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GAZETKA SZKOLNA

UWAGA!!!
Pragniemy zachęcić wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie
na tytuł naszej gazetki szkolnej.
Zapisane propozycje prosimy zgłaszać do p. Karoliny Hanuszkiewicz do końca
października. Autorzy najciekawszych propozycji zostaną nagrodzeni!

N iech W am nie zbraknie nigdy zdrow ia, niech szkoła w
dom si• w spólny zm ienia!
Praca w ychow aw cy to praca niełatw a bo cz• sto leniw a
i krn• brna jest dziatw a.
Kocha ona figle i ch• tnie si• czubi, lecz stroni od
ksi• • ki, uczy• si• nie lubi.
Trzeba du• o zdrow ia, du• o czasu straci• , aby um ysł
ucznia rozw in• • , w zbogaci• ,
który gdy
g dy doro• nie, dopiero zrozum
zrozu m ie, jak jest w • yciu
ci• • ko, gdy si• m ało um ie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy
Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty
dużo zdrowia, energii i wytrwałości,
wielu sukcesów zawodowych,
zadowolenia z wykonywanej pracy
oraz tego, aby podejmowany trud
był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Uczniowie

Kilka pytań do dyrektora
szkoły Pani Barbary Smolarek

1. Dlaczego zdecydowała się Pani zostać naszym dyrektorem?
Zdecydowałam się zostać dyrektorem szkoły po bardzo długim zastanowieniu,
gdyż funkcja dyrektora nigdy nie była dla mnie celem samym w sobie. W ponad
25-letniej pracy zawodowej towarzyszyło mi motto: Dobrze ucz dzieci i prowadź
je własnym przykładem”. Zawsze miałam poczucie moralnego nakazu robienia
czegoś więcej, niż się ode mnie oczekiwało. Dobro uczniów było i jest dla mnie
sprawą wielkiej wagi, dlatego też starałam się zawsze poznać ucznia, jego
oczekiwania oraz środowisko, w którym przebywa.
Bardzo dobrze znam swoją szkołę, gdyż nauczycielką tej szkoły jestem od roku
1997.
Szalę decyzji przeważył fakt, iż otrzymałam pełne poparcie rady pedagogicznej
i rodziców naszych uczniów, którzy mnie obdarzyli zaufaniem. Poza tym czuję się
człowiekiem kompetentnym i gotowym do przejęcia większej odpowiedzialności za
sprawy oświaty. Jestem przekonana, że nabyte i utrwalone moje umiejętności i
wiadomości przyczynią się do pozytywnych oddziaływań nie tylko na uczniów i
wychowanków, ale także na kadrę pedagogiczną.
2. Co chciałaby Pani powiedzieć naszym uczniom na powitanie?
Chciałabym powiedzieć swoim uczniom, aby mieli więcej wiary w siebie i uwierzyli,
że potrafią wiele dokonać. Chciałabym również, aby dążyli do wzbogacania swojej
osobowości, byli po prostu aktywnymi, świadomymi i wszechstronnie rozwiniętymi
osobami. Życzę Wam tego z całego serca i trzymam za Was kciuki, gdyż wiem, że
stać Was na wiele.
3. Jak w nowej roli przyjęło Panią grono pedagogiczne?
Jak już wspomniałam grono pedagogiczne w pełni akceptowało moją kandydaturę
na stanowisko dyrektora. Wszyscy gratulowali i nie ukrywali radości, że to ja
objęłam stanowisko dyrektora. Muszę przyznać, że przygotowali dla mnie z tej
okazji miła niespodziankę.

4. Czy planuje Pani jakieś duże zmiany w naszej szkole?
Nie, nie planuję dużych zmian. Uważam, że nasza szkoła posiada doskonale
rozwiniętą bazę lokalową, która stwarza uczniom możliwość rozwijania uzdolnień
i zainteresowań.
5. Co Pani lubi robić poza pracą w szkole?
Poza pracą w szkole bardzo lubię czytać książki oraz jazdę na rowerze. Niestety
na to drugie moje hobby nie mam czasu.
6. Jakimi cechami powinien być obdarzony idealny nauczyciel?
Moim zdaniem dobry nauczyciel to taki, który ma czas dla swoich uczniów. Musi
posiadać w sobie duże „pokłady cierpliwości”. Musi być kontaktowy, wyrozumiały,
serdeczny
i życzliwy w stosunku do otoczenia. Powinien także zawsze być zainteresowany
problemami dziecka Nauczyciel musi posiadać oprócz wykształcenia właśnie takie
cechy charakteru, które sprawiają, że wiedza dla uczniów stanie się wysoką górą,
którą chce zdobyć. Musi on zrozumieć ucznia.
7. Czego Pani najbardziej nie lubi w pracy na swoim nowym stanowisku?
Najbardziej nie lubię tzw. „papierologii”, czyli uzupełniania dokumentów.
8. Co Pani sądzi o nas - dzisiejszych nastolatkach?
Martwi mnie , że dzisiejsze nastolatki chcą być już dorosłe. Często widzę młode
dziewczyny z farbowanymi włosami i mocnym makijażem. Przeraża mnie,
że nieodłącznym atrybutem dzisiejszych nastolatek jest telefon komórkowy,
który mam wrażenie służy młodzieży bardziej do zabawy niż do rozmowy.
9. Jakich rad udzieliłaby Pani uczniom, aby osiągali w życiu sukcesy?
Kochani uczniowie, pamiętajcie „Kluczem do wspaniałego życia jest rozwinięcie
swojego największego talentu” .Najczęściej sukcesy w życiu osiągają ludzie
o szerokich horyzontach, silnej potrzebie działania, myślący. Jeśli spotkasz
problem zadaj sobie pytania: Na czym naprawdę polega ten problem? Co jest jego
przyczyną? Jakie są możliwe wszystkie rozwiązania tego problemu? Które
rozwiązanie jest najlepsze
i jakie działanie doprowadzi do jakiego celu.
10. A czego my - uczniowie powinniśmy Pani życzyć?
Życzcie mi dużo cierpliwości, zdrowia, samych grzecznych i najpilniejszych
uczniów

Rozmawiała: Natalia Osińska
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Wydarzenia z życia szkoły:
• 1 września – Uroczyste Rozpoczęcie Roku
Szkolnego 2011/2012
• 17 września – promowaliśmy naszą szkołę
podczas Święta Owoców i Warzyw
w Skierniewicach
• 21 września – braliśmy udział w poranku muzycznym,
poznaliśmy kulturę hip hop a nawet trochę tańczyliśmy
• 22 września – „Sprzątaliśmy Świat”
• 7 października – uczestniczyliśmy w poranku muzycznym
podczas którego poznawaliśmy muzykę Czarnych
Korzeni i uczyliśmy się grać na ciekawych instrumentach
muzycznych
• 4 października – wybieraliśmy Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego

Nasze osiągnięcia sportowe!
W dniu 30-09-2011 na stadionie Chojeńskiego
Klubu Sportowego w Łodzi odbył się finał
wojewódzki Turnieju z Podwórka na Stadion
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Nasza
drużyna zajęła III miejsce. Pozostał duży
niedosyt, bo po cichu liczyliśmy na awans do
finału krajowego. W turnieju brały udział
dziewczynki z rocznika 2000/2001. Naszą
szkołę reprezentowały: Natalia Łabanowska,
Klaudia Mikołajczyk, Angelika Kołodziejek, Karolina Sikora, Natalia Mikulska,
Magda Rymarczyk, Sandra Walicka, Natalia Walendzik, Natalia Rymarczyk oraz,
opiekun Pan Artur Osadowski . Liczymy że za rok będzie lepiej...

Święto kwiatów owoców i warzyw
W dniach 17 i 18 września, już tradycyjnie odbyło się
w Skierniewicach Święto Kwiatów Owoców i Warzyw.
Na skierniewickim rynku każda gmina miała wydzielone stoisko
promujące swój region. Nasza gmina również mogła się
zaprezentować. W przygotowania bardzo aktywnie włączyli się
nauczyciele z naszej szkoły, którzy wspólnie z panią Hanną
Budynek wykonali piękną wystawę prac plastycznych oraz
pucharów i odznaczeń sportowych, promujących talent
i osiągnięcia wychowanków naszej szkoły. Nauczyciele
sprawujący opiekę nad stoiskiem gminy Nowy Kawęczyn spotkali
się z licznymi wyrazami sympatii i uznania wobec ciężkiej pracy
naszych kolegów i koleżanek. Nie było przechodnia, który nie
zatrzymałby się choć na chwilę i nie wyraził swojego zachwytu.
Jesteśmy dumni z sukcesów naszej gminy.

Opracowała: Patrycja Warmińska

Z ostatniej chwili
Wybory na opiekuna samorządu
We
wtorek
04.10.2011
r.
w naszej szkole odbyła się
prawdziwa lekcja demokracji.
Uczniowie i nauczyciele głosowali
na
opiekuna
Samorządu
Uczniowskiego. Po podliczeniu
wszystkich
głosów
dyrektor
szkoły Pani Barbara Smolarek
ogłosiła, że największą ilość
głosów
zdobyła
Pani
Kinga
Kapeluszna,
która
wygrała
zaledwie jednym głosem, drugi
zaś był pan Artur Osadowski .
Pani Kapeluszna jest obecnie
wychowawczynią klasy drugiej.
Od pierwszego dnia nowa pani
Opiekun
Samorządu
podjęła
pracę z samorządami klasowymi.

Życzymy wiele radości i sukcesów w pracy w Samorządzie
Uczniowskim!
Opracował: Łukasz Bogulewski

HUMOR SZKOLNY
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam...
Kto panował w starożytnym Egipcie?
Twarz Jasia rozpromienia uśmiech:
- Mumie, proszę pani.
Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki
wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno, panie profesorze.
Dowcipy zostały wzięte ze strony: www.menis.pl/humor.html

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej
przerwy
Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole.
- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile
Ci zostało?
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach.
http://dowcipy-szkolne.humoris.pl
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