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Nr  1 (4), Grudzień 2015 
....................................................................................................................................................... 

Gazetka szkolna uczniów Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy 

Szelburg – Zarembiny w Warszawie 

 

 
Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce zupełnie nowe wydanie „Szkolnika” – gazetki szkolnej Szkoły Podstawowej 

nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny. Mam nadzieję, że efekt naszej ciężkiej i twórczej pracy na kole 

dziennikarskim przypadnie Wam do gustu i lektura „Szkolnika” będzie przyjemnością. Ambicją Redakcji jest 

to, aby każdy kolejny numer był lepszy a postępy w szlifowaniu warsztatu dziennikarskiego coraz 

wyraźniejsze. Najtrudniejszy pierwszy krok – tak jest ze wszystkim, tak było również w tworzeniu tego 

numeru: nowi młodzi dziennikarze, nowy opiekun. Pojawiło się wiele nieoczekiwanych sytuacji, problemów, 

które wpłynęły na to, że numer wyszedł trochę później niż planowaliśmy. Dla nas, Redakcji, jest on jednak 

najwspanialszym prezentem świątecznym i dowodem na to, że ciężka praca popłaca! Obiecujemy, że kolejne 

wydania będą ukazywać się częściej i „Szkolnik” stanie się niezastąpioną kroniką tego, co ważne i istotne w 

życiu społeczności szkolnej. Historycznym zapiskiem dla przyszłych pokoleń mówiącym, że byliśmy i 

zostawiliśmy swój ślad. Pamiętajcie, drodzy Czytelnicy, że Wy także tworzycie „Szkolnika”! Jeśli zatem 

macie jakiś pomysł, jakąś uwagę, co można zmienić, poprawić, dodać, by nasza gazetka była lepsza i 

ciekawsza – zgłaszajcie nam swoje spostrzeżenia. Chętnie nawiążemy współpracę z osobami lubiącymi pisać 

wiersze lub opowiadania. Ze swojej strony chciałbym podziękować młodym, ambitnym i pracowitym 

uczestniczkom koła dziennikarskiego (nazwiska wymienione w stopce redakcyjnej), które poświęcały swój 

wolny czas w środowe popołudnia, by dzisiaj „Szkolnik” mógł trafić do Waszych rąk i piękna tradycja 

gazetki szkolnej była podtrzymana.  

Paweł Tkaczuk 
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Praca jest dla mnie pasją i spełnieniem 
Rozmowa z wicedyrektor naszej szkoły, panią Magdaleną Herdą 

 

 

 

 

Paweł Tkaczuk: Od tego roku pełni Pani 

funkcję wicedyrektora naszej szkoły. Co, po 

trzech miesiącach pracy, uważa Pani za 

najtrudniejsze, a co za najprzyjemniejsze         

w obowiązkach wicedyrektora? 

Magdalena Herda: Najprzyjemniejszy jest 

codzienny kontakt z dziećmi i to, że cały czas 

pojawia się na mojej drodze wiele wyzwań. Ja nie 

lubię się nudzić! Najtrudniejsze – dla mnie – jest 

to, że moje dni są nieprzewidywalne i często moje 

plany całkowicie się rozsypują.  

 

Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani 

uczennicą szkoły podstawowej? 

Wtedy chciałam zostać piosenkarką albo 

nauczycielką. W związku z brakiem talentu 

wokalnego nie miałam wyjścia . Cieszę się 

jednak, że tak się stało. Moja praca jest dla mnie 

pasją i spełnieniem. Lubię przychodzić do szkoły, 

współpracować z nauczycielami, rozmawiać         

z dziećmi, przekazywać im wiedzę i umiejętności. 

  

W tym roku szkoły mają położyć największy 

nacisk na promocję czytelnictwa i zasad 

bezpieczeństwa. Jakie działania podejmuje 

nasza szkoła w tych kwestiach? 
Nasza szkoła podejmuje wiele działań związanych 

z bezpieczeństwem uczniów i kształtowaniem 

postaw czytelniczych. Tak się dzieje od wielu lat, 

nie tylko w związku z priorytetami MEN. W tym 

roku staramy się o dodatkowe środki finansowe na 

zakup nowych książek, panie z biblioteki 

prowadzą fantastyczne zajęcia dla młodych 

miłośników czytania, w trakcie całego roku 

szkolnego odbędą się ciekawe konkursy 

promujące czytelnictwo. W ramach lekcji języka 

polskiego uczniowie przygotowują projekty, które 

przedstawiają na forum szkoły. Prowadzimy akcję 

polegającą na możliwości pożyczenia książki lub 

podzielenia się własną, którą już się przeczytało. 

Taka półka z książkami znajduje się na II piętrze 

nieopodal mojego gabinetu, dzięki czemu mam 

okazję obserwować, że i dzieci, i dorośli 

korzystają ze zgromadzonych tam lektur. Starsze 

dzieci czytają młodszym w świetlicy. Również 

rodzice włączają się do czytania w szkole, co        

z pewnością sprawia wszystkim ogromną 

przyjemność.  

Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo, to 

przeprowadziliśmy we wszystkich oddziałach I-VI 

prezentację dotyczącą zasad postępowania w razie 

niebezpieczeństwa, przypominaliśmy uczniom      

i pracownikom szkoły wszystkie drogi 

ewakuacyjne. Za jakiś czas przeprowadzimy 

próbną ewakuację, aby dzieci wraz                        

z nauczycielami i innymi pracownikami placówki 

przećwiczyły sprawne opuszczanie budynku. 

Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie 

sytuacji kryzysowych w szkole. Współpracujemy 

ze Strażą Miejską i Policją. Na co dzień pilnujemy 

bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć i przerw. 

Rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa na 

godzinach z wychowawcami. Czasami dzieci nie 

mają świadomości, że ich zabawy mogą być dla 

nich niebezpieczne.  

 

Na koniec zapytam jaka jest Pani ulubiona 

książka i dlaczego? 

Takich książek jest wiele… Trudny wybór, bo 

uwielbiam czytać. W dzieciństwie zdarzało się, że 

dostałam burę od mamy za to, że czytałam po 

kryjomu zamiast na przykład wykonywać 

obowiązki albo gdy czytałam w nocy przy świetle 

latarki… Jedną z moich ulubionych książek jest 

„Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud 

Montgomery. Jako dziewczynka byłam wielką 

marzycielką z głową w chmurach. Pewnie dlatego 

rudowłosa Ania Shirley jest tak bliska mojemu 

sercu. Podoba mi się jej wrażliwość i to, jak          

z zachwytem patrzy na świat. Na studiach 

odkryłam literaturę Bolesława Prusa, uwielbiam 

jego powieść „Lalka”, ale to lektura dla starszych 

czytelników. Od kilku lat odkrywam nowości 

wraz z moimi dziećmi. Ostatnio spodobała nam 

się książka „Co tam u Ciumków” Pawła 

Baręsewicza, a także seria „Magiczne drzewo” 

Andrzeja Maleszki.  

Rozmawiał: Paweł Tkaczuk
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Co z tymi gimnazjami? 

Szkolna sonda                        

 

Zapytaliśmy kilku uczniów naszej szkoły, co myślą o zlikwidowaniu 

gimnazjów i wprowadzenia ośmioklasowej szkoły podstawowej. Oto, co 

nam odpowiedzieli. 

 

„No ogólnie to dla mnie fajnie, bo nie będzie tej dzieciarni”. 

Maciek Kruszewski, 6a 

*** 

„No, nie wiem… W sumie to z jednej strony dobrze, bo znajomi, itp. A z drugiej, no to źle, bo 

będą nowi nauczyciele i… No to tyle. Jestem po dwóch stronach.” 

Kinga Żarłok, 6d 

*** 

„Myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ możesz zostać przy swoich przyjaciołach i w 

ogóle.” 

Natalia Zdunek, 5d 

*** 

„Likwidujcie te gimnazja, żeby nie trzeba było ich szukać i wybierać.” 

Klaudia Kłębokowska i Ola Kotowicz, 5a 

*** 

„Ja osobiście uważam, że zlikwidowanie gimnazjów to dobry pomysł, ponieważ będę mógł 

chodzić do klasy z moimi kolegami dłużej o dwa lata.” 

Kuba Janusz, 6c 

Opracowały: Dominika Bąk i Agnieszka Kowalska 
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Czy wiesz, że... 

     Najmniejszą książkę dla dzieci - "Stary król Cole" - wydrukowaną na papierze o gramaturze 22 

gramów, mierzącą 1mm x 1mm, wydało w 85 egzemplarzach w 1985 r. wydawnictwo Gleniffer Press z 

Paisley (Szkocja). Kartki można było przewracać (ostrożnie!) tylko za pomocą igły. 

*** 

    Książka pachnąca ukazała się w Japonii. Jest to wyprodukowana na papierze specjalnie nasyconym 

zapachami, książka kucharska zawierająca kilkaset przepisów japońskiej kuchni. Wystarczy delikatnie 

potrzeć dłonią tekst wydrukowanego przepisu, a natychmiast wydziela się smakowity zapach opisanej 

potrawy.  

*** 

    Najpopularniejszą książką na świecie jest Biblia. Przetłumaczono ją na 310 języków, a jej fragmenty na 

dalsze 597 języków. Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem wydrukowano ok. 2mld 500mln 

egzemplarzy Biblii.  

*** 

    W średniowieczu okładki i brzegi  książek wykańczane były złotem i drogimi kamieniami. 

*** 

    Karta tytułowa pojawiła się ok. 1500 r. Tytuł zajmował 5-6 wierszy.  

*** 

    Przecinek zastosowano po raz pierwszy na przełomie XV i XVI w. Zdecydował się na to drukarz 

wenecki Aldus Manitius, także Manitius zaczął dodawać do książek spis treści. 

*** 

    Numerację stronic wprowadzono dopiero w XVI w.   

Iga Żegota 
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Kilka słów o patronce 
    11 maja 1989 roku  Ewa Szelburg - Zarembina została patronką naszej szkoły. Czy 

wszyscy z Was wiedzą kim była ta postać? Jeśli nie, to ten tekst jest właśnie dla was. 

Ewa Szelburg – Zarembina urodziła 

się w 1899 roku w Bronowicach koło 

Puław. Była powieściopisarką, poetką, 

dramaturgiem, eseistką, najbardziej znana 

jest jednak z twórczości dla dzieci i 

młodzieży.  W 1916 r. ukończyła 

gimnazjum Władysława Kunickiego w 

Lublinie. W 1916 r. założyła III Żeńską 

Lubelską Drużynę Skautową przy 

prywatnym gimnazjum imienia Arciszowej 

w Lublinie. W latach 1918-1922 

studiowała filologię polską i pedagogikę na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

W latach 1921-1928 pracowała jako            

nauczycielka w seminariach 

pedagogicznych. W okresie okupacji była 

działaczką podziemia oświatowego i 

redaktorką konspiracyjnego miesięcznika 

„W świetle dnia”. 20 kwietnia 1965 r. 

zwróciła się do społeczeństwa z apelem 

uczczenia pamięcią bohaterstwa i 

męczeństwa młodzieży i dzieci w dziejach 

Polski. Apel wywołał gromki odzew i ze 

składek społecznych powstało w 

Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka w 

Warszawie. Debiutowała w 1922 r. na 

łamach tygodnika „Moje Pisemko” jako 

autorka utworów dla dzieci. Dla dorosłego 

czytelnika wydała w 1924 r. Legendy 

żołnierskie i od tej pory pisała zarówno dla 

dzieci, jak i dla dorosłych. Znana przede 

wszystkim jako autorka książek i wierszy 

dla dzieci, w swoich pracach często 

wracała do młodości spędzonych w 

Nałęczowie i Lublinie.  

         Do najbardziej znanych książek, 

które napisała dla dzieci, należą między 

innymi: ,,Idzie niebo ciemną nocą’’, 

,,Przez różową szybkę’’, ,,Królestwo 

bajki’’, ,,Najmilsi’’, ,,Wesołe historie’’oraz 

„O warszawskiej syrenie”. Za swoją 

twórczość była wielokrotnie nagradzana, 

między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, 

Orderem Uśmiechu, Nagrodą Miasta 

Stołecznego Warszawy czy Złotym 

„Wawrzynem Akademickim”.  

         Ewa Szelburg – Zarembina zmarła 28 

września 1986 roku w Warszawie. 

Pochowana jest w rodzinnym Nałęczowie. 

 

 

Emilia Szpak
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Szkolna Lista Przebojów TOP 20 

 
Zapraszamy do udziału w głosowaniu na swój ulubiony przebój w Szkolnej Liście 

Przebojów Top20. Poniżej przedstawiamy dwadzieścia nominowanych przez nas piosenek. 

Oczywiście możecie zagłosować na inną, nie wymienioną przez nas propozycję. Głosy 

oddajemy wypisując na kartce trzy tytuły piosenek i ich wykonawców. Pierwsza piosenka 

dostaje 5 punktów, druga 3, a trzecia 1 punkt. Kartki z głosami należy wrzucić do skrzynki 

kontaktu z redakcją ustawioną przy wejściu. 

 
 

Zara Larsson - Lush Life 

Sigala - Easy Love 

Zara Larsson, MNEK - Never Forget You  

Adele - Hello  

Robin Schulz - Sugar (feat. Francesco Yates)  

Naughty Boy ft. Beyonce, Arrow Benjamin - Runnin' (Lose It All)   

R. City  ft. Adam Lewine - Locked Away   

Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love 

Felix Jaehn ft. Jasmine Thomson - Ain’t Nobody (Loves Me Better)   

Avicii - Waiting For Love  

Margaret - Heartbeat 

Galantis - Runaway (U & I) 

Avicii - Broken Arrows  

Axwell /\ Ingrosso - Sun Is Shining  

Adam Lambert - Ghost Town 

Years & Years - King 

Jess Glynne - Hold My Hand 

Ellie Goulding - On My Mind  

Sigala - Sweet Lovin 

Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink 
 

Opracowała: Dominika Bąk 
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KRZYŻÓWKA PODSTAWÓWKA 

1.   

2....  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

1. Planeta Ziemia jest jego częścią. 

2. Piszesz w nim na lekcji. 

3. Nawleka się na nią nitkę. 

4. Jemy go w tłusty czwartek. 

5. Zwierzę znane ze swojej powolności. 

6. Zwierzę domowe z tej samej rodziny co tygrys.  

7. Historyczny lub geograficzny. 

Litery wyrazów na szarym tle utworzą hasło. 

Hasło………………………………………………… 

Opracowała: Zofia Szulc 
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Świąteczne cuda w świetlicy 

Ten kto w okresie przedświątecznym nie odwiedził  naszej świetlicy ma 

czego żałować. Odbywał się tam bowiem kiermasz, na którym prezentowano 

bożonarodzeniowe prace wykonywane przez wychowawców i podopiecznych. 

Chętni mogli nabyć jedyne w swoim rodzaju choinki  stworzone z szyszek, piór  

lub żołędzi, przepięknie ozdobione bombki, kartki świąteczne i wiele innych 

dzieł ludzkich rąk. Takich unikatowych skarbów nie można nabyć w żadnym 

sklepie. Nie dziwi zatem fakt, że chętnych do zakupów tych „świetlicowych 

cudów” nie brakowało. Taka rzecz to pamiątka na długie lata, która 

przypominać będzie nie tylko o nadchodzących świętach, ale również o czasach 

spędzonych w szkole. Bożonarodzeniowy kiermasz to już tradycja w naszej w 

szkole i co roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem.  

Paweł Tkaczuk 
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Sport to zdrowie i… medale    

Sportowe podsumowanie jesieni                                                        

Wrzesień to nie tylko liczne konkursy plastyczne, humanistyczne i ścisłe, ale także 

zawody sportowe. Taka impreza odbyła się 16 września w Parku Skaryszewskim. 

Nauczyciele od wychowania fizycznego zgłosili do nich najlepszych sportowców naszej 

szkoły, i trzeba przyznać, że dobrze ich przygotowali. Mimo, że były to przełaje, czyli trasa 

po trawie, błocie i piasku a droga nie była najprostsza, zdobyliśmy naprawdę dobre wyniki. 

Aż 3 pierwsze miejsca!  

Takie wyróżnienia zdobyli: 

Julia Góral – 1. miejsce w 

kategorii dziewcząt klas 6. 

Igor Frączkiewicz – 1. 

miejsce w kategorii chłopców 

klas 6 

Bartek Żabooklicki – 1. 

miejsce w kategorii chłopców klas  

Poza tym, wysokie wyniki zdobyli; 

Krzysztof Witecki – 4. miejsce w kategorii chłopców klas 6 

Agnieszka Strycharz – 5. miejsce w kategorii dziewcząt klas 5 

Po wysokich wynikach w zawodach 16 września pojechaliśmy na wyższy etap konkursu 

lekkoatletycznego. Poszło nam bardzo dobrze, ale szczególnie trzeba pochwalić Igora 

Frączkiewicza, który zdobył 1. miejsce! Gratulujemy!  

 

Kilka dni później mieliśmy okazje brać udział w zawodach sztafetowych. Tutaj też 

bardzo dobrze nam poszło, gdyż znowu zdobyliśmy złoty medal. Chłopcy z klas 5 i 6 z SP nr 

312 znowu okazali się najlepsi. 

Niedawno mieliśmy także okazje uczestniczyć w 

zawodach z piłki ręcznej, które odbyły się w naszej szkole. 

Ugościliśmy drużyny z różnych szkół i świetnie 

poradziliśmy sobie w samej grze. Przeciwnicy byli bardzo 

mocni, ale jak zawsze zdobyliśmy wysokie wyniki. 

Chłopcy zdobyli pierwsze miejsce i złote medale. 
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Dziewczyny również stanęły na podium, jednak z brązem. Jak grały i co dało im taki wynik? 

Na te pytania odpowie uczestniczka zawodów, Kinga Walendziuk z klasy 6C. 

- Jaki był skład waszej drużyny? 

- Lucyna Lecyk , Klaudia Rosłaniec, Marta Doktor, Julia Wyszomirska , Ada Gutkowska, 

Natalia Preder, Kinga,Iza Nurzyńska, Patrycja Ptak, Daria Wojnarowska, Lidia 

Lewandowska, Liwia Sadowska, Daria Niewczas, Kinga 

Żarłok i ja. 

- Kinga, jak wyglądało wasze ustawienie? 

- W pierwszej połowie na ataku grała Daria 

Wojnarowska i Marta Doktór. Na obronie byłam ja, 

Liwia Sadowska, Lucyna Lecyk i Daria Niewczas. Na 

obronie stała Izabela Nurzyńska. W drugiej połowie było 

tak samo. Grałyśmy strefami. 

- Jak ci się grało i co ciągnęło was to wygranej?  

- Grało mi się bardzo dobrze. Trenerki nas ciągle motywowały. 

- Co się stało, że znalazłyście się na 3. miejscu, a nie tak jak chłopcy na 1., chociaż trzeba 

przyznać, że to również wspaniały wynik. 

- Nie pamiętam jak nazywała się ta szkoła, ale wiem, że z nią przegrałyśmy. Mieli bardzo 

dobrą bramkarkę i obronę. Udało nam się zdobyć tylko jednego gola, którego strzeliła Lucyna 

Lecyk. Przegrałyśmy 2;1. No i na koniec miałyśmy 3. miejsce. 

 

Tak wyglądały zawody piłki ręcznej w naszej 

szkole. Gratulujemy wysokich wyników! 

 

 

 

Jak widać uczniowie naszej szkoły są świetni w sporcie, czego serdeczni im 

gratulujemy. Dziękujemy również nauczycielom wf – u, którzy przygotowują i zabierają nas 

na zawody, które przynoszą nam coraz to nowe zwycięstwa. Gratulujemy wszystkim 

laureatom i życzymy dalszych sukcesów sportowych! 

Agnieszka Kowalska 
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  HUMOR    

W restauracji …   

-Kelner, mucha pływa mi w zupie.  

-To niedopuszczalne. 

-Chwilę po tym kelner przynosi pająka i wkłada go do zupy. 

-Co pan robi!? 

-Spokojnie pająk rozprawi się z muchą. 

 

W nowej pracy. Pan Jakub przychodzi do nowej pracy. 

-Dzień dobry dyrektorze Franku. 

-Dzień dobry.  

-W mojej pracy mówimy po nazwisku. Dobrze panie Jakubie? 

 

Jaś wrócił ze szkoły. 

-Mamo dostałem szóstkę. 

-A z czego!? 

-1 z matmy + 1 z przyrody + 1 plastyki + 1 z religii + 1 z WF + 1 z języka polskiego = 6 

-Pani od matematyki powinna ci wstawić szóstkę za te obliczenia. 

 

 Jasiu został wezwany do sądu za rozwalenie domu sąsiadowi. 

- Co się stało?  

- Jasiu rozwalił mi chałupę.   

-Nie, to nie prawda. 

 - Co masz na swoją obronę?     

- Czołg w stodole.                  

Opracowała: 

Zofia Szulc 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 312 życzymy miłości, 

cudownych prezentów oraz radości z czasu spędzonego z bliskimi, a 

naszym nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły zdrowia, 

spokoju i cierpliwości do uczniów. Obyśmy wszyscy natchnieni 

magią tych świąt stali się, lepsi, mądrzejsi i bardziej otwarci na 

drugiego człowieka. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

Życzy redakcja „Szkolnika” 

 


