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Redakcja: Jakie są wady i zalety 

bycia  

dyrektorem szkoły nr 312 ? 

Dyrektor SP312: Zaletą jest to, że 
widzę dzieci. Cieszy mnie , że mo-

gę rozwiązywać problemy i poma-

gać im. Lubię też współpracować z 

nauczycielami. 

Wadą bycia dyrektorem szkoły nr 

312 jest praca, która pochłania bar-

dzo dużo czasu i odpowiedzialność 

za podejmowane trudne decyzje.  

 
Redakcja: Czy Pani praca jest 
trudna? 
Dyrektor SP312: Moja praca jest 
bardzo trudna.  W pracy muszę być 
bardzo odpowiedzialna, podejmo-
wać ważne decyzje, ponieważ sta-
ram się jak najlepiej reprezentować 
naszych uczniów i nauczycieli.  
 
Redakcja: Jak długo pracuje Pa-
ni jako nauczycielka? 
Dyrektor SP312:  
W zawodzie nauczycielki pracuję 
już 30 lat. 
 
Redakcja: Gdzie się Pani urodzi-
ła? 
Dyrektor SP312: Urodziłam się w 
Kędzierzynie. Od 
roku 1997 mieszkam 
w Warszawie. 
 
Redakcja: Czy Pani 
ma rodzeństwo?  
Dyrektor SP312: 
Tak, mam siostrę, 
która jest internistą i 
radiologiem. 
 
Redakcja: Co Pani 
lubiła w szkole, kiedy była Pani 
w naszym wieku? 
Dyrektor SP312: Kiedy byłam w 
Waszym wieku, chodziłam do szko-
ły sportowej. Najbardziej lubiłam 
język polski i muzykę. Śpiewałam i 
grałam na pianinie oraz recytowa-
łam wiersze. Na WF najbardziej 
lubiłam rzut piłeczką na odległość. 

 
która zabiera jedzenie i je ocenia, i 
mówi,  
czy mam dać sobie spokój z tą 
potrawą czy też nie. Jak pewnie 
wszystkie kobiety lubię chodzić po 
sklepach.  
 
Redakcja: Co Pani robi, że Pani 
codziennie tak ładnie wyglą-
da??? 
Dyrektor SP312: Dbam o swoje 
zdrowie. Staram się dobrze odży-
wiać. Używam dobrych kosmety-
ków, ubieram się schludnie. Zaw-
sze mam makijaż.  
Staram się ładnie ubierać, żeby-
ście nie musieli się za mnie wsty-
dzić! Używam dobrych perfum.  
Moja siostra jest lekarzem, więc 
jak wracam do mojego domu ro-
dzinnego, to ciągle wysyła mnie na 
przeróżne badania  
 
Redakcja: Czas wywiadu do-
biegł końca. Bardzo dziękujemy 
za miłą rozmowę. 
Dyrektor SP312: Ależ proszę, nie 
ma za co! Dziękuję i do widzenia. 
 

Zdjęcia Kacper Graczyk  
klasa Ve 
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Redakcja: Co Pani robi w wol-
nym czasie? 
Dyrektor SP312: Jak wiadomo 
lubię odpoczywać. Mam ciężką 
pracę i długo pracuję. Jak wycho-
dzę z pracy to i tak muszę wrócić, 
bo trzeba uzupełnić dokumenty. 
Nie ma już wtedy nauczycieli, 
uczniów ani rodziców, więc szyb-

ciej mogę się 
uporać ze 
w s z y s t k i m i 
obowiązkami.  
Bardzo lubię 
r o z m a w i a ć 
przez telefon z 
moją córką, 
przyjaciółkami 
i siostrą. Lubię 
również czy-
tać, lecz nie-

stety nie mam kiedy, bo mam zbyt 
mała czasu.  
Często nagrywam na dyktafon mój 
dzień. Opowiadam tam o swoim 
życiu, dzieciństwie, wspomnie-
niach. Lubię gotować. Oglądam 
programy kulinarne. Unikam pie-
czywa, cukru i mąki. Mam takie-
go ,,sędziego'' , czyli moją córkę,  

Wywiad z panią Dyrektor Ewą Adamską  



ten oto sposób, nasza szkoła peł-
na jest zeszytów z pająkami, sa-
mochodami i potworami stworzo-
nych przez naszych kolegów 
„artystów”. 
 Gadżety to zupełnie od-
dzielny temat. Wszystko zależy od 
aktualnej mody. W tym sezonie 

W naszej szkole panują różne sty-
le tornistrów, zeszytów, piórników 
czy gadżetów, które dzieci przyno-
szą do szkoły, by spędzać miło 
wolny czas. 
 Dziewczyny zazwyczaj 
noszą plecaki na kółkach lub torby. 
Najczęściej są to plecaki firmy 
Jansport. Na ich tornistrach wid-
nieją różnokolorowe wzorki.  
W ostatnich latach torby szkolne 
stały się bardzo popularne. Naj-
częściej widać na nich wzory flag 
angielskich i brytyjskich. Wśród 
mody na zeszyty królują zwierzęta 
oraz postacie z bajek. Na piórni-
kach widnieją najczęściej pieski 
oraz kolorowe wzorki. Do dziew-
częcych suwaków doczepione są 
breloczki w różnych kształtach i 
kolorach. 
 Wśród chłopców dominuje 
kolor czarny, ewentualnie granato-
wy. Plecaki czy piórniki nie pozba-
wione są jednak wzorów loga 
sportowe firmy.  Zamiast obklejać 
zeszyty kwiatuszkami, wolą pod-
dawać je twórczości własnej. W 

zarówno u dziewcząt i chłopców 
najczęściej widziane są smartfony  
iphony. Chłopcy dodatkowo oddają 
się namiętnej grze na PSP. 
 Dużą popularnością cieszy 
się też sklepik. Szczytem bycia 
modnym jest wydanie całego kie-
szonkowego na cukierki czy lizaki. 
Niezbyt modne jednak – o czym 
większość zdaje się nie pamiętać 
– jest posiadanie dziurawych zę-
bów. Dlatego, czasem zamiast 
wydawać masę pieniędzy na sło-
dycze, może warto kupić jabłko. 

   Autorki  

Gabriela Kołodziejska  

Agata Lewandowska 

klasa Va  

zyczni i filmowi tez się zmieniają. 

Był czas na Hannah Montanę, Se-

lenę Gomez, a teraz większość 

dziewczyn śledzi losy Violetty. Du-

żo z nas ma naklejki, albumy i pa-

miętniki z tego serialu. Violetta 

podbiła nasze serca i pojawiła się 

na  

T-shirtach, plecakach, zeszytach i 

w rozmowach dziewczyn w czasie 

przerwy.  

Zaś nasze młodsze koleżanki z 

klas I-III nadal lubią oglądać " My 

 Długo zastanawiałam się 

czym zajmują się dziewczyny i 

doszłam do wniosku, że na nasze 

zainteresowania mają wpływ dwa 

czynniki: moda i wiek. Moda się 

zmienia a wraz z nią zaczynamy 

interesować się ciągle czymś no-

wym i nowym. 

 Trzy lata temu furorę robiły 

kolorowe gumki na rękę. Rekor-

dzistki potrafiły mieć ich setki. Po-

tem przyszedł czas na Top-Model i 

wszystkie stałyśmy się projektant-

kami mody. W między czasie było 

modne zbieranie zooblesów, pisa-

nie ścieralnymi długopisami, a 

przed I Komunią przekuwanie 

uszu. Dziewczyny chętnie intere-

sują się muzyką, serialami i ży-

ciem aktorów. Ale nasi idole mu-

Little Pony" i "Monster High". Dużo 

dziewczyn z podstawówki opiekuje 

się swoimi Pou - to takie telefo-

niczne "dziecko -kartofel". Można 

go karmić, kąpać, 

bawić się z nim, ubie-

rać itp. Wiele z nas 

od elektronicznych 

zwierząt woli te praw-

dziwe. Mamy psy, 

chomiki, świnki mor-

skie, koty i naturalnie 

interesujemy się tym 

co lubią nasi pupile. 

Dziewczyny w szcze-

gólności upodobały 

sobie konie, te wiel-

kie zwierzęta nas zachwycają. Nie 

każda może na koniu jeździć, ale 

wiele z nas ma gadżety z końmi.  

S T R .  3  

Moda w szkole 

Coś dla dziewczyn  
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"Czym się zajmują 

dziewczyny" 



Część dziewczyn interesuje się 

modą, sportem, tańcem. Inne po 

prostu lubią czytać i uczyć się, a 

jeszcze inne pasjonuje rysowanie 

lub gra na komputerze. 

 Wiele zainteresowań ma-

my wspólnych narzuconych przez 

panującą "dziewczyńską modę". 

Jednocześnie wiele naszych pasji 

jest indywidualnych. Zależne są 
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one od naszych zdolności i talen-

tów, od tego co przekażą nam ro-

dzice. Bardzo jestem ciekawa 

czym jeszcze będziemy intereso-

wać się w przyszłości. 

A jakie zainteresowania macie Wy 

- czytelnicy?  

 Autorka  

Kamila Wojciechowska  

klasa IVe 

 

tomiast wersja beta – 

20 grudnia 2010 roku. 

Oficjalna data premie-

ry to 18 listopada 201-

1 roku. Wersję gry dla 

systemu Android wy-

dano pierwotnie tylko 

na Xperię Play 16 

sierpnia 2011 roku, a 7 październi-

ka 2011 roku dla innych urządzeń. 

Wersja na system iOS ukazała się 

17 listopada 2011 roku. 

 6 czerwca 2011 roku na 

targach E3 Microsoft ujawnił, że 

Minecraft zadebiutuje na platfor-

mie Xbox 360 w trybie wyłączno-

ści, co nastąpiło 9 maja 2012 roku. 

Gra posiada cechy wzajemnej 

funkcjonalności pomiędzy konsolą 

a PC.  

 Gra skupia się na kreatyw-

ności i budowaniu, pozwalając 

graczom na tworzenie konstrukcji 

z sześciennych bloków w otwartym 

trójwymiarowym świecie. Gra jest 

dostępna w dwóch wersjach – dar-

mowej Classic oraz płatnej. Obie 

pozwalają 

zarówno na 

grę jedno- jak 

i wieloosobo-

wą. Wersja 

Classic po-

zwala na roz-

grywkę z nie-

ograniczoną 

ilością mate-

riałów. Wer-

sja płatna 

zawiera czte-

ry tryby gry: 

Creative zbliżony do wersji Clas-

sic, lecz zawiera więcej blo-

ków. Postać gracza dysponuje 

nieskończoną ilością wszystkich 

zasobów, może zginąć po wpisa-

niu odpowiedniej komendy oraz 

przez wpadnięcie do próżni znaj-

dującej się pod powierzchnią świa-

ta oraz potrafi latać. Tryb dostępny 

od wersji Beta 1.8. 

Survival, w którym gracz samo-

dzielnie zdobywa materiały, wy-

twarza narzędzia, broń i inne 

przedmioty, walczy z potworami 

(wyjątkiem jest gra na poziomie 

"pokojowym", gdzie nie pojawiają 

się żadne potwory), handluje z 

mieszkańcami wiosek, musi za-

spokajać głód i uważać na punkty 

życia, by nie zginąć (w przypadku 

śmierci następuje odrodzenie po-

staci gracza bez posiadanego 

ekwipunku), dodatkowo w trybie 

gry wieloosobowej bohater może 

walczyć z innymi graczami. 

Hardcore, w którym rozgrywka 

przebiega identycznie jak    

TURBO 
To bardzo fajna 

gra na telefon. 

Wciąga. 

TYP gry: wyścigi. 

OPIS 

W grze TURBO 

jeździ się ślima-

kiem , który został ulepszony. To 

jest GRA na podstawie filmu TUR-

BO. Jest dużo wymyślnych torów i 

opcji gry np. gra na czas , gra na 

paliwo , wyścigi 2v2, mistrzostwa. 

Walutą gry są pomidory. Ślimaka 

można ulepszać. Są cztery klasy 

gry, na które można przejść wygry-

wając mistrzostwa.  

MINECRAFT 
Minecraft – niezależna gra kompu-

terowa z otwartym światem two-

rzona w języku Java pierwotnie 

przez Markusa Perssona. Następ-

nie rozwijana przez firmę, którą 

założył za uzyskane dochody ze 

sprzedaży – Mojang AB. Inspiracją 

dla autora gry były gry Infiniminer, 

Dwarf Fortress oraz Dungeon Ke-

eper[3]. Od 1 grudnia 2011 roku 

głównym projektantem gry jest 

Jens Bergensten.  

 Pierwsza wersja gry zosta-

ła wydana 17 maja 2009 roku, na-

Coś dla chłopców  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Posta%C4%87_gracza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_%C5%BCycia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_%C5%BCycia


dźwigni, przycisków i innych urzą-
dzeń. Tryb dostępny od wersji 1.3. 
 Gra posiada symboliczne 
zakończenie, następujące po zabi-
ciu przez gracza Smoka Kresu, 
znajdującego się w innym wymia-
rze, noszącym nazwę Kres (The 
End). Po jego zabiciu gracz wraca 
do normalnego wymiaru. Mimo 
ukończenia gry gracz może dalej 
prowadzić rozgrywkę w normalny 
sposób. 

 

w poprzednim trybie, jednak po-
ziom trudności ustawiony jest na 
najwyższym poziomie, a w przy-
padku śmierci postaci gracza nie 
ma możliwości odrodzenia się i 
świat na którym grał zostaje usu-
nięty. Tryb oficjalnie dodany w 
wersji 1.0.0. 
Adventure, w którym gracz ma 
ograniczoną możliwość niszczenia 
i ustawiania bloków, może nato-
miast używać programowalnych 

Artykuł przygotowali  

Marcin Kurkowicz i Patryk Paszkowski  

klasa IVe 
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dodatkciem płatków owsianych. 

potrzebne: 

Składniki, 4 porcje: 

 1 i 1/2 szklanki mąki 
(dowolnej, białej lub razo-
wej) 

 1/2 szklanki błyskawicznych 
płatków owsianych 

 1 czubata łyżeczka proszku 
do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczo-
nej 

 szczypta soli 

 3 łyżki cukru lub syropu klo-
nowego 

 1 opakowanie cukru wanili-
nowego 

 2 jajka 

 2 szklanki jogurtu greckiego 
lub naturalnego lub maślan-
ki, kefiru. 

oraz: 

2 łyżki masła klarowanego lub ole-

ju do smażenia (można smażyć 

bez tłuszczu na patelni z nieprzy-

wierającą powłoką, wówczas 

tłuszcz dajemy do środka ciasta) 

syrop klonowy i masło 

do podania. 

Przygotowanie: 

Do dużej miski wsypać 

mąkę, płatki, proszek, 

sodę, sól, cukier i cukier 

wanilinowy. Wymieszać 

łyżką, dodać jajka, jogurt 

i wszystko wymieszać 

łyżką. 

Rozgrzać patelnię z nie-

przywierającą powłoką, 

posmarować kawałkiem 

masła nadzianym na widelec, na-

łożyć po pełnej łyżce ciasta na jed-

nego placka i smażyć jednocze-

śnie kilka placków na umiarkowa-

nym ogniu przez około 1 - 2 minuty 

aż ciasto urośnie, na powierzchni 

pojawią się pęcherze powietrza, a 

spód będzie zrumieniony. Odwró-

cić na drugą stronę i smażyć jesz-

cze przez około 1 minutę. Poda-

wać z masłem, polewając syropem 

klonowym. 

SMACZNEGO !!!   
 

Artykuł przygotowała  
Wiktoria Majerowicz klasa Ve  

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA  

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA 

1.Dbaj o różnorodność spożywa-

nych produktów. 

2.Strzeż się nadwagi i otyłości, nie 

zapominaj o codziennej aktywno-

ści fizycznej. 

3.Produkty zbożowe powinny być 

dla Ciebie głównym źródłem ener-

gii (kalorii). 

4.Spożywaj codziennie co najmniej 

dwie duże szklanki mleka. Mleko 

można zastąpić jogurtem, kefirem, 

a częściowo także serem. 

5.Mięso spożywaj z umiarem. 

6.Spożywaj codziennie dużo wa-

rzyw i owoców. 

7.Ograniczaj spożycie tłuszczów, 

w szczególności zwierzęcych, a 

także produktów zawierających 

dużo cholesterolu i izomery trans 

nienasyconych kwasów tłuszczo-

wych. 

8.Zachowaj umiar w spożyciu cu-

kru i słodyczy. 

9.Ograniczaj spożycie soli. 

10.Pij wystarczającą ilość wody. 

 Dlaczego śniadanie jest 

takie ważne ?  

 Śniadanie to oczywiście 

najważniejszy posiłek dnia. Cho-

ciaż jest to już powszechnie wia-

dome, często  

opuszczamy poranny posiłek spie-

sząc się do szkoły. 

 Gdy masz troszkę więcej 

czasu na przygotowanie śniadania 

np. w sobotę lub w niedzielę, pole-

cam: Amerykańskie pancakes z 
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Dział kulinarny  



Drugie miejsce zajęła Daria Woj-

narowska z klasy 4D (brała udział 

jako młodsza zawodniczka). 

Ostatnią dziewczynką z klas 5 jest 

Anna Ślaza z klasy 5C.  

Z klas szóstych 4 miejsce zajęła 

Urszula Stępień z klasy 6E.   

Szkoda, że za podium, ale i tak 

gratulujemy! 

5 miejsce zajęła Zofia Dudek z 

klasy 6B. 

10 miejsce zajęła Wiktoria Wojna-

rowska z 6B. 

Na 1000 metrów klas 5 chłopców 

5 miejsce zajął Szymon Kornatow-

ski z klasy 5F. 

10 miejsce zajął Jakub Mróz z kla-

sy 5C. 

Z  klas szóstych żaden  z chłop-

ców nie zajął jednego z lepszych 

W tym numerze przedstawimy wy-

niki Mistrzostw Pragi Południe w 

Biegach Przełajowych, w których 

brali udział zawodnicy z naszej 

szkoły. 

Na początek na 800 metrów klas 

5.  

Pierwsze miejsce zajęła Zofia 

Milczarek z klasy 5F.   
Należą jej się wielkie brawa, po-

nieważ nie było łatwo. 

miejsc. 

Gratulujemy wszystkim uczestni-

kom i dziękujemy za uwagę. 

Zapraszamy do czytania Działu 

Sportowego w następnym nume-

rze. 
Artykuł napisały  

Zuzia Pietrzak i Laura Gospodarczyk z 

klasy Ve 

Dział Sportowy Gazetki ,,Szkolniak'' 

Zajęcie na weekend 

Co to jest Wake Boarding? 

" Wake Boarding " * (Sport wod-

ny), polegający na płynięciu na 

powierzchni wody za pomocą spe-

cjalnej deski, trzymając się liny 

zaczepionej do łodzi lub na wycią-

gu. Wakeboarding powstał z połą-

czenia : narciarstwa wodnego , 

snowboardingu i surfingu. Wake-

board jest jeszcze mało popular-

nym sportem w Polsce. Dzieci ze 

szkół podstawowych także mają 

frajdę z korzystania z miejskiej  

atrakcji.  Na WAKE trzeba zało-

żyć : 

· Kostium Kąpielowy 

· Piankę 

· Kamizelkę 

· Kask 

Na Wake-u najważniejsze jest 

bezpieczeństwo. Trzeba uważać 

na to by nie przewracać się na 

brzuch, tylko na plecy,  ponieważ 

potem jest trudno wstać (gdy oso-

ba sterująca wyciąg zatrzyma go, 

wtedy Ty odrazy wpadasz do wo-

dy). 

Polecam Wake Boarding w War-

szawie, nad Portem Czerniakow-

skim. 

Link: http://

www.portrynia.freestyle.pl/o-

miejscu/  

*  Wake Boarding ( czytaj: Łejk 

Bording). 
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Artykuł  przygotowała Clara Świątek klasa IVe 


