„Święty z niespodziankami”
Dzwonią już dzwoneczki,
wesoło już wszędzie,
bo Święty Mikołaj
do nas dziś przybędzie.
Idzie dobry Święty,
uśmiecha się wkoło,
grzecznym dzieciom biją
serduszka wesoło.
Niesie w dużym koszu,
słodyczy bez liku,
pełno dzisiaj wszędzie,
radości i krzyku.
Bardzo Święty kocha,
wszystkie małe dzieci,
a na te niegrzeczne
mocna rózga zleci.

Wiersz wybrały uczennice klasy IIIf

Wywiad z Panią Ewą Adamską, dyrektorem
szkoły.

Kim chciała Pani zostać, gdy była w naszym wieku?
Tak jak wiele dziewczynek, marzyłam by zostać księżniczką i wyjść za mąż za księcia. Tak
naprawdę jednak, to zawsze chciałam być nauczycielem. W dzieciństwie miałam lalkę
o imieniu Jacuś. Z moją siostrą Mariolką bawiłyśmy się tak, że ona go leczyła, a ja uczyłam.
Tak też nasze losy potoczyły się w dorosłym życiu – ja zostałam nauczycielem, a ona
lekarzem. Swego czasu myślałam również o prawie. Gdybym dzisiaj miała wybierać, to na
pewno wybrałabym zawód nauczyciela.
Dlaczego zdecydowała się Pani wykonywać zawód nauczyciela?
Od zawsze kochałam dzieci. Praca z młodym pokoleniem jest zajęciem odpowiedzialnym, ale
też bardzo rozwijającym i inspirującym. Nauczyciel jest wiecznie młody. Uważam, że to
piękny, misyjny zawód.
Jakiego przedmiotu Pani uczyła, zanim została Pani dyrektorem?
Na początku pracowałam w edukacji wczesnoszkolnej, czyli uczyłam w klasach 1-3.
Następnie ukończyłam drugi kierunek studiów – Filologię polską i uczyłam języka polskiego
w klasach starszych. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu terapii
pedagogicznej. Obecnie, oprócz pełnienia funkcji dyrektora szkoły, prowadzę zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne z uczniami, którzy mają problemy w nauce.
Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
Uczyłam się w Kędzierzynie-Koźlu. Tam miałam szczęście trafić do pierwszej klasy o profilu
sportowym w województwie opolskim. Uwielbiałam wf, osiągałam sukcesy sportowe
w różnego rodzaju zawodach. Teraz jestem zapalonym kibicem. Oglądam wszystko: piłkę
nożną, siatkówkę, olimpiady, mistrzostwa świata itd. Wielokrotnie zapraszałam do naszej
szkoły olimpijczyków. W szkole podstawowej bardzo lubiłam też język polski, geografię,
matematykę i muzykę.
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy, a czego nie lubi?
Bardzo lubię kontakt z dziećmi. Lubię z nimi rozmawiać, rozwiązywać ich problemy,
organizować różne rzeczy. Poza tym zależy mi, by ciągle poprawiać jakość pracy szkoły. Nie
lubię fałszywych i interesownych ludzi. Takich osób unikam. Nie toleruję również kłamstwa.
Poza tym, wszystko mogę wybaczyć i spróbować zrozumieć.

Czy są uczniowie „Kolorowej szkoły”, którzy szczególnie utkwili Pani w pamięci? Czy
pamięta Pani wybitnych?
Tak, wielu jest takich uczniów. Pamiętam tych zdolnych, którzy teraz osiągają sukcesy, ale
też tych, z którymi miało się dużo problemów. Więcej mam jednak tych pozytywnych
wspomnień. Absolwenci często mnie odwiedzają. Wtedy wspominamy dawne dzieje
i rozmawiamy o tym, co się dzieje obecnie. To są zawsze bardzo miłe spotkania. Śledzę
dalsze losy uczniów wybitnych. Cieszę się, gdy są wyróżniani, zdobywają różnego rodzaju
nagrody, czy np. stypendia premiera.
Z czego na przestrzeni lat jest Pani szczególnie zadowolona?
To trudne pytanie. W życiu osobistym jestem najbardziej zadowolona z mojej córki, którą
kocham ponad życie. Asia jest cudownym człowiekiem i moim największym sukcesem.
W pracy cieszę się, jak dzieci są zadowolone. Ważne jest dla mnie to, by uczniowie byli
uśmiechnięci i z radością przychodzili do szkoły. Zależy mi również na tym, by nauczycielom
i innym pracownikom szkoły nie działa się krzywda.
Jakie zmiany Pani planuje?
W najbliższym czasie planuję utworzenie nowej sali komputerowej. Chciałabym oczywiście
ją odpowiednio wyposażyć, zakupić komputery itd. Dlatego teraz skupiam się na tym, by
zebrać pieniądze na ten cel. Jestem już po pierwszych rozmowach i mam nadzieje, że już
wkrótce uda się to przedsięwzięcie sfinalizować. Poza tym w grudniu w dwóch salach
gimnastycznych będzie wymieniana wykładzina. Zależy mi na tym, by zrobić to jeszcze
w tym roku. Myślę również o koncepcji pracy szkoły na następne 5 lat.
Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Uwielbiam gotować, wymyślać różne potrawy. Staram się odżywiać zdrowo. Lubię spotykać
się z przyjaciółmi. Często zapraszam ich na kolacje – rozmawiamy, śmiejemy się
i degustujemy przyrządzone przeze mnie dania. Bardzo lubię również podróżować, preferuję
odpoczynek na świeżym powietrzu. Namiętnie czytam książki i oglądam dobre filmy.
Czasami zapisuję też swoje myśli. Kto wie, może kiedyś napiszę książkę ze swoimi
wspomnieniami.
Jakie książki lubi Pani czytać?
Lubię książki historyczne, biograficzne i obyczajowe. Nie przepadam za science fiction
i kryminałami. Cenię literaturę z mądrym, pozytywnym przekazem.
Jaki jest Pani ulubiony film?
Uwielbiam ambitne historie ze szczęśliwym zakończeniem. Jest wiele filmów, do których
z przyjemnością wracam np. „Rozważna i romantyczna” czy „Fortepian”. Natomiast
corocznie, w czasie Świąt Bożego Narodzenia oglądam wzruszający i zabawny zarazem film
pt. „To właśnie miłość”.
Wywiad przeprowadziły:
Julka Dąbrowska, Patrycja Kurpiewska, Małgosia Terela, Iwonka Uljasz,
Mania Wojdyła, Dominika Broniarek, Kinga Kłys, Olga Kowalczyk, Kasia Krupo

Wywiad ze Świętym Mikołajem
(Z Mikołajem rozmawiał w Laponii specjalny korespondent)
- Święty Mikołaju, dlaczego wyglądasz tak, jak
wyglądasz?
- To długa historia. Kiedyś przedstawiano mnie w szatach
bardziej przypominających strój biskupa. Teraz coraz
bardziej przypominam wyrośniętego krasnala. Gdzieś
straciłem pastorał, a na głowie zamiast mitry noszę tę
śmieszną czapkę.

- Święty Mikołaj urodził się podobno w Azji Mniejszej, skąd więc te renifery i arktyczny
krajobraz?
- To zasługa pewnego pisarza.
Clement A. Moore, autor "Wizyty
Świętego Mikołaja", opisał mnie
w 1823 roku jako miłego dziadka,
trochę grubawego, podróżującego
saniami zaprzęgniętymi w osiem
reniferów. I coś takiego się przyjęło!
Kilkadziesiąt lat później Amerykanin
Thomas Nast na podstawie książki
Moore'a namalował mnie i tak już
zostało, chyba na wieki... Normalnie
mieszkam
daleko
na
północy
w Rovaniemi. Tutaj mam tylko biura,
gdzie spotykam się z ludźmi.

- Ciekawi mnie sposób, w jaki zostawiasz prezenty. Czy wchodzisz kominem, czy też
masz inne sposoby?
- Różnie to bywa. Kominy to niezły sposób, ale sprawdza się
raczej tylko w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. W innych
krajach jest to raczej niemożliwe, kominków jest coraz mniej,
a projektanci przewodów wentylacyjnych w ogóle o mnie nie
myślą. Czasem po prostu pukam i wchodzę przez drzwi,
czasem korzystam z otwartego okna.

- W okresie świąt masz pewnie mnóstwo pracy. Co robisz w pozostałe dni?
- Nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą.
Owszem, robota się spiętrza, ale nie jest
jeszcze dramatycznie. Proszę pamiętać, że
odwiedzam tylko grzeczne dzieci. Sezon
zaczyna się 6 grudnia i trwa aż do 6 stycznia,
gdy Boże Narodzenie obchodzone jest przez
wschodnich chrześcijan. A później? Później
mam urlop.

- Jedenaście miesięcy?
- Z moim stażem pracy to chyba nic dziwnego. Po takiej pracy
mam prawo odpocząć!

- Dlaczego dzieci nie zawsze dostają to, o co proszą w listach?
- Dzięki swoim elfom i listom dzieci Mikołaj
zwykle wie, co chciałyby otrzymać, jednak
zna realia i wie, że dzieci czasem chcą
dostawać rzeczy, którymi rodzice nie byliby
zachwyceni. Gdyby pan wiedział, w jak
wielu listach otrzymuję prośby o konia albo
prom kosmiczny...

- Czy jesteś wesoły i lubisz się pośmiać? Co lubisz robić w wolnych chwilach?
- Bardzo lubię się śmiać. Jak mam wolne to gram na
różnych instrumentach wesołe i skoczne melodie.
I bardzo lubię jeździć samochodem! Ale to po
cichutku mówię, żeby renifery nie usłyszały, bo się na
mnie obrażą.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, rodzice uczniów naszej szkoły wykazali się ciekawą
inicjatywą – pomalowali ogrodzenie przed wejściem do placówki. Z tej okazji powstał nawet
wierszyk:

W kolorowej sprawie
Masz w zanadrzu szkolnych wspomnień
Zabaw, zdarzeń pełen splot?
A pamiętasz kolor może
Jaki nosił szkolny płot?
Rzecz to zbędna powiesz pewnie,
Kto detale takie chowa?
Szczegół jednak ma znaczenie,
Kiedy szkoła „KOLOROWA”.
A co jeśli zamiast różu,
Pomarańczy szkolne mury,
Dziecko tylko zapamięta
Płot strzelisty, słownie: bury?
„Szanse dajmy więc wspomnieniom
Kształtowania się na nowo!”
Hasło wyszło z zaproszeniem
By malować na miętowo

Wiersz napisali i udostępnili pracownicy firmy AstraZeneca Pharma Poland Sp.z o.o.
Serdecznie dziękujemy.

Nasza szkoła na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
2 października 2013 r. na terenie dzielnicy Wesoła odbyły się Mistrzostwa Warszawy
w indywidualnych biegach przełajowych.
O tytuł mistrzowski walczyło 720 zawodników z 18 dzielnic. Naszą szkołę reprezentowali
następujący uczniowie: Kuba Mróz (5c), Daria Wojnarowska (4d), Wiktoria Wojnarowska
(6b), Ula Stępień (6e), Zosia Dudek (6b) i Zosia Milczarek (5f).
Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

Zdjęcia wykonała Kinga Kłys z klasy Vc

Jedno oko na Maroko
5 listopada 2013 r. klasa Vc gościła w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy
Egipskiej. Pretekstem do spotkania była promocja książki Tomasza Kwaśniewskiego,
dziennikarza i pisarza.
Autor książki „Jedno oko na Maroko” mówił o powodach powstania pierwszej reporterskiej
książki dla dzieci. Tomasz Kwaśniewski wyjaśnił, dlaczego odbiorcami historii zawartych
w książce, mogą być również dorośli. Opowiadał o każdym z bohaterów, a ilustratorka Anna
Bedyńska omawiała fotografie zawarte w książce.
Uczestnicy koła dziennikarskiego zadawali wcześniej przygotowane pytania. Nawiązała się
ciekawa dyskusja na temat inności i tolerancji. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem przybyłych gości.

Zdjęcia wykonała Olga Kowalczyk z klasy Vc

Świąteczne odwiedziny
Podczas wigilijnego wieczoru dwunastoletnia Ania z radością obserwowała prezenty, które
dostała od Świętego Mikołaja. W pewnym momencie spojrzała przez okno i w domu
naprzeciwko zobaczyła smutną starszą panią. Z oczu kobiety kapały łzy. Niepostrzeżenie
Ania wymknęła się do kuchni i wzięła pierniczki leżące na stole. Zarzuciła puchową kurtkę
i poszła do domu starszej pani.
Zaskoczona staruszka przywitała dziewczynkę z radością. Kiedy Ania wyciągnęła pierniczki,
kobieta podziękowała za prezent i zaproponowała rozmowę przy herbacie. Wyjaśniła jej
przyczynę swojego smutku. Okazało się, że kobieta płakała, ponieważ nikt nie przybył do niej
na święta. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Gdy staruszka otworzyła, ujrzała swojego syna
z żoną i dziećmi. Wnuczek wyjaśnił babci, że zabrakło im paliwa, a byli w lesie i nie mogli
się z nią skontaktować.
Po pewnym czasie zjawiła się mama Ani. Starsza pani opowiedziała jej o tym, co się zdarzyło
oraz jaką ma miłą i kochaną córkę. Mała Ania zrozumiała zaś, że radość można zyskać nie
tylko dostając, ale też dając.
Olga Kowalczyk, Gabrysia Karaszewska, Ala Maliszewska, Kinga Kłys, Kasia Krupo

Mój ukochany pies
Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka o imieniu Małgosia. Była ładna, grzeczna i miła.
Miała brązowe włosy i piwne oczy. Bardzo kochała psy. Niestety nie miała własnego.
Pewnego dnia, koleżanka mamy przywiozła do domu Małgosi szczenięta. Większy był
strasznym rozrabiaką, a mniejszy był cichutki i grzeczniutki. Dziewczynka wybrała tego
drugiego. Nazwała go Gordon.
Ukochany pies jest już z Małgosią 4 lata. To jej wielki przyjaciel.
Małgosia Terela (Historia oparta na faktach)

W tym numerze pytanie brzmi:

Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?
Oto wyniki:
I miejsce – PANI IWONA CZERESZEWSKA
II miejsce – PANI JOANNA SKOCZEK I PANI WIOLETTA BAŁAZY
III miejsce – PAN JAROSŁAW LOREK
Gratulujemy!
Sondę przeprowadzili:
Kasia Krupo i Kuba Wojdal

W pierwszym numerze „Agrafki” zachęcamy was do jedzenia orzechów!
Orzechy włoskie to podstawa zdrowego odżywiania.
Zawarte w orzechach minerały poprawiają naszą koncentrację i pamięć.
Orzechy włoskie dostarczają do naszego mózgu naturalny tłuszcz, witaminę E, C oraz kwas
lanolinowy, który jest niezbędny dla pracy naszych komórek nerwowych. Kiedy jemy
orzechy, dostarczamy do naszego organizmu takie sole mineralne jak: potas, fosfor, wapń
i magnez. Spożywanie orzechów w większych ilościach zalecane jest osobom chorym na
depresję, nadpobudliwym, homeopatom, przemęczonym, czyli osobom z niedoborem
magnezu.
Orzechy włoskie bardzo dobrze wpływają również na cerę oraz układ krążenia. U osób
systematycznie spożywających orzechy zmniejsza się ryzyko zachorowania na serce
i nowotwory. Orzechy wykorzystywane są również jako składnik kremów i maseczek
oczyszczających pory oraz do leczenia trądziku młodzieńczego.

Nauczyciel sztuki pyta Jasia:
- Jasiu, jaki jest twój ulubiony instrument?
- Dzwonek, szczególnie na przerwę!
Nauczycielka po latach spotyka ucznia i mówi:
- No co tam teraz robisz?
Uczeń:
- Wykładam chemię.
- Ooo no proszę. A gdzie?
- W Biedronce.
Na lekcji:
- Warszawa, Katowice, Wrocław to nazwy miast.
Jaką literą się zaczynają?
- Wielką – odpowiada Krzyś.
- Bardzo dobrze… A dlaczego?
- Bo to duże miasta.
Nauczycielka matematyki pyta Jasia:
- Czy tata nadal odrabia za Ciebie zadania domowe?
- Nie, ta ostatnia pała go załamała.
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