewodnia  filmików, które miały 

nakręcić klasy VII,VIII oraz III gimnazjum. 

Podsumowanie Szkolnego Tygodnia 

Profilaktyki miało miejsce  5 października, 

gdzie uczniowie śpiewem,  słowem , 

muzyką oraz obrazem  wyrazili w jaki 

sposób można wyrażać szacunek do słowa 

patriotyzm. 

„Współczesny patriotyzm nie oznacza 

konieczności poświęcania tego, co w życiu 

najbardziej cenimy. Wymaga od nas 

jedynie chwili uwagi i zastanowienia, 

a  uzewnętrznia się w małych pozornie 

czynnościach, które mają pomóc 

budować kraj, zmieniać go na lepsze. „  

 

                                                                            Źródło: strona internetowa zs.turosnkoscielna.pl 
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Myśl i rozwiązuj !!! 

       

 1. Zastanów się i rozwiąż labirynty. 

                                                                                                             

źródło:pokolorujswiat.com  



      

                  Gazetka Szkolna „Szkoła nad Zalewem”  

                          Wydanie I, październik 2018 

 

12 
 

 

          2.Pokoloruj Mopsa. Użyj 

jak najwięcej kolorów!  

                                                                                                                     

źródło: mylovie.pl 

    Natalia 
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Spotkanie autorskie z pisarzem 

Wojciechem Letkim 

 

W dniu 17.10.2018r. uczestniczyłyśmy w 

spotkaniu czytelniczym z pisarzem 

powieści dla dzieci Panem Wojciechem 

Letkim oraz grafikiem Panią Beatą 

Kuleszą-Damaziak. 

Dowiedziałyśmy się jak rodziły się 

pomysły na poszczególne książki. Po raz 

kolejny przekonałyśmy się, że aby tworzyć 

własne historie potrzeba jedynie wyobraźni 

i dobrych chęci. Pan Wojciech wyznał, że 

jest miłośnikiem pogodnych, wesołych 

historii i głównie takie tworzy. Lubi 

odwoływać się do bohaterów legend, 

którym nadaje "nowe życie". Napisał także 

kilka powieści kryminalnych adresowanych 

do dorosłych czytelników. Na swoim 

koncie posiada wiele prestiżowych nagród, 

głównie za liczne słuchowiska radiowe. Od 

wielu lat współpracuje z Panią Beatą 

Kuleszą- Damaziak. Tworzy ona ilustracje 

do wszystkich książek, które napisał Pan 

Wojciech. Zajmuje się także  

 

projektowaniem monet czyli numizmatyką. 

W spotkaniu uczestniczyła także Pani 

Joanna Czarkowska, która wydaje książki 

Pana Wojciecha.            

                                                                                          

            

 Spotkanie bardzo nam się podobało. 

Wskazówki dotyczące pisania na pewno 

przydadzą nam się w przyszłości. 

Szczegóły z życia pisarza, a także 

informacje o powieściach wykorzystamy 

podczas konkursu czytelniczego, który 

odbędzie się już niebawem. 

 

Rozstrzygnięcie konkursów w ramach 

projektu 
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 „Podlaskie spotkania z Pisarzami” 

- etap szkolny: 

Celem konkursów było: popularyzowanie 

twórczości współczesnych pisarzy 

polskich, rozwijanie zainteresowań 

najnowszą literaturą dziecięcą i 

młodzieżową, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni 

plastycznej inspirowanej literatura 

współczesnych pisarzy polskich, jak też 

rozbudzanie motywacji czytania książek 

spoza kanonu lektur szkolnych. 

 

Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość 

Wojciecha Letkiego?” 

I miejsce- Julia Świstun kl. VI 

II miejsce- Zuzanna Jurczak kl. VI 

III miejsce- Natalia Bieryło kl. VI 

 

Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość 

Barbary Mikulskiej?” 

I miejsce- Julia Maksimiuk kl. IIIb 

II miejsce- ex aequo 

Kinga Kulesza kl. IIIa 

Julia Zembrowska kl. IIIa 

 

 

 

 

Wyżej wymienieni uczniowie wezmą 

udział w konkursie wojewódzkim 14 

listopada 21018r. w Białymstoku. 

W konkursie dla klas IV- VI wzięło udział 

6 uczniów, dla klas VII- VIII i III klas 

gimnazjalnych- 11 uczniów. 

 

W konkursie plastycznym  na zakładkę 

reklamującą książkę Barbary Mikulskiej 

naszą szkołę reprezentować będą zakładki 

wykonane przez: 

I miejsce-  Kingę Kowalczuk kl. VI,  

II miejsce- ex aequo 

Kingę Olendzką kl. IIIb gimnazjum, 

 Aleksandrę Kobryń kl.VI  

III miejsce-  Marię Hryniewicką kl. VII. 

 

 

W konkursie plastycznym na ilustrację do 

wybranej książki Agnieszki Frączek 

wpłynęły 22 prace. 

I miejsce- Arkadiusz Purta kl. I 

II miejsce- Bartosz Kamiński kl. I 

III miejsce- Alicja Wojcieszek kl. I 
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Wyróżnienia: Karolina Dryl kl. II, 

Mateusz Szygałowicz kl. I, Żaneta 

Kowalczuk kl. III 

Nagrodzone prace miejscami wezmą udział 

w konkursie wojewódzkim. 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

dziękuję za udział  w konkursie. 

 

 

nauczyciel bibliotekarz 

Katarzyna Purta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram Akademii Rodzica II 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Inauguracja Akademii Rodzica II 

odbyła się 31.10.2018 w Sali nr 7. 

Rozmawialiśmy o tym jak skutecznie 

radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

żeby pomóc sobie i dzieciom. 

Ustaliliśmy wspólnie terminarz spotkań 

na cały rok szkolny. 

Zapraszamy rodziców na spotkania  

w terminach: 

 

 7.11 – 16:30 – w Sali 22 w SP 

14.11 – 16:30 – sala nr 7 GIM 

19.12 (z dzieckiem) - 16:30 – sala nr 7 

GIM 

9.01 – 16:30 – w Sali 22 w SP 

16.01 - 16:30 – sala nr 7 GIM 

13.02 - 16:30 – sala nr 7 GIM 

13.03- 16:30 – sala nr 7 GIM 

10.04 - 16:30 – sala nr 7 GIM 

8.05 - 16:30 – sala nr 7 GIM 

5.06. - 16:30 – sala nr 7 GIM 

Serdecznie zapraszamy 

Tomasz Śliwowski 
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Kalendarium 

Święta, które przypadają w 

listopadzie to:  

1. Wszystkich Świętych 

2. Dzień zaduszny 

3. Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta) 

6. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 

Wyzyskowi Środowiska Naturalnego 

podczas Wojen i Konfliktów Zbrojowych 

9. Międzynarodowy Dzień Walki z 

Faszyzmem i Antysemityzmem  

10 .Światowy Dzień Nauki Dla Pokoju i 

Rozwoju 

11. Narodowe Święto Niepodległości 

14. Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

15. Światowy Dzień Rzucania Palenia  

16. Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

17. Ogólnopolski Dzień bez Długów 

18. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Wypadków Drogowych 

19. Światowy Dzień Przewlekłej 

Obturacyjnej Choroby Płuc  

20. Dzień Uprzemysłowienia Afryki 

21. Światowy Dzień Telewizji 

22-26. Dni Honorowego Krwiodawstwa 

Polskiego Czerwonego Krzyża  

25. Dzień Kolejarza 

29. Andrzejki (w nocy z 29 na 30) 

 

 

 

    

 

Obchody Święta Niepodległości 

 

1. 10.15 – 11:00 – Msza Święta w 

intencji Ojczyzny 

 

2. 11:11 – Wspólne odśpiewanie 4 

zwrotek Hymnu narodowego przez 

cała społeczność szkoły 

 

 

3. 11:25 – Uroczyste zakopanie 

„Kapsuły czasu” i odsłonięcie 

pamiątkowej tablicy 

 

4. 11:30 – Uroczysty Akademia 

 

 

5. Rozstrzygnięcie Gminnego 

Konkursu Plastycznego „100 lat 

wolnej Polski” 
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W poszukiwaniu ciekawych 

książek 

 

„Był sobie pies” W. Bruce Cameron to 

wzruszająca i zabawna opowieść 

potwierdzająca to, że pies jest najlepszym 

przyjacielem człowieka. Bohaterem jest 

Bailey, 

czworonóg, który został podopiecznym 

Ethana. Chłopiec wiedzie spokojne życie do 

czasu, gdy zdarza się pewien straszny 

wypadek, który na zawsze zmienia jego 

życie. Główny bohater występuje w 

cieleniach: psa Ethana, psa policyjnego 

Jacoba i psa Mayi. Bailey stara się być jak 

najlepszym pupilem. Bierze 

udział w poszukiwaniach Wiliama i życiu 

Ethana oraz Mayi. Książka jest 

odpowiednia  

dla dużych czytelników jak i dla tych 

mniejszych. Beiley udowadnia nam, że 

miłość nie zna 

granic i wie, że najważniejsze to kochać i… 

śmiać się!  „ (…) Zaczęliśmy 

się na siebie gapić. Uświadomiłem sobie, że 

to ludzkie dziecko, a 

dokładniej chłopiec. (…) –Szczeniaczek! –

wykrzyknął i obaj pobiegliśmy ku 

sobie. (…) -Wrócę na Święto 

Dziękczynienia, dobrze? Będę za tobą 

tęsknił, psie głuptasku – przytulił mnie 

mocno i z miłością. (…)” Jak zakończy się 

przygoda Beileya i czy wypełni swoją 

misję??? Żeby się tego dowiedzieć 

wystarczy przeczytać książkę dostępną w 

naszej szkolnej bibliotece. Warto!!! 

 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J. R. R. 

Tolkien jest opowieścią o wyprawie 

podjętej przez trzynastu krasnoludów 

tworzących kompanię Thorina i hobbita. 

Jest to książka idealna dla osób lubiących 

stwory typu: gobliny, krasnale, 

hobbity i elfy.  Cała kompania krasnali z 

hobbitem wyrusza w podróż na 

Samotną Górę. Pomaga im w tym 

czarodziej Gandalf. Na swojej drodze 

spotykają wiele trudności: atakują ich wilki, 

gobliny i zostają uwięzieni w 

pałacu króla elfów ale w końcu docierają do 

celu lecz muszą jeszcze 

zmierzyć się ze smokiem Smaugiem. „(…) 

Ostatni dowcip nieszczególnie mu się 

udał, bo smok plunął za nim straszliwym 

płomieniem, a chociaż hobbit piął 

się, jak umiał najszybciej, nie zdążył odbiec 

dość daleko, nim Smaug 

wetknął szkaradny swój łeb w wylot tunelu. 

(…) Wszyscy wojownicy Daina 

mieszając szyk bojowy rzucili się na 

pomoc  królowi. Za nimi skoczyło wiele 

ludzi znad Jeziora, których Bard nie 

wstrzymywał; od drugiej strony biegły 

elfy z włóczniami w ręku. (…)” Czy udało 
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im się pokonać Smauga??? 

Przeczytaj książkę i dowiedz się więcej o 

losach bohaterów!                                                                                                   

                                                        Zuzia 

 

Recenzja książki Collen Hoover 

„Hopeless” 

 

  Najprawdopodobniej nigdy nie 

sięgnęłabym po książkę Collen Hoover 

„Hopeless”, gdyby nie moja koleżanka, 

dzięki której przeczytałam już trzy książki 

tej autorki. 

O Collen Hoover jest teraz dosyć głośno. 

Pisarka zdobyła serca wielu młodych 

czytelniczek. Czy zdobyła także moje? 

Sky od zawsze uczy się w domu. Jej 

zastępcza mama niezbyt lubi technologię, 

dlatego też nie ma w domu telewizora, 

Internetu i telefonu. Nastolatka odkąd się 

przeprowadziła, przyjaźni się z Six. Z jej 

pomocą Sky idzie do zwyczajnej szkoły. 

Jednak jest mały problem. Six wyjeżdża, a 

dziewczyna zostaje sama ze wszystkimi 

problemami. Nastolatka jest niezbyt dobrze 

przyjęta w nowym  środowisku. Nagle w jej 

życiu pojawia się tajemniczy, ale także 

bardzo przystojny chłopak, o którym krąży 

dużo niechcianych przez niego plotek. Czy 

odkrycie prawdy może odebrać nadzieję 

szybciej niż wiara w kłamstwa? To właśnie 

uświadamia sobie Sky. 

Na samym początku wydawało mi się, że ta 

książka opowiada o zwykłej historii 

miłosnej dwójki nastolatków. Z czasem 

zaczęłam czuć, że jednak  jest w niej coś 

niezwykłego, głębszego. Czytałam tę 

książkę całym sercem, a gdy tylko ją 

zamykałam, chciałam znów po  nią sięgnąć. 

Collen Hoover jest mistrzynią w 

zagłębianiu się w uczucia czytelników. 

Postacie i ich historie powodują, że czytając 

jej powieść doświadczamy całej planety 

uczuć, od strachu po śmiech, od lęku po 

nadzieję. Wszystko to sprawia, że Collen 

Hoover jest pisarką bliską mojemu sercu. 

„Hopeless” moim zdaniem jest 

najciekawszą książką jaką kiedykolwiek 

przeczytałam. Jej autorka potrafi bardzo 

zaskoczyć niezwykłymi tematami, które 

porusza chociażby w tej opowieści. Mam 

nadzieję, że inne powieści jej autorstwa 

spodobają mi się tak samo jak ta. Po 

przeczytaniu tej lektury mogę śmiało 

zaprosić wszystkie młode czytelniczki do 

zapoznania się z historią Sky i Six. Na 

pewno nikt nie będzie się nudził, a treść 

powieści na długo zapadnie w pamięci. 

Moje serce pani Collen Hoover już zdobyła, 

a Wasze? 

Książka jest dostępna w bibliotece szkolnej.                                                                                                                                 

                                                     Gabrysia 
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Ciekawostki ze świata 

 

 

Europa 

 

Statua wolności została stworzona we 

Francji według projektu Fryderyka 

Bartholdiego i przekazany jako dar dla 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Według greckiego mitu, imię Europa 

pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, 

uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się 

jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę. 

W Europie jest 46 krajów, a największym 

krajem jest Ukraina. 

W Europie mówi się w ponad 200 językach. 

Największe i najmniejsze kraje w Europie i 

na świecie: Rosja i Watykan. 

Uważa się, że Morze Śródziemne było 

kiedyś pustynią i stało się morzem w ciągu 

600 000 lat. 

Najczęściej odwiedzanym miejscem w 

Europie jest Disneyland w Paryżu. 

Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę 

niż jakikolwiek inny kraj w Europie. 

Szwajcaria zabrania spóźnionej wizyty w 

łazience i spłukiwania wody w toalecie po 

godzinie 22:00 w celu uniknięcia hałasu. 

W Niemczech rozbijanie talerzy jest bardzo 

znanym sposobem świętowania 

zbliżającego się małżeństwa pary. 

Antarktyda 

 

Na Antarktydzie nie ma stałych 

mieszkańców ani rdzennych mieszkańców, 

ale jest tam do 1000 osób zimujących w 

różnych stacjach poszukiwawczych. 

Antarktyka jest największą pustynią na 

świecie. 

Na Antarktydzie jest tylko 1 bankomat. 

Antarktyka jest jedynym kontynentem bez 

rodzimych gatunków mrówek. 

Latem słońce nie zachodzi na Antarktydzie, 

co oznacza, że w tym okresie czasu odbiera 

więcej światła słonecznego niż równik. 

90% świeżej wody na świecie znajduje się 

na Antarktydzie. 

Na Antarktydzie nie ma niedźwiedzi 

polarnych, one są na Arktyce. 

Na Antarktydzie znajduje się co najmniej 7 

kościołów chrześcijańskich. 
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Afryka 

W Sudanie znajduje się ponad 200 piramid, 

czyli więcej niż w Egipcie. 

W Afryce jest 54 krajów. 

Prawie jedna trzecia światowych języków 

jest używanych w Afryce. 

Afryka jest domem dla największych 

żywych zwierząt lądowych, słonia 

afrykańskiego i najwyższej żyrafy. 

41% dzieci w Afryce pracuje w wieku 

pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. 

Jezioro Wiktoria w Afryce jest 

największym jeziorem i drugim co do 

wielkości jeziorem słodkowodnym na 

świecie. 

Ponad 50% Afrykanów nie ukończyło 25 

lat. 

Pomimo posiadania zasobów naturalnych, 

Afryka jest kontynentem najbiedniejszym i 

słabo rozwiniętym. 

Facebook ma 100 milionów aktywnych 

użytkowników w Afryce. 

Prawie połowa diamentów świata pochodzi 

z Afryki Środkowej i Południowej. 

Nigeria ma najwyższy na świecie wskaźnik 

urodzeń bliźniąt. 

 

Ameryka 

Apple ma więcej pieniędzy niż 

amerykański skarb państwa. 

Jeśli masz 10 dolarów w ręku bez długów, 

jesteś bogatszą osobą niż 25% 

Amerykanów. 

W 1867 r. Stany Zjednoczone kupiły od 

Rosji Alaskę za 72 miliony dolarów. 

Hawaje to jedyne miejsce w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie kawa jest uprawiana 

komercyjnie. 

Siły US Air liczyły tylko 18 pilotów i od 5 

do 12 

samolotów, 

kiedy 

rozpoczęła 

się I wojna 

światowa. 

W Stanach 

Zjednoczonych istnieją trzy miasta o 

nazwie „Święty Mikołaj”. 

Judaizm jest drugą co do wielkości religią 

w USA zaraz po chrześcijaństwie. 

Stany Zjednoczone nie posiadają żadnego 

języka urzędowego. 

 

 

Źródło: https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-ze-

swiata/  

https://fajnepodroze.pl/wp-content/uploads/2017/11/apple.jpg
https://fajnepodroze.pl/wp-content/uploads/2017/11/sudan-piramidy.jpg
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Co nieco o 

niektórych rasach 

psów 

PULI 

Puli to pasterski pies rodem z Węgier. 

Średniej wielkości, dość mocno 

zbudowany. Cechą charakterystyczną jest 

jego sierść: długa, skręcona w sznury, maści 

czarnej, białej, szarej bądź płowej. 

Inteligentny, aktywny, szczekliwy, czujny, 

nieufny wobec obcych. Dobry pies do 

towarzystwa. 

 

 

Wady 

 na szacie wnosi dużo śmieci i brudu 

 sznurkowa szata po kąpieli schnie kilka 

dni 

 bywa szczekliwy 

 wymaga ruchu i zajęcia 

 uczuciowy, źle znosi rozłąkę z 

człowiekiem 

Zalety 

 bardzo przywiązany do rodziny 

 podatny na szkolenie 

 można z nim uprawiać psie sporty 

 niekonfliktowy wobec innych psów 

 czujny, lecz nieagresywny stróż 

 zdrowy i odporny 

DOG ARGENTYŃSKI 

Niebywale zwinny i wytrzymały dog 

argentyński to świetny myśliwy, a w razie 

potrzeby - skuteczny stróż i obrońca. Jest to 

zwierzę dość duże, proporcjonalnie 

zbudowane, o lekko wydłużonym tułowiu. 

Krótka, twarda sierść jest czysto biała, 

dopuszczalna jest jedna łatka wokół oka. 

Pies dla doświadczonego przewodnika. 

Podatny na szkolenie. 

 

Charakter 

Dog argentyński w sposób doskonały łączy 

w sobie siłę i elegancję. To dobrze 

umięśniony molos o zgrabnej sylwetce. 

W jego wyglądzie nie powinno być nic 

z ociężałości niektórych większych 

kuzynów. 

Choć potrzebuje dużo ruchu, dostatecznie 

wybiegany jest w domu leniuchem 

i pieszczochem. Może natomiast 

przysporzyć problemów na spacerach, bo 

bywa agresywny wobec obcych psów. 

W związku ze swoim pierwotnym 

przeznaczeniem inne zwierzęta traktuje jak 

potencjalną zdobycz. Jednak 

przyzwyczajony od małego do obecności 
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kotów oraz innych małych domowników, 

świetnie się z nimi dogaduje. 

Wady 

 dominujący 

 samodzielny i uparty 

 może wykazywać agresję wobec ludzi i 

zwierząt 

 ma silny instynkt łowiecki 

Zalety 

 bardzo przywiązany do przewodnika 

 jeśli ustali się z nim odpowiednie 

stosunki, dobrze poddaje się szkoleniu 

 dobry stróż i obrońca 

 nieskomplikowany w pielęgnacji 

 

ALASKAN 

MALAMUTE 

Dość duży i silny pies pociągowy, zwany 

niegdyś „lokomotywą Północy”. Sprawny 

fizycznie, mocny, o gęstym twardym włosie 

z obfitym podszerstkiem. Zrównoważony, 

oddany rodzinie, acz bez nadmiernej 

wylewności. Energia rozpierająca psa rasy 

alaskan malamute musi znaleźć gdzieś 

ujście, dlatego zapewnianie mu ruchu i 

nowych wyzwań powinno należeć do 

najważniejszych zadań jego właściciela. 

Jego istnienie zawdzięczamy Innuitom, 

zwanym także Mahlamutes (stąd wzięła się 

nazwa rasy). 

 

Charakter 

Alaskan malamute to pies o silnym 

charakterze, zrównoważony i chętnie 

pracujący. Ma w sobie sporo niezależności, 

zatem nigdy nie podporządkuje się 

bezwzględnie człowiekowi. Łagodny i 

przyjaźnie nastawiony do ludzi nie nadaje 

się na stróża. W wypadku psów trzymanych 

w ogrodzie trzeba pamiętać o szczelnym i 

odpowiednio wysokim ogrodzeniu. 

Malamuty są mistrzami ucieczek – potrafią 

się podkopać, przeskoczyć dwumetrowy 

płot, a nawet wspiąć się po siatce. 

Skłonność do polowania sprawia, że 

puszczone na spacerze luzem mogą pogonić 

sarnę czy zająca. Zapominają wtedy o 

całym świecie i nie reagują na wołanie. 

Zwykle pościg nie trwa zbyt długo i po 

jakimś czasie pies sam wraca do 

właściciela. 

Wady 

 miewa skłonności do 

samodzielnych wycieczek 

 znudzony może wyć i niszczyć 

rzeczy 

 przejawia zachowania dominacyjne 

wobec osobników tej samej płci 

Zalety 

 towarzyski, lubi przebywać z 

rodziną 
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 łagodny wobec ludzi 

 dobrze dogaduje się z dziećmi 

 aktywny, może uprawiać psie sporty 

 mało szczeka 

NIEMIECKI TERIER MYŚLIWSKI 

Niezmordowany niewielki terier pokryty 

szorstką lub gładką sierścią, czarny 

podpalany lub czekoladowy podpalany. 

Wyjątkowo inteligentny, bardzo cięty, 

aktywny, ruchliwy i bystry. Doskonały 

pomocnik myśliwego. Nie przepada za 

innymi psami. 

 

Charakter 

Polowanie jest jego żywiołem. Jego 

gotowość do pogoni za kotami może być 

kłopotliwa, bywa także agresywny wobec 

pobratymców – dlatego raczej nie poleca się 

go jako psa do towarzystwa. 

Wady 

 ma bardzo silny instynkt łowiecki 

Źródło: https://www.psy.pl/rasy-psow/ 

 jest uparty i samodzielny, o 

mocnym charakterze 

 może wykazywać agresję wobec 

zwierząt 

Zalety 

 doskonały pies myśliwski 

 dobry stróż 

 kiedy już się go ułoży, nie sprawia 

większych kłopotów 

 tani w utrzymaniu 
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KĄCIK ŻARTÓW 

Nauczycielka pyta największego lenia w 

klasie : 

-Jakim zwierzęciem chciałbyś  być ? 

-Wężem ! 

-A dlaczego ? 

-Bo leży , a mimo to idzie … 

 

Polonistka pyta Jasia: 

- Podaj dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu piątka. 

 

Dlaczego Robin Hood? 

Bo mało jadł! 

 

Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 

JE SIĘ NIĄ. 

 

Jak nazywają się ładne kobiety w 

Niemczech? 

- Turystki. 

 

Co mówi rybak wchodząc do stajni? 

Okoń! 

Dlaczego blondynka chodzi na kolanach w 

sklepie? 

Bo szuka niskich cen 

 

 

 

 

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje 

gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

Mama pyta się Jasia: 

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej 

lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 

 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany 

pyta: 

- Czy ma pani jakieś środki 

przeciwbólowe? 

- A co cię boli chłopcze? 

- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda 

moje świadectwo. 

 

Mama tłumaczy Jasiowi: 

- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do 

nieba! 

- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

 

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same 

błędy co twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela od j. 

polskiego... 

idzie chopin i bach... 

                                   Miłosz 


