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Przede wszystkim dbać o rozwój! Zdaje się, że takie hasło
charakteryzuje przekonania naszej Rozmówczyni. Do tego
szczypta technologii, trochę wspomnień i marzeń, weryfikacja
spojrzenia na własny zawód i … - już wiecie o kim mowa?

W tym numerze wywiad z Panią Wiolettą Olejnik – nauczycielką
matematyki,
informatyki, a obecnie wicedyrektorem SP nr 16.
R ed.: Dzień dobry. Chcieliśmy z Panią przeprowadzić krótki wywiad na temat pracy nauczyciela
wicedyrektora w naszej szkole.
Zacznijmy od wydaje się prostego i pewnie częstego pytania, a mianowicie, jak to jest być wicedyrektorem?

i

Pani Olejnik: Ciekawie, ale trudno to opisać. Jak w każdej aktywności życiowej, początki nie są łatwe.
Dużo nowych i pilnych spraw do opanowania, intensywna praca grupowa i wiele nowych „lądów” do
odkrywania na co dzień.
Red.: Po prawie półrocznym doświadczeniu na nowym stanowisku pracy, woli Pani być nauczycielem, czy
wicedyrektorem?
P. Olejnik: Na tym etapie nie znam jeszcze odpowiedzi. Chyba jednak nauczycielem, ale wiem, że dla
rozwoju uczniów i szkoły można wykorzystywać talenty jakie Bozia dała na różne sposoby.
Teraz jest czas na inny rodzaj wspierania moich „uczniów”. Uczyć można wielorako, nie tylko słowem,
wykładem, ćwiczeniem - najbardziej pociągają postawy, jakie prezentujemy. Ja wykorzystuję każdą
okazję, by się rozwijać, odkrywać nowe horyzonty. Wciąż jest coś nowego do odkrycia, nowe
technologie i możliwości. Wszystko to mnie bardzo intryguje i nie poprzestaję na tym, co już wiem.
Szukam dalej i próbuję to wykorzystywać w swojej pracy, by móc obserwować ciągły rozwój wokół
siebie.
Red.: Czy odczuwa Pani satysfakcję z pełnionej funkcji, czy też raczej jest ona niewygodnym balastem?
P. Olejnik: Skąd taki pomysł? Jest mi trudno, bo mam więcej obowiązków, do których jeszcze nie
przywykłam, ale wiem, że robię coś ważnego dla wielu ludzi i to mi bardzo pomaga.
Red.: Co jest dla Pani najtrudniejsze w obecnej pracy?
P. Olejnik: Wszystko jest zupełnie nowe, przez 30 lat byłam skoncentrowana na uczniach, a teraz mam
więcej pracy papierkowej, dużo dokumentów. W tych papierach można utonąć.
Red.: Udajmy się teraz w przeszłość. Jak to się stało, że została pani nauczycielem? To marzenie,
przypadek, kalkulacja matematyczna...?
P. Olejnik: Chyba przeznaczenie. Nie wybrałam tego zawodu, to on wybrał mnie. Mój tato był
nauczycielem i namawiał mnie do tego zawodu, ale jak każdy młody buntownik mówiłam „nie”. Teraz,
po latach widzę, że tak miało być.
Red.: Droga na szczyt - była ,,wyboista”?
P. Olejnik: Jestem nieustannie w drodze na „szczyt” moich możliwości. Marzyłam kiedyś o różnych
zawodach, jednym z nich był zawód technika dentystycznego, ale już od szkoły podstawowej
interesowałam się sprawami technicznymi, chciałam nawet uczyć się w Technikum Mechanicznym. W
czasach, kiedy byłam w Waszym wieku, dziewczęta nie uczyły się na takich kierunkach,
zrezygnowałam i rozwijałam swoje zainteresowania kończąc klasę matematyczno-fizyczną w Liceum
Ogólnokształcącym. W tym czasie odkryłam, że chcę być inżynierem i zostałam. Potem były kolejne
studia i kolejne, ciągle było mi mało wiedzy i umiejętności. Teraz już zostało samodoskonalenie. I tak
dalej coś mnie gna do nowinek z różnych dziedzin.
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Red.: Proszę powiedzieć nam kilka słów na temat pracy z młodzieżą. Bywa irytująca? W jakich chwilach
najbardziej? Czy jest różnica między młodzieżą XX a XXI wieku?
P. Olejnik: Wszyscy ludzie bywają irytujący, młodzi i starsi także. Praca z młodzieżą jest frajdą, po
pierwsze nigdy nie jest nudno, po drugie można się czuć przy Was nieco młodszym niż metryka na to
wskazuje. Irytująca w tym zawodzie jest sytuacja, gdy widzimy zdolności uczniów, a oni nie chcą tego
przyjąć do wiadomości. Każdy uczeń ma jakieś zdolności, a często nie chce nawet podjąć wysiłku, by
sprawdzić, czy rzeczywiście mógłby przy pomocy dorosłych (nauczycieli i rodziców) je rozwinąć.
Różnica oczywiście jest. Młodzież XXI wieku ma dużo więcej możliwości, łatwiejszy dostęp do wiedzy,
ale potrzeby ma takie same jak ta z XX wieku. Luksus jaki macie bardzo rozleniwia i trochę dłużej trwa
odkrywanie mądrości oraz swoich talentów. Zbyt wiele rzeczy Was rozprasza i odciąga od nauki.
Red.: Gdyby Pani mogła, wybrałaby Pani w dzisiejszych czasach inny zawód?
P. Olejnik: Informatyk
Red.: Dlaczego?
P. Olejnik: Bo daje dużo możliwości, a ja lubię wyzwania.
Red.: Na co w kształceniu uczniów kładzie Pani największy nacisk?
P. Olejnik: Chęć stałego rozwoju, samodoskonalenie i samokształcenie. Dzieci cechuje ciekawość,
chęć dotknięcia i spróbowania wszystkiego. Właśnie postawa dziecka, nieustającego w odkrywaniu
świata jest tym, co lubię najbardziej w pracy.
Red.: W szkolnictwie co roku zachodzą mniejsze i większe zmiany. Z perspektywy Pani doświadczenia
zawodowego są one korzystne/ destrukcyjne/ nie wnoszą niczego nowego?
P. Olejnik: To jest obszerny temat, więc spróbuję krótko. Ostatnie zmiany są zbyt szybkie i powinny
być bardziej przemyślane. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, a zmiany mogą przynosić różne efekty niekoniecznie zamierzone na wstępie. Człowiek mądry powinien kontrolować i analizować
systematycznie procesy jakie zachodzą oraz reagować odpowiednio do sytuacji. Rozwijać to, co dobre
i wycofać się z tego, co zmierza w złym kierunku. Kiedy się spieszymy, to zwykle nie ma czasu na takie
refleksje.
Red.: Idealna szkoła marzeń to jaka szkoła?
P. Olejnik: Widziałam taką - nowoczesna, dobrze wyposażona. Wszystkie sale wyposażone w tablice
interaktywne, projektory, komputery, z dostępem do Internetu. Serwerownia dla całej szkoły,
pracownie językowe, komputerowe, przyrodnicze - jak we śnie. Pracownie mobilne, szafki dla każdego
ucznia, jadalnie dla uczniów, basen, kort tenisowy… Mogę tak długo marzyć.
R ed.: Jedną ze zmian jest projekt unijny, który realizuje nasza szkoła. Wiemy, że to głównie Pani
zaangażowanie pozwoliło nam na dostanie się do projektu. W Pani odczuciu, warto było?
P. Olejnik: Oczywiście, że warto. Przecież już mamy pierwsze efekty. Szkoła się rozwija, jest
doposażona w sprzęt. Poszerzyliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Daje to każdemu z Was
możliwość odkrywania swoich talentów. Nauczyciele korzystają z nowoczesnych technologii rozwijamy się wszyscy.
Red.: I na koniec, kiedy codziennie przekracza Pani progi szkoły, pojawia się myśl....
P. Olejnik: Na pewno nie będę się dziś nudzić
Red.: Dziękujemy za wywiad!
red. Zespół redakcyjny "Naszego Orlątka"
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Mediacje - co to jest?
Mediacje? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad znaczeniem
tego słowa? Czym są i jak funkcjonują? Jeśli chcecie poznać
odpowiedzi na te pytania, przeczytajcie poniższy artykuł!
Mediacje rówieśnicze służą do rozwiązywania konfliktów i problemów.
Mediacje są dobrowolne, poufne i nieformalne, a mediator to osoba
bezstronna. Każdy może uczestniczyć w mediacjach, jeżeli ma taką
potrzebę.
W naszej szkole, od niedawna zaczął funkcjonować Klub Mediatora.
Dawniej sprawy konfliktu rozwiązywano w sposób niekoniecznie
właściwy... Zaś dziś członkowie klubu przechodzą szereg szkoleń, aby
udoskonalać swe umiejętności w porozumiewaniu dwóch stron. Przede
wszystkim mediatorami są uczniowie, co może sprzyjać otwarciu
skłóconych stron na poszukiwania rozwiązania. Często wolimy
przemilczeć jakiś problem zamiast wyjawić go przed nauczycielem,
który kojarzy się z ocenianiem. Tu właśnie pomocne mają być
mediacje rówieśnicze.
Nasza siedziba mieści się na pierwszym piętrze, na sektorze C, w
gabinecie pani psycholog. Wszystkich pragnących porozumienia,
prosimy o przybycie lub wrzucenie zgłoszenia do przeznaczonej do
tego skrzynki, zamontowanej przy gabinecie.
red.: K. Śnieżek, A. Gronowska i M. Tkaczyk

KONKURSY KURATORYJNE
Na przełomie października i
listopada
bieżącego
roku
szkolnego odbyły się etapy
rejonowe
konkursów
organizowanych
przez
Kuratorium
Oświaty
w
Rzeszowie. Uczniowie, którym
udało się dostać do kolejnego
etapu
konkursu mogli w
dalszym stopniu sprawdzać
swoją wiedzę w wybranej
dziedzinie,
jak
również
rywalizować z rówieśnikami z
okolicznych szkół. Do etapu
wojewódzkiego udało się przejść
Gabrielowi
Zielińskiemu
ze
szkoły podstawowej w konkursie
z
języka
niemieckiego
i
Michalinie Lizoń z gimnazjum w
konkursie z języka angielskiego.
Gratulujemy
osiągniętych
wyników i życzymy sukcesów
na kolejnym etapie zmagań
konkursowych.
red: Iga Siedlewicz

Minęły Mikołajki i święta. Przyzwyczailiśmy się do prezentów rozdawanych przez
starca z długą, siwą brodą odzianego w czerwony strój. Rozbrzmiewające w koło
kolędy, stroiki, udekorowane ściany, domy, ulice, a dla uczniów duuużo wolnego
czasu to coś, co traktujemy jako oczywistość. Jednak nie w każdym zakątku Europy
tak jest.
W tym numerze znajdziecie informacje o tym, jak Mikołajki i Boże Narodzenie
świętuje się w Holandii. Swoimi wspomnieniami podzieliła się jedna z naszych
uczennic, która do niedawna mieszkała w Ojczyźnie Tulipanów.
MIKOŁAJKI
W Holandii jak w Polsce obchodzi się mikołajki. Święty Mikołaj przychodzi do dzieci 5 grudnia ze swoimi
pomocnikami. Holendrzy nazywają go "Sinterklaas" a pomocników "zwarte Piete". Przypływa on z Hiszpanii
swoją łodzią, posiada również konia o imieniu Amerigo. Mikołaj przyjeżdża do każdego miasta i wioski, jest
witany przez burmistrza, rozdaje wszystkim dzieciom słodycze. Sinterklaas odwiedza również wszystkie
szkoły.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Holandia nie jest typowym krajem katolickim, ale Święta Bożego Narodzenia obchodzi większość
mieszkańców. W szkołach katolickich celebruje się święta poprzez uroczystą wigilię klasową i wyjście do
kościoła z lampionami. W kościele odbywają się jasełka przygotowane przez szkołę, śpiewa się również
kolędy. Wigilia jednak nie jest dniem wolnym do nauki szkolnej. Holendrzy nie obchodzą też drugiego dnia
świąt. Tylko w Boże Narodzenie zasiada się przy stole, aby zjeść wspólny, rodzinny obiad.
red. M. Solarz
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Czy warto do teatru?
Nastolatki rzadko zaglądają do teatru. Gdy proponuje się wyjście na spektakl
edukacyjny, uczniowie niechętnie podchodzą do pomysłu. Uważają, że występ
będzie pełen stagnacji i piętrzących się trudności. Dlaczego tak się dzieje?
Faktycznie, zdarza się, że przedstawieniu do prawdziwej sztuki wiele brakuje.
Często też nie potrafimy usiedzieć w jednym miejscu, dlatego teatr może się
wydawać miejscem nudnym do spędzania wolnego czasu. Zdecydowanie wolimy
patrzeć w szklany ekran, ponieważ zawiera dla nas ciekawsze treści, efekty
specjalne, proponuje łatwość odbioru.
Od czasu do czasu musimy jednak mierzyć się z kulturą wysoką uczestnicząc w
spektaklach edukacyjnych. Zdarza się, potrafią one nas zaskoczyć. Dziś
przedstawiamy dwie recenzje ze spektakli teatralnych, w których uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły. Jeden z nich to efekt pracy dzieci i młodzieży, drugi został
odegrany przez profesjonalnych aktorów. Który spodobał się bardziej? –
przeczytajcie sami!

Hej ludzie, idą święta!

"Bo kiedy miasto na święta się stroi,
niejeden z nas o przyszłość się boi,
niejeden z nas w marzenia ucieka,
wierząc, że spełnienie gdzieś czeka..."

To właśnie słowa piosenki "Kto wie czy za rogiem" przywitały gości spektaklu pt: "Hej ludzie, idą święta".
Przedstawienie miało formę musicalu i zostało wykonane przez szkolną grupę teatralną pod przewodnictwem
Pani Arlety Kazienko oraz chór "Triola" dyrygowany przez Panią Joannę Cioch. Spektakl odbył się 14 grudnia
2018 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
Widzowie mieli okazję poznać dalsze losy Małego Księcia, który ponownie odwiedził Ziemię. W czasie tej
wyprawy poznał zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Dowiedział się, że w Holandii prezenty roznosi
Sinterklaas ubrany w czarny kubrak, a we Włoszech Czarownica Befana, która grzecznym dzieciom daje
mandarynki a niegrzecznym czosnek lub węgiel.
Rozmowom Małego Księcia ze spotkanymi ludźmi towarzyszyły znane piosenki związane z tematyką Bożego
Narodzenia. Głównym celem nie było jednak pokazanie dalszej historii bohatera książki Antoine de Saint
Euxupery'ego. Wykonawcy chcieli zwrócić uwagę na to, jak ważny jest czas świąt, który powinniśmy spędzać
wraz z najbliższymi. Są to dni miłości i pojednania, i nikt wtedy nie powinien być sam. Sądząc po ogromnych
brawach, wykonawcom udało się podbić serca odbiorców.
Być może warto zatrzymać się na chwilę, zwolnić w codziennej gonitwie i dostrzec prawdziwy urok Bożego
Narodzenia...
"A kto wie czy za rogiem
nie stoją Anioł z Bogiem?
Nie obserwują zdarzeń,
i nie spełniają marzeń!!!
Kto wie?
Kto wie?"

red. K. Kupińska, A. Kopała, J. Bajorska, E. Maszczak
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,,Dziady” cz. II
"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie...” - słowa z dramatu Mickiewicza ,,Dziady”
cz. II są obecne w pamięci większości czytelników znających twórczość naszego wieszcza. W grudniu
przemyskie szkoły miały okazję uczestniczyć w inscenizacji wspomnianego dzieła. Nie była ona jednak
dokładnym przedstawieniem tragedii Mickiewicza. Reżyser wprowadził kilka zmian, które nie dla wszystkich
uczniów okazały się zrozumiałe.
Na początku występu aktorzy odegrali krótką scenkę zaczerpniętą z życia pisarza. Miała ona na celu
wprowadzić widza w czasy współczesne Mickiewiczowi. Późniejsza scena – wstęp do utworu - odegrana
została dość nietypowo. Aktorzy wyśpiewali tę część!
Podczas spektaklu wykonawcy momentami wzbudzali grozę, wywoływali wiele emocji, wzbudzili w widzach
napięcie. Scenografię wykonano dobrze, a kostiumy odzwierciedlały charaktery postaci. Dopełnieniem całej
sztuki były słyszana w tle tajemnicza muzyka, sztuczna mgła i przeróżne efekty specjalne: kolorowe
reflektory oraz migające strumienie światła.
Niestety wiele fragmentów oryginału zostało pominiętych, a sam obrzęd Dziadów artyści omówili zbyt
dogłębnie. Co prawda nie brak w nim było treści uczących i edukacyjnych, lecz gdyby tę część nieco
skrócono, widowisko nabrałoby więcej barw. Za to rekwizytów użyto w zbyt małej ilości i naszym zdaniem nie
pasowały do przedstawionych scen. Do tego z widowni nie było ich dobrze widać.
Pomimo starań aktorów, wprowadzone innowacje nie zostały zrozumiane przez większość oglądających, a
wręcz skomplikowały odbiór treści. Ci, którzy poznali dramat Mickiewicza i znają genezę jego powstania, na
pewno zrozumieli zabiegi reżysera. Oni też twierdzą, że spektakl, ze względu na ciekawą interpretację, wart
jest polecenia. Gorzej z odbiorcami, którzy nie posiedli tej tajemnej wiedzy, gdyż zaczęli sceny z życia poety
traktować jako część tekstu należącego do „Dziadów”.
Nasuwa się więc pytanie, czy teatr edukacyjny jest dla wszystkich widzów, czy też dla tych, którzy zadbali o
odpowiedni stan swojej wiedzy? Ma być sztuką elitarną, a może powinien dostosować się do odbiorcy? Dla
kogo jest teatr???
red. K. Śnieżek, A. Gronowska, I. Siedlewicz, M. Tkaczyk
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RECENZJE, RECENZJE...

W tym numerze będzie ich sporo, każdy znajdzie coś dla siebie!

,,Żyć jak kot”
Od zwierząt człowiek może się wiele nauczyć: rzeczy mądrych, wesołych i tych niekoniecznie przyzwoitych.
Od kotów zaś można pojąć więcej niż od jakichkolwiek innych stworzeń. Są one majestatyczne, dostojne i
inteligentne. Książką opowiadającą o tych właśnie stworzeniach jest ,,Żyć jak kot” Stephana Garniera –
Francuza, człowieka o wielu zawodach i talentach.
Kocie sprawy nie zawsze były łatwe do zrozumienia. Ich zainteresowania i inspiracje dały początek nowej
literaturze i sztuce. Wyżej wymieniona książka odpowiada na nurtujące wszystkich pytania dotyczące natury,
potrzeb i filozofii kotów. Jej korzenie i założenia oparte są na psychologii i filozofii. Pozwala ona zrozumieć
potrzebę życia, poczucia wolności i prawa wyboru, a sama postać kota ma na celu uświadomić nam, jak
niewiele trzeba do szczęścia. Uczy nas jak odpuścić i docenić najważniejsze dla człowieka sprawy i rzeczy
niematerialne. Tak samo jak koty wykorzystujemy nasze talenty i umiejętności, by każdy dzień był lepszy i
piękniejszy.
Z doświadczenia, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że mądrość kotów jest zdecydowanie większa niż
mądrość filozofów. Książka „Żyć jak kot” jest tego dowodem, a na jej końcu znajduje się tzw. test kotowatości.
Sprawdza on, czy potrzebujemy zaopiekować się kotem i poczuć jego energię, czy też jesteśmy już
wystarczająco ,,kotowaci”.
Książka jest warta dogłębnego przeczytania i przemyślenia, bo od kotów możemy przejąć moc relaksu,
spokoju i ciszy. Zwierzęta te nie są przypadkowe i mogą nas zaskoczyć jeszcze bardziej niż się tego
spodziewamy. Pamiętajmy więc o jednej, lecz bardzo ważnej rzeczy, z którą musimy się całkowicie pogodzić:
,,...My nie wybieramy kotów, to koty wybierają nas...”!
red: Michał Tkaczyk
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,,Wojownicy”. Tom 1. „Ucieczka
w dzicz"- intrygujący
fantastyczny świat kotów

Las od wieków był dzielony przez cztery klany
dzikich kotów. Jednak jeden z nich zaczyna łamać
prawa ustalone przez przodków. Zagraża to Klanowi
Pioruna, który nie zamierza poddawać się bez walki.
W najgorszym momencie niewiadomo skąd w lesie
pojawia się Rdzawy - zwyczajny kot domowy, który
przypadkowo opuścił swój dom. Zostaje on przyjęty
do Klanu Pioruna pod imieniem Ognista Łapa. Według
proroctwa ma on odmienić losy wszystkich klanów,
ale głównie swoje życie. Czy przygody, bezwzględne
kocie wojny i intrygi wrogów zmienią Ognistą Łapę?
Na to pytanie odnajdziecie odpowiedź w książce
„Ucieczka w dzicz” oraz jej dalszych częściach.
,,Wojownicy'' to światowy bestseller autorstwa Erin
Hunter, doskonała sześciotomowa seria dla
miłośników fantastyki i wielbicieli kotów.

Wojownicy

Iga Siedlewicz

red.: Iga Siedlewicz

,,Kto zabrał mój ser?”

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem zachowań społecznych, sposobu bycia i siły empatii. Pomaga
zrozumieć innych, a co najważniejsze przeanalizować ich świat. Potrzebna jest ona nie tylko dzieciom, lecz
także dorosłym. Kieruje ich na właściwą ścieżkę, by w końcu odnieść pożądany sukces...
Książką psychologiczną godną polecenia jest dość zwięzła, lecz wymowna opowieść Spencera Johnsona ,,Kto zabrał mój ser?”. Sam tytuł niewiele może sugerować – myszy, labirynty i oczywiście ser. Faktycznie, z
początku książka ta zaczyna się spokojnie, lecz z czasem nabiera kolorów i napięcia. W końcu nie bez
powodu sam ,,New York Times” poleca ją wszystkim miłośnikom odkrywania prawdy życia i nieuniknionych
zmian.
W ,,serowej opowieści” występują tylko cztery postacie – dwie myszy i dwoje ludzi. Cała akcja toczy się w
ogromnym labiryncie, w którym znajdują się wszyscy bohaterowie. Żyją oni w dostatku, jedzą ser i nie myślą o
tym, co będzie jutro. Wszystko – cała sielanka i błogie życie - trwałyby w nieskończoność, gdyby nie...
zmiana. Nieunikniona i zaskakująca – brak sera. Czy przyjaciele zjednoczą się i wyruszą na poszukiwanie
nowego sera, czy też wręcz przeciwnie, rozdzielą i nie przystosują się do nowego otoczenia?
W tym przypadku myszy, jak i ludzie są alegorią człowieczeństwa. Każdy z nas dąży do własnego celu, by
osiągnąć sukces. Ten, kto pozostaje w miejscu i nie patrzy w przyszłość, często jest zawiedziony, zaś ten,
kto pnie się po przysłowiowej drabinie do celu, jest szczęśliwy, bo celem nie jest koniec drogi, lecz początek
następnej.
Książka jest wręcz idealna dla osób, którym przydałoby się wsparcie i pomoc, a dowodem jest ponad 5 000
000 sprzedanych egzemplarzy. Jest ona rodzajem mapy wskazującej lub podpowiadającej właściwą drogę.
Dzięki niej każdy może spróbować rozwiązać swe problemy, a co najważniejsze zdobyć się na odwagę i
stawić czoło nowym wyzwaniom!!!
red.: Michał Tkaczyk
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,,Milionerzy” - inteligentna gra planszowa

,,Who wants to be a millionaire?” (Kto chce zostać milionerem?) - ten oryginalny i znany turniej telewizyjny
powstał w Wielkiej Brytanii. Jak sama nazwa wskazuje do wygrania są duże pieniądze, a nagrodą główną jest
oczywiście milion złotych. Obecnie jest on wyświetlany na kanale TVN. Jego uczestnicy muszą wykazać się
ogromną wiedzą, logiką i rozumowaniem. Na podstawie teleturnieju stworzona została gra planszowa
czekająca na zakup w księgarniach i sklepach typu ,,Empik”.
Gra składa się z planszy dla czterech graczy, pionków, ramek z odpowiedziami, kół ratunkowych, czeków dla
zwycięzców i 1000 kart z pytaniami. Gracze mogą (lecz nie muszą) wybrać prowadzącego rozgrywkę, który
czuwa nad pytaniami i przebiegiem rund.
Każdy uczestnik dostaje ramki służące do zaznaczania odpowiedzi poprzez przesunięcie pomarańczowej
blokady. Zaopatrzony jest także w zestaw trzech kół ratunkowych: pół na pół, pytania do publiczności i
telefonu do przyjaciela. Każde z nich w pewien sposób ułatwia wybór poprawnej odpowiedzi. Gdy odpowie się
poprawnie, pionek przesuwa się o jedno oczko wyżej na sumę, o którą obecnie toczy się gra. Ważną
informacją jest to, że każdy gracz odpowiada samodzielnie, a wyjątkiem jest użycie wsparcia w postaci koła
ratunkowego.
Wszystkie te akcesoria i rekwizyty bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistą grę. Pytania czasami
wymagają głębszego zastanowienia, lecz nagrodą są wielkie pieniądze i prestiż. Na tej planszówce ćwiczyć
mogą przyszli milionerzy startujący w teleturnieju. Swoją wiedzę zaś poszerzymy za pomocą aplikacji ,,Milionerzy” dostępnej na urządzenia dotykowe.
Serdecznie polecam tę grę, mnie sprawiła nieziemską radość. Przypuszczam, że nie tylko mi... Ubarwiajmy
dni takimi właśnie rozrywkami - uczącymi i bawiącymi. Teraz nie pozostało już nic innego, jak tylko zasiąść
przy stole i dać się wciągnąć w wir zabawy!
Gotów na zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie za milion? Definitywnie i ostatecznie? Wystarczy
tylko jedno słowo...
red.: Michał Tkaczyk

Zainteresowania , a współczesna technologia, czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
„Forza Horizon 4” to kolejna odsłona bestsellerowej serii gier wyścigowych. Produkcja ta przyciąga i nie
pozwala oderwać oczu od ekranu telewizora. Grając w Forze, możemy się wcielić w postać kierowcy
rajdowego. Produkcja zabiera nas w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie walczymy o zwycięstwo za
kierownicami ponad 450 samochodów. Auta możemy dowolnie modyfikować i ulepszać, w toku zmagań
zmieniając ich wygląd, podrasowując osiągi oraz dostosowując je do poszczególnych dyscyplin i warunków
panujących na torze. Decydując się na zakup gry, nie będziemy się nudzić, gdyż oferuje nam ona ponad 100
torów wyścigowych.
red.: O. Olszański i P. Stępniak
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Ciekawostki dotyczące krajów Skandynawskich
Skandynawia to region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię, Danię oraz część
krajów nordyckich.
1.Norwegia jest najrzadziej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim. Liczy ona zaledwie 4 miliony
mieszkańców czyli tyle samo co nasza Warszawa.
2.W Norwegii jest najwięcej milionerów.
3.W północnej Norwegii leży miejscowość o najkrótszej nazwie na świecie: Å. Nazwa ta oznacza strumyk.
4.W Norwegii jest najdłuższy tunel drogowy świata ,liczy 24, 5 km.
5.W Szwecji nie istnieje słowo „proszę". Zamiast tego używa się słowa „dziękuję” na końcu zdania.
6.W każdym regionie Szwecji mówi się w innym dialekcie .
7.W Szwecji wszyscy mówią do siebie na „ty".
8.Około 30% całego terytorium Danii stanowią niewielkie wyspy, których jest 406.
9. Czy znasz jakąś osobę, która nigdy nie miała w ręce klocków Lego? Ja nie znam! Wymyślił je Duńczyk Ole
Kirk Christiansen w 1947 roku. Nazwa tych klocków została utworzona od duńskiego zwrotu "Leg godt", czyli
"baw się dobrze". Lego swoją siedzibę ma w Billund. W tym mieście mieści się także Legoland odwiedzany co
roku przez miliony osób.
red. K. Kupińska

Fiordy

int

Kopenhaga

int

Czytać, czy nie czytać… oto jest pytanie!!!
Drogie Koleżanki i Koledzy!
W moim przekonaniu czytanie stanowi bardzo potrzebny element naszego życia i warto poświęcić choć
trochę czasu na lekturę. W dzisiejszych czasach, w dobie internetu i urządzeń elektronicznych, coraz mniej
ludzi, a zwłaszcza młodych, sięga po książki. Moim zdaniem, pomimo błyskawicznego rozwoju mediów
społecznościowych, zalety czytania książek są ogromne.
Pierwszym dowodem na to jest fakt, że książka rozbudza naszą wyobraźnię, uczy, bawi oraz dostarcza nam
wiele satysfakcji. Czytanie sprawia, że wyobrażamy sobie treści, które przyswajamy i dzięki temu widzimy je
tak jak nikt inny. Czytając, możemy choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, „udać się w podróż
marzeń”. Niejednokrotnie też, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, utożsamiamy się z jakąś postacią.
Po drugie, czytanie poszerza naszą wiedzę, wzbogaca słownictwo jak również pisownię. Dzięki książkom
możemy poznać historię przodków, nauczyć się poszanowania drugiego człowieka, rozbudzać w sobie
uczucia patriotyczne, a w niektórych przypadkach logicznie myśleć. Dobrym przykładem jest książka
Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”, która ukazuje co tak naprawdę w życiu jest
najważniejsze. Nie liczą się pieniądze, sława, tylko rodzina, przyjaźń i ojczyzna.
Poza tym uważam, że czytanie jest świetną formą relaksu, odpoczynku i oderwania się od codzienności.
Czasami wystarczy wygodne miejsce, dobra książka i w kilka chwil można przenieść się do innego świata.
Książka czasami jest lekarstwem dla umysłu i duszy.
Podsumowując uważam, że warto czytać książki i poszerzać swoje horyzonty. Pamiętajcie o prostej, ale
ważnej rzeczy, mianowicie im więcej czytamy, tym więcej wiemy. Chciałbym Wam podziękować za tę chwilę
uwagi i mam nadzieję, że choć trochę przekonałem Was do czytania książek, zwłaszcza że od tego zależy
także wynik egzaminu z języka polskiego kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum, a potem …matury.
red. Piotr Stępniak
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Dlaczego warto czytać książki...

Do czego prowadzi nieczytanie lektur, oto przykłady prac uczniów, przytoczonych dosłownie. Zostały
poprawione jedynie błędy ortograficzne. Nie uwzględniono akapitów.

Temat 2.
Tuż przed śmiercią ksiądz Robak powiedział Gerwazemu: Chciałeś zemsty? Masz! Boś ty był narzędziem
kary Bożej! Twoim Bóg mieczem rozciął me zamiary”. Wyobraź sobie, że ksiądz Robak nie zmarł na skutek
odniesionych ran, a Gerwazy nie przeszkodził mu w realizacji planów. Napisz opowiadanie o tym, jak mogłyby
się potoczyć dalsze losy księdza. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów
Praca 1.:
,,W książce pt. ,, Zemsta” była taka sytuacja w której ksiądz Robak zmarł na skutek odniesionych ran przez
Gerwazego. Dalsze losy księdza mogły być takie, że Robak polubiałby Gerwazego i żyliby w zgodzie. Ale
ostatniej nocy Gerwazy przyszedł do zamku Robaka, ponieważ on chciał go zabić, bo Robak myślał ze żyją w
zgodzie. Gdy ten wyciągnął już nóż to w ostatniej chwili z budy wyskoczył jego pies który ugryzł Gerwazego w
rękę. Ksiądz Robak się obudził i zobaczył Gerwazego leżącego na ziemi koło jego łóżka, a obok niego leżał
nóż którym Gerwazy chciał go zabić. Ksiądz Robak natychmiast zadzwonił na pogotowie. Pogotowie
przysłano dopiero po 30 min, ponieważ na zewnątrz jest dużo śniegu i jest ślisko. Gdy zabrali Gerwazego, to
zobaczył on , że karetka się przewróciła. Natychmiast tam pobiegłem i zabrałem Gerwazego do domu i tam
go reanimowałem.. gdy zadzwoniłem po następne pogotowie to powidzieli, ze przyjadą za godzinę.
Postanowiłem leczyć go w domu, ponieważ miałem sprzęt.. gdy Gerwazy wyzdrowiał to podziękował księdzu
Robakowi za to że go wyleczył. Ale ksiądz i tak był na niego bardzo zły, ponieważ gdyby nie jego pies, to
Robak byłby poszkodowany. Po dwóch tygodniach ksiądz Robak wybaczył Gerwazemu i żyli długi i w
zgodzie. Postanowili oni, że będą sobie nawzajem pomagać.”
Praca 2.:
,,Minęło kilka tygodni od tego jak Gerwazy prawie zadźgał mnie nożem., po tym jak ledwo z tego wybrnąłem,
wyszedłem po trzech tygodniach ze szpitala. Pierwsze co zrobiłem to udałem się do kościoła i pomodliłem,
dziękowałem Bogu za to że przeżyłem ta całą sytuację. Po Gerwazem ani śladu, ani go nigdzie nie widać ani
nie słychać. Policja już dawno powinna go znaleźć. Gdy pewnego dnia w piątek, prowadziłem msze, pod
koniec zobaczyłem jak wszedł do kościoła jakiś facet, ubrany na czarno w kapturze. Po mszy chciałem
podejść do niego, ale nagle zniknął i nigdzie go nie było. Dwa tygodnie później udzielałem ludziom spowiedzi,
gdy wszyscy byli już po opuścili kościół, ja siedząc jeszcze chwilę w konfesjonale, gdy nagle podeszła
jeszcze osoba w kapturze, pytając udzieli ksiądz spowiedzi? Zgodziłem się, podczas odpuszczania grzechów,
spowiadający, zaczął wypowiadać swoje grzechy. Powiedział w jednym z nich że zabił człowieka. Mocno się
zdziwiłem i nie wiedziałem co powiedzieć, a w tym samym momencie pomyślałem o Gerwazym i o tej całej
sytuacji. Podczas gdy zabrakło mi słów i tak bardzo się zamyśliłem tej osoby już nie było. Mijały miesiące od
tego całego zdarzenia, powoli zapominałem już o tym wszystkim. W piątek po ciężkim dniu, kładłem się już
spać gdy nagle zorientowałem się że nie mam telefonu i został on w kościele. Tak wiec ubrałem się i szybko
się po niego udałem. Wchodząc do kościoła po 23, zobaczyłem kogoś przy krzyżu modlącego się.. Gdy
miałem już dzwonić na policje, bo to było włamanie, coś mnie powstrzymało. Podeszłme i zapytałem się
,,co się stało?” Z bliska zobaczyłem, że to ta sama osoba co kilka miesięcy temu. Widząc mnie zaczął mówić
płacząc ,, To koniec zrobiłem coś głupiego zabiłem człowieka” i po chwili zdjął kaptur. To był Gerwazy,
kompletnie nie wiedziałem, co powiedzieć. Powiedziałem mu że to ja ksiądz Robak. Przez tyle miesięcy
myślał że mnie zabił, wybaczyłem mu bo każdy popełnia błędy. Nazajutrz poszedł przyznać się na policje , że
to on kilka miesięcy temu prawie mnie zabił. Po trzech latach wychodząc z więzienia przyszedł do mnie…”
Ps. Z wiadomych względów, a wymawiając się na RODO pod tym artykułem podpisów nie będzie.
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Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego „Moje spotkanie ze świętym Mikołajem”
Warto dzielić się swoim talentem z innymi!
Mikołaj to osoba, na którą czekamy cały rok. To właśnie ten pan ubrany w ciepły zimowy strój roznosi
dzieciom prezenty. W naszej szkole dnia 21.12.18 został rozstrzygnięty konkurs pod tytułem „Moje spotkanie
ze świętym Mikołajem”. Był on zorganizowany przez redakcję naszej gazetki. Dzieci z klas 1-3 miały za
zadanie przygotować prace plastyczne , zaś osoby z klas starszych opowiadania. Wszystkie prace były
cudowne, jednak niektóre skradły nasze serca.
W kategorii wiersz:
I -Małgorzata Sosnowska klasa IV d
II-Zosia Korab klasa IV d
Wyróżnienie:
Gabriela Gontarz IV d
W kategorii opowiadanie :
II-Laura Pałys
W kategorii komiks:
II-Paulina Kijanka IV d
Życzymy dalszych sukcesów!

Święty Mikołaj
Gdy nadchodzi grudzień
zbliżają się święta,
o Świętym Mikołaju
każdy z nas pamięta.
Już mama zaczęła
świąteczne sprzątanie,
a ja liścik piszę,
wiem, że coś dostanę.
Grzeczna przecież byłam,
w domu pomagałam,
pilnie się uczyłam,
piątki dostawałam.
No i wreszcie nadszedł
dzień ten wyjątkowy,
z radością wracałam
do domu ze szkoły.
Pod choinką worek,
zaglądam do środka,
a w nim same cuda:
pluszowa maskotka…
To był dzień wspaniały
i pełen uroku,
szkoda, że 6-stego grudnia
jest tylko raz w roku.
Małgorzata Sosnowska klasa IV d

Moje spotkanie ze św. Mikołajem
Dzisiaj w czwartek szybko wstałam,
od północy już nie spałam,
przeszukałam pokój cały,
wszystkie szafki i regały.
Tak pod łóżko zaglądałam
mało ręki nie złamałam.
Obudziłam w bloku wszystkich,
tych dalekich i tych bliskich.
Cały dzień bym tak biegała,
nagle mama mnie złapała:
,,Czego szukasz Zosiu mała,
co byś w domu znaleźć chciała ‘’.
,,Mamusiu droga, kochana,
prezentów szukam od rana.
Dzisiaj grudnia dzień jest szósty,
dziś Mikołaj miał przyjść tłusty,
lecz prezentów nie dostałam
choć moc listów Mu wysłałam”.
Wtem na dachu stukot wielki,
biegnę, patrzę, a w salonie
stoi worek bardzo wielki,
a w nim na biegunach konie.
Z daleka słyszę jakieś odgłosy
i nagle widzę długie białe wąsy,
czerwone buty, czapkę i płaszcz,
czerwony nos, okrągłą twarz,
szeroki uśmiech z brodą dokoła.
On do mnie macha i do mnie woła:
„HO, HO, HO, Wesołych Świąt”!
Krzyknął radośnie i odleciał stąd.
Zofia Korab kl. V
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Moje spotkanie...
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Opowiadanie pt. „ Moja podróż ze Świętym Mikołajem”
Wieczorem 5 grudnia siedziałam w kuchni i jadłam kolację. Zastanawiałam się czy Święty Mikołaj istnieje
naprawdę i jak udaje mu się załatwić wszystko w jedną noc. Czasem wydawało mi się, że to rodzice
podrzucają te wszystkie wymarzone rzeczy.
Leżąc już w łóżku pomyślałam sobie czy by nie udawać, że śpię i podpatrzeć kto tak naprawdę zjawi się z
prezentami. Wtedy usłyszałam jak ktoś wchodzi do mojego pokoju. Podniosłam głowę i omal nie spadłam z
łóżka z wrażenia. To był Święty Mikołaj! Miał na sobie długi czerwony płaszcz, czerwoną czapkę z białym
pomponem, a w ręce trzymał duże kolorowe pudełko. Domyśliłam się, że to prezent dla mnie.
- Dobry wieczór – odezwał się przybyły gość.
- Dobry wieczór – odpowiedziałam zaskoczona.
- Wiem, że zastanawiałaś się jak udaje mi się w jedną noc rozdać wszystkie podarunki – powiedział - Mam
więc dla Ciebie niespodziankę. Możesz pojechać ze mną i sama przekonać się jak wygląda moja praca.
Chcesz?
- Oczywiście, że chcę! - odpowiedziałam zaskoczona.
Podał mi gruby, ciepły koc i nawet nie wiem, kiedy znaleźliśmy się w saniach ciągniętych przez renifery po
niebie. Rzeczywiście, wszystko trwało błyskawicznie. Siedziałam w saniach, a Mikołaj tylko znikał na
chwileczkę, żeby zanieść prezenty i zaraz pojawiał się z powrotem. W tym czasie ja podziwiałam widoki z
góry. Patrzyłam na pięknie ośnieżone domy, drzewa i ulice. Nagle kątem oka zobaczyłam guzik leżący obok
mnie, identyczny jak przy płaszczu Mikołaja. Pomyślałam, że oddam mu go, kiedy wróci. Zamknęłam na
chwilę oczy i poczułam wielki spokój. Byłam taka szczęśliwa.
Kiedy otworzyłam oczy było już rano i zrozumiałam, że to był tylko piękny sen. Nagle uświadomiłam sobie, że
mam zaciśniętą dłoń. Otworzyłam ją i zdrętwiałam, bo zobaczyłam, że trzymam guzik identyczny jak ten,
który znalazłam w saniach. Do dziś nie wiem czy ta moja podróż zdarzyła się naprawdę, czy był to tylko sen. I
nadal zastanawiam się kto przynosi prezenty 6 grudnia.
red.: Laura Pałys, kl. V
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Uroczystości odsłonięcia krzyża na Lipowicy
Wbrew obiegowym opiniom większość nastolatków potrafi się zachowywać odpowiednio podczas spotkań z
kulturą czy historią. Klasy7 A i 7 B miały okazję stawić czoła wymaganiom etykiety podczas jesiennych
uroczystości na Lipowicy oraz w czasie przedstawienia teatralnego.
Aby podnieść poziom kultury pierwsze kroki skierowaliśmy do teatru na spektakl “Mity Greckie”. Oczywiście
każdy szanujący się siódmoklasista już od piątej klasy zna mitologię, jednak warto przypominać sobie źródła,
które do tej pory obecne są w kulturze europejskiej.
Teatr nie był wszakże jedynym celem naszego wyjścia ze szkoły. Po spektaklu swoje kroki skierowaliśmy na
Lipowicę, do lasu, gdzie wrócił krzyż przypominający o okrutnej kaźni dokonanej przez Niemców na
dwudziestu dwóch mieszkańcach Przemyśla, Żurawicy, Tarnawiec oraz innych okolicznych miejscowości.
Mord ten miał miejsce w dniu 29 listopada 1943 roku.
Postawiony w tym miejscu krzyż z czasem uległ zniszczeniu. Na prośbę syna jednego z zabitych Janusz
Galiczyński rozpoczął starania o postawienie nowego pomnika. Dzięki pomocy Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Nadleśnictwa Krasiczyn
oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, w lipowickim lesie postawiono nowy symbol męczeństwa.
W czwartek, 29 listopada 2018 roku, w miejscu mordu odbyły się uroczystości poświęcenia i odsłonięcia
krzyża. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele władz miasta, Prezydent Wojciech Bakun,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka, były Prezydent Robert Choma, żołnierze, orkiestra,
fotoreporterzy i my - klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt
Lwowskich w Przemyślu.
Poświęcenia krzyża dokonali ks. prot. płk Jerzy Mokrauz oraz ks. Stanisław Bratmiński.
red. E. Maszczak, Sz. Rakicki

Zwierzę jako niechciany prezent
Czy wiecie, że do polskich schronisk trafia rocznie około 70 tysięcy psów, które bardzo często nie dostają
drugiej szansy, są poddawane uśpieniu, umierają z powodu chorób, wycieńczenia i złej opieki?
Zastanawialiście się, dlaczego nasze pupile trafiają do takich miejsc?
Najczęściej zaczyna się od żywych prezentów, z którymi „nie wiadomo co zrobić”, gdy słodki szczeniak za
bardzo urośnie, gdy chcemy wyjechać na wakacje, pojawi się alergia lub niechęć do obowiązku dbania o
pupila. To także przeprowadzki lub śmierć właścicieli.
Zwierzęta w schronisku, nawet jeśli opiekunowie stają na rzęsach, żeby się o nie troszczyć, nigdy nie będą
czuły się jak w domu. Tak samo jak ty nie czułbyś się dobrze zamknięty w szpitalu, w domu obcej osoby, czy
- nie daj Boże - w domu dziecka. Możemy jednak pomóc. Jeśli rodzinnie podejmujecie decyzję o nabyciu psa
lub kota, może warto przygarnąć takiego ze schroniska, a nie z hodowli? Jeśli nie możesz mieć zwierzaka,
raz na jakiś czas zrezygnuj ze swoich przyjemności i kup karmę dla bezdomnych zwierząt. Być może
schronisko w twojej okolicy potrzebuje wsparcia wolontariuszy, np. do wyprowadzania psów lub czyszczenia
klatek. To też pomoc!
W naszej szkole co roku ma miejsce akcja dokarmiania zwierząt organizowana przez Samorząd Uczniowski.
W tym roku zebrano około 150 kg karmy, a także wiele misek i legowisk, które pomogą futrzakom przetrwać
zimę. Czy to dużo? - oceńcie sami. Jest nas w szkole sporo, bo 648 uczniów. Na jedno dziecko przypada
więc trochę ponad 0,2 kg zebranej karmy.
Pamiętaj, dla ciebie zwierzę może nic nie znaczyć, ale dla niego możesz stać się całym światem.
red. A. Gronowska, K. Śnieżek
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PROJEKT W NASZEJ SZKOLE, CZYLI WIELKA SZANSA

Wiele nowoczesnych urządzeń, które ułatwiają naukę, wyposażenie sal w nowe technologie to
zapewne pragnienia każdego ucznia szkoły. Czy wiecie, że i u nas to będzie możliwe?
W naszej szkole od września 2018 r. zaczął funkcjonować unijny projekt ,,Nowoczesna i przyjazna szkoła
szansą sukcesu uczniów’’. Jest to niezwykle ważna i ogromna inwestycja, ponieważ dzięki niej uzyskamy
wiele pomocy dydaktycznych. Wyobraźcie sobie, że do naszej szkoły trafi dużo nowoczesnych urządzeń,
które zdecydowanie ułatwią naukę. Już teraz można zauważyć pierwsze tablice interaktywne w niektórych
salach. A to dopiero początek!!! Innowacyjny sprzęt, wyposażenie sal naukowych i kolejne pracownie
komputerowe to tylko część z nowości jakie otrzymamy. Na chwile obecną organizowanych jest również
wiele zajęć pozalekcyjnych i wycieczek związanych z projektem. Jednymi z nich są np. wyjście do ciepłowni
przemyskiej, nocna obserwacja gwiazd w Bieszczadach i wyjazd do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.
red. Julia Bajorska

AKTYWNOŚĆ ZIMĄ

Nie jesteśmy niedźwiedziami, żeby całą zimę kryć się przed światem. W mroźne dni znajdziemy wiele
okazji by pozostać aktywnym. Mieszkamy w wyjątkowym mieście, które w samym centrum posiada
stok narciarski, dwa lodowiska oraz trasy do biegania.
Wiele ludzi z Podkarpacia i okolic przyjeżdża do Przemyśla, aby w miłej atmosferze oddać się białemu
szaleństwu. Tę atrakcję zapewnia bez wątpienia stok narciarski z trzema świetnie przygotowanymi do
szusowania trasami o różnym stopniu trudności. Dla najmłodszych, stawiających pierwsze kroki na nartach
lub snowboardzie, czeka „ośla łączka” oraz mili instruktorzy nauki jazdy. Świetna zabawa może trwać do
późnych godzin, dzięki oświetleniu, które zapewnia bezpieczną jazdę. Dla miłośników łyżew czekają dwa
lodowiska, które zapewnią wiele atrakcji. Nasze miasto posiada również trasy do biegania oraz uprawiania
nording walking. Zimowa aura nie stanowi przeszkody do kąpieli w zimnej wodzie Sanu dla przemyskich
morsów z klubu „Niedźwiadki”. Choć morsowanie nie zaliczane jest do popularnych sportów, zawsze
przyciąga wielu zainteresowanych.
Nie zastanawiajmy się dłużej! Wyjdźmy z domów i oddajmy się białemu szaleństwu wykorzystując
zbliżające się ferie zimowe!
Kacper Śmigielski, Krystian Potocki

DZIAŁAMY, BO CHCEMY! O AKCJACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd działający w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi wraz z pomocą uczniów
bardzo chętnie angażuje się w akcje charytatywne, zbiórki i kwesty. Każdy, niezależnie od wieku, chce lub
stara się pomagać najbardziej potrzebującym.
Tak, jak w poprzednich latach, również w tym roku braliśmy udział w różnych akcjach. Były to: „Znicz na
Kresy”, które później trafiły na cmentarz Orląt Lwowskich, zbiórka karmy i przedmiotów codziennego użytku
dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach, paczki mikołajkowe przygotowane dla najbardziej
potrzebujących uczniów, akcja „Robótka 2018”, która polegała na obdarowywaniu kartkami świątecznymi
wychowanków Domu Pomocy Społecznej W Niegowie. Oprócz kartek do „starszaków” trafiły drobne
upominki, które wywołały wiele radości.
Angażowanie się w akcje towarzyszy nam przez cały rok. Możemy zadać sobie pytanie: dlaczego
pomagamy? Przecież nie musimy tego robić, nikt nas do nie zmusza! Pomoc jednak nikogo nie powinna
dziwić. Robimy to, bo chcemy, bo możemy. Czynimy coś dla innych, dla tych, którzy tego potrzebują, a
czasami nie mają śmiałości poprosić. Angażujemy się w akcje charytatywne, bo to gest serca. Postępujemy
tak, gdyż wiemy, że tak należy się zachować. Takie działania sprawiają, że czyjeś życie staje się kolorowe i
nawet w trudnych chwilach świeci dla kogoś słońce. Pomaganie to nasz obowiązek oraz przyjemność. Każda
akcja jest dla nas ważna. Przez pomoc świat, w którym żyjemy staje się lepszy, bardziej ludzki.
Pomagajmy, bo warto! Nie bójmy się tego robić!
red. M. Stecyk
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Zgadnij kto to?

W „Naszym Orlątku” pojawia się nowa rubryka „Zgadnij kto to”. Zamieszczone w niej będą karykatury
autorstwa Ani Kosteckiej ,przedstawiające postacie znane w szkole. Do prac dołączone będą hasełka
pomocnicze związane z przedstawianą osobą. Życzymy miłej zabawy w rozwiązywaniu zagadki.
Hasełka pomocnicze:
Ten rząd…
Widzę ,że ktoś tu się do przedszkola wrócił.
Czy wszyscy wszystko mają?
Domowe przedszkole się komuś włączyło.
Kręcisz tym łbem jak globusem jakimś.
Czyli mam rozumieć ,że wszyscy wszystko mają?

Ania Kostecka

red. Karolina Kupińska
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REDAKCJA "NASZEGO ORLĄTKA", CZYLI KTO DLA WAS PISZE:
redaktor naczelny: mgr Arleta Kazienko,
zastępca redaktora naczelnego: mgr Iwona Zając
Julia Bajorska,
Karolina Kupińska,
Amelia Gronowska,
Oskar Olszański,
Iga Siedlewicz,
Piotr Stępniak,
Kaja Śnieżek,
Michał Tkaczyk
Na zdjęciu większa część członków redakcji "Naszego Orlątka": Iga, Kaja, Karolina,
Julka, Ola i Oskar.
Jeśli chcecie dołączyć do redakcji lub podzielić się pomysłami wartymi uwagi, na
pewno znajdziecie nas w szkole. Zapraszamy!

