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Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie
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będzie szczęściem, beztroską i bliskością kochających ludzi. Pamiętajcie, że
dzieciństwo to najpiękniejszy czas w życiu. Żyjcie zatem tak, aby każda
chwila była niesamowita i wyjątkowa, a wspomnienie o niej budziło
radość i uśmiech na buzi. Niech upływający czas będzie dla was łaskawy i
pozwoli na zachowanie w sobie na zawsze pierwiastka dziecka.

Redakcja „Szkolnika”
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Ważne, by choć na chwilę odszukać w
sobie dziecko
Rozmowa z panią Agatą Chmielewską, wychowawczynią świetlicy na co
dzień pracującą w sali nr 3.

Co ciekawego czeka na dzieci podczas spędzania czasu w świetlicy w naszej szkole?
Oprócz codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych
planów pracy świetlicy, dzieci mogą uczestniczyć w wielu różnych formach zajęciowych: gry
i zabawy grupowe, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie
muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia stolikowe (gry planszowe), zajęcia literackie, zajęcia
audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe i ruchowe na szkolnym
podwórku. Oczywiście podczas pobytu w świetlicy dzieci mają również czas przeznaczony na
odrabianie prac domowych.
Podstawą dla wielu rodziców jest bezpieczeństwo dzieci. Czy uważa Pani, że u nas jest ono
w stu procentach zagwarantowane?
Podstawowym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Z całą
pewnością stwierdzam, że w naszej szkole dzieci są bezpieczne. Wraz z koleżankami i
kolegami dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni znali i przestrzegali procedury
bezpieczeństwa.
Co dla Pani jest najprzyjemniejsze, a co najtrudniejsze w pracy wychowawcy świetlicy?
Najprzyjemniejsze, to uśmiech dzieci, ich szczerość i zaufanie i oczywiście ich małe sukcesy.
Niezmiernie miłe jest otrzymanie od dziecka laurki, czy innej własnoręcznie wykonanej
pracy. Odwiedziny dzieci z klas starszych – ich pamięć, że chodzili do naszej świetlicy i mają
z niej miłe wspomnienia – to jest dla mnie największą radością. Natomiast największe
trudności pojawiają się w pierwszym miesiącu roku szkolnego. Dzieci rozpoczynające naukę
są jeszcze małe, żadne zabawy, bardzo ruchliwe. Najważniejszym zadaniem jest nauczenie
ich zasad związanych z pobytem w świetlicy. Ale najtrudniejszy rok w pracy daje także wiele
satysfakcji, ponieważ każdym kolejnym miesiącem, a nawet dniem widać zmiany, jakie w
nich zachodzą. Dzieci dorośleją i możemy wspólnie cieszyć się ich postępami i osiągnięciami.
Czy od zawsze chciała Pani pracować w szkole?
Kiedy myślałam o przyszłości, wiedziałam, że chcę pracować w szkole i zawsze miałam na
uwadze dzieci młodsze. Dziecko w tym okresie jest bardzo plastyczne, radosne, chętne do
pracy, a jednocześnie ufne i szczere. Dziś, po wielu latach pracy pedagogicznej mogę
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stwierdzić, że był to najwłaściwszy wybór. Moja praca jest wciąż dla mnie bardzo ważna i
ciekawa i ciągle mnie fascynuje. Nie ma dnia, który by się powtórzył. Każdy jest inny i
naprawdę nie tu mowy o znużeniu i monotonii.
Jakie cechy powinien mieć każdy dobry nauczyciel?
Każdy dobry nauczyciel musi lubić dzieci. Akceptować je takimi, jakie są, interesować się ich
rozwojem i przeżyciami, znajdować osobistą satysfakcję w okazywaniu im pomocy. Powinien
odznaczać się: zdolnością obserwacji zachowań dzieci i wykrywania problemów
wychowawczych, pomysłowością w zakresie form pracy, skłonnością do refleksji
pedagogicznej i samooceny zawodowej.
Mówi się, że każdy człowiek ma w sobie coś z dziecka. Zgadza się Pani z tym stwierdzeniem?
Oczywiście, każdy dorosły człowiek ma w sobie coś z dziecka, natomiast tak samo dzieci
mają w sobie coś z dorosłego. Czasem w dorosłym odzywa się dziecko: jeden lubi bajki, inny
zabawki z dzieciństwa. Bo któż z nas nie wspomina, nie tęskni do lat dzieciństwa. Niestety,
powroty są niemożliwe. Nieprawdą jest, że dorosłemu nie można zachować się dziecinnie.
Przecież wiek to tylko cyferki w dowodzie osobistym. Ważne, by choć czasami, choć na
chwilę odszukać to dziecko w sobie. Dzieci mają przecież tak wiele zalet, które nam,
dorosłym bardzo by się przydały, np.: są szczere, nie analizują tak dokładnie wszystkiego,
robią wiele rzeczy spontanicznie, żyją chwilą i potrafią cieszyć się każdym dniem,
promykiem słońca, kwiatkiem. Czasem warto wziąć z innych przykład i raz na jakiś czas
zapomnieć o codziennych obowiązkach i problemach.
Rozmawiał: Paweł Tkaczuk

Plakat wiszący na ścianie korytarza świetlicowego
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Szkolna sonda
Zapytaliśmy kilku uczniów naszej szkoły, co podoba im się w naszej
szkole, a co chcieliby w niej zmienić. Oto, co nam odpowiedzieli.
„Podoba mi się duża sala od wf-u i że są w niej fajne imprezy. Chcę ogólnie zmienić kolory ścian,
żeby nasza szkoła była w środku jeszcze bardziej kolorowa i żeby było więcej prac wykonanych przez
dzieci z naszej szkoły.”
**WERONIKA STACHOWICZ, 5e**

***
„W naszej szkole są super imprezy i jest nawet ok. Chciałabym, żeby podczas dwudziestominutowych
przerw można było wyjść na boisko lub przed szkołę na dwór. Chcę jeszcze, żeby przywrócili
telefony.”
**KINGA ŻARŁOK, 6d**

***
„No nasza szkoła jest fajna. Chciałabym żeby można było się malować i żeby nauczyciele nie zwracali
nam uwagi. Jeszcze żeby na weekendy nie było zadawanych prac domowych i żeby przywrócili
telefony. Dobrze by było, gdyby w tygodniu były maksymalnie 2 kartkówki i 3 sprawdzany.”
**PAULINA SZYMERSKA, 6d**

***
„W naszej szkole powinny być zezwolenia na:
- telefony
- malowanie twarzy i paznokci
- biżuterię z żyletkami
- Spódniczki i spodnie tylko za kolana
- koszulki na ramiączka”.
**AGNIESZKA KOWALSKA, 6c**

***
„Nasza szkoła jest nawet fajna, ale z pewnością są tu dziwne zakazy np.:
-zakaz na malowanie twarzy i paznokci
-zakaz noszenia bluzek na ramiączka
-zakaz noszenia spódniczek przed kolana.
Moim zdaniem powinni zdjąć te zakazy, bo w końcu to nie jest sprawa nauczycieli jak się ubieramy.”

**DOMINIKA BĄK, 6c**

Opracowała: Dominika Bąk
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Gdzie do gimnazjum?
Już wkrótce szóstoklasiści zmierzą się z trudnym wyborem gimnazjum. Niektórzy już
maję swoich faworytów, ale są i tacy, którzy nadal nie wiedzą jaką szkołę wybrać.
Postanowiliśmy dowiedzieć się jak na razie wyglądają ich preferencje,
i
przeprowadziliśmy anonimową ankietę, w której postawiliśmy przed uczniami klas 6A, 6C,
6D i 6E kluczowe pytanie: Jakie gimnazjum wybierasz na szkołę pierwszego wyboru?
Tak przedstawiają się wyniki ankiety:

Największym zainteresowaniem cieszy się szkoła nr 28 i nr 19, są też tacy którzy nie myślą o
gimnazjum i wolą zostać w SP. 312!
Opracowały: Agnieszka Kowalska i Dominika Bąk
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Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy IVA napisali wiersze dedykowane swoim mamom.
***
Kochana Mamo, dziś Twoje święto,
Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną.
Kochana Mamo, często nie daję Ci chwili spokoju
Gdy z bratem gram w piłkę w pokoju
Zamiast się uczyć i lekcje odrabiać,
Lecz Ty potrafisz mną pokierować
Tak, abym do szkoły mógł zawsze się przygotować.

Paweł Lewkowicz
***
Moją kochaną Mamę znam od urodzenia,
Kocha mnie, chociaż czasem jestem nie do zniesienia.
Bywa, że się wkurza na mnie i naprawdę złości,
Ale zaraz potem patrzy oczami pełnymi miłości.
Moja Mama dba o mnie i we wszystkim wspiera
Kiedy odnoszę sukcesy duma ją rozpiera
Pozwala mi na wiele i wiele wybacza,
A kiedy się rozbrykam, to do akcji wkracza.
Kiedy jest mi ciężko i naprawdę źle
Jak zażegnać kłopoty, Mama zawsze wie.
Chociaż już od dawna nie jestem dzidziusiem
Dla mojej Mamy zawsze będę jej Kubusiem.

Jakub Chmiel
***
Choć me serce jeszcze małe
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Może kochać doskonale.
Ciebie, moja droga Mamo
Kocham mocno i wytrwale.
Dziś na Ciebie moja Mamo
Sto całusów czeka.
Wielki bukiet świeżych kwiatów,
Tylko na mnie nie narzekaj.
Chcę byś była uśmiechnięta
W szczęściu i radości żyła.
Za wszystko Ci dziś dziękuję
Moja Mamo miła.

Szymon Jakubik
***
Dla Ciebie, Mamusiu zerwałam wszystkie kwiaty
Choć na koniec świata musiałam pójść.
Zerwałam najpiękniejszy. Rósł daleko, daleko...
Tylko żeby Twój uśmiech zobaczyć na twarzy.
Raniutko słoneczko już zaświeciło
Specjalnie dla Ciebie się rozjaśniło.
Niech zawsze będzie taka pogoda
Od rana aż do późnego wieczora
I żebyś Ty była taka wesoła
Jak dziś – 26 maja.

Wiktoria Bendas
***
Teraz jest Twoje święto Kochana Mamo
Chcę Ci zrobić niespodziankę.
Cóż by Ci dać?
Każdy ma już prezent poza mną!
W końcu nadejdzie chwila wyboru...
Kiedyś dawałam Ci kwiaty i byłaś zadowolona.
Teraz jednak chcę inaczej.
Muszę znaleźć lepszy prezent!
Podaruję słońce, gwiazdy i niebo.
Tylko nie wiem czego pragniesz...
Tobie dam wszystko, co zapragniesz.
Dla mnie wszystko jest możliwe, gdy Rodziców sie kocha.
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Gdyby wszystko było prostsze, łatwiej by się żyło.
Może czas przemyśleć, że nie mam prezentu.
Już wiem, co podaruję.
Dam Ci Mamo buziaka wielkiego!
Zofia Szulc
********************************************************************************

 HUMOR
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX wieku
J. polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich

***
Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na swoje
własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy....

***
Co pisze na grobie maniaka komputerowego?
- GAME OVER.
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Opracowała: Zofia Szulc

Ona, czyli kto? Kamila Skolimowska
Ta przedwcześnie zmarła polska lekkoatletka dokładnie od sześciu lat jest
patronką kompleksu boisk przy naszej szkole.

.
uprawiał jej brat Robert. Do trenowania
rzutu młotem zachęcił ją wówczas Zbigniew
Pałyszko.W wieku niespełna 14 lat zdobyła
złoty medal seniorskich mistrzostw kraju
ustanawiając zarazem rekord Polski. Kamila
Skolimowska zmarła niespodziewanie 18
lutego 2009 w czasie zgrupowania polskich
lekkoatletów w Portugalii. Przyczyną
śmierci okazał się zator tętnicy płucnej. Był
on spowodowany nierozpoznaną zakrzepicą.

Kamila Skolimowska urodziła
się 4 listopada 1982 w Warszawie, a zmarła
18 lutego 2009 w Vila Real de Santo
António.
Była
polską
lekkoatletką
uprawiającą rzut młotem. Jej największy
sukces sportowy to mistrzostwo olimpijskie
wywalczone w Sydney (Australia) w 2000
roku.
Kamila swoją przygodę ze sportem zaczęła
od wioślarstwa (medal mistrzostw Polski
juniorów) i podnoszenia ciężarów (brązowy
medal mistrzostw Polski seniorów w 1994 w
kategorii 59 kg z wynikiem 102,5 kg).
Pierwsze lekkoatletyczne kroki stawiała na
boisku warszawskiej Legii, gdzie pod okiem
Zygmunta Jałoszyńskiego pchnięcie kulą

1 czerwca 2010 roku odbyła się
uroczystość
nadania
imienia
Kamili
Skolimowskiej
nowowybudowanym
obiektom sportowym przy SP 312. W tym
dniu gościliśmy rodziców Kamili oraz wielu
wybitnych polskich sportowców
Iga Żegota
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Wiosłowali na medal!
Jak co roku uczniowie klas szóstych naszej szkoły brali udział w Wioślarskiej Lidze
Podstawówek. Zawody odbyły się 17.02.2016 roku. Szóstoklasiści ścigali się na ergometrach,
walcząc o puchar, który udało nam się zdobyć w zeszłym roku z wynikiem 20:18,40. Oprócz
ogólnej konkurencji między szkołami, wyłonieni zostali także laureaci ze Szkoły
Podstawowej nr 312. Oto oni.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce - Kinga Żarłok 6D (czas - 1:02,5)
II miejsce - Julia Żak 6C (czas - 1:03,2)
III miejsce - Marta Doktór 6A (czas 1:03,7)
W kategorii chłopców:
I miejsce - Mikołaj Woszkiel 6D (czas 0:55,6)
II miejsce - Bartek Jedynak 6D (czas 0:56,2)
III miejsce - Mateusz Daniszewski 6B (czas 0;58,6)

Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na wyniki międzyszkolne. Mamy nadzieję, że puchar
wygrany w zeszłym roku, ponownie zawita do naszej szkoły!

Agnieszka Kowalska
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KRZYŻÓWKA -

PODSTAWÓWKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

1. Coś miękkiego do siedzenia, podobne do poduszki.
2. … do telewizora.
3. Po angielsku noga.
4. Najczęstsze imię nadawane kotu.
5. Jest do picia i zawiera kofeinę.
6. To zwierzę domowe.
7. Szyje się nią.
8. Taką samą nazwę ma grzyb i ptak.
9. Przedmiot szkolny na osiem liter.
10. Szczeka i wyje.
Odczytaj i zapisz hasło z szarych pól: ………………………………………………………………………..
Przygotowała: Zofia Szulc
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