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WYWIAD NUMERU – ROZMOWA Z PANIĄ DYREKTOR 

EWĄ ABRASOWICZ 

Ponad rok temu wybuchła 

pandemia koronawirusa. W tym 

czasie wiele się zmieniło w życiu 

szkolnej społeczności. 

Rozpoczęliśmy naukę w trybie 

zdalnym. Opuściliśmy nasze klasy i zaczęliśmy poszerzać horyzonty we 

własnych pokojach – z kamerką i mikrofonem w roli głównej. Nasza 

redakcja postanowiła podsumować minione wydarzenia i przeprowadziła 

wywiad z Panią Dyrektor Ewą Abrasowicz. 

REDAKCJA: Już od ponad roku 

zmagamy się z epidemią koronawirusa. 

Co w tym czasie było dla Pani 

największym wyzwaniem?  

PANI DYREKTOR EWA 

ABRASOWICZ: Zdecydowanie 

największym wyzwaniem było 

zorganizowanie optymalnych warunków 

pracy zdalnej wiosną 2020r.. Wszyscy 

byliśmy zaskoczeni. 

Największym 

problemem okazał 

się brak sprzętu 

dostępu do 

Internetu wśród 

wielu uczniów, a 

nauczyciele musieli 

poszerzyć swoje kompetencje w zakresie 

pracy kształcenia na odległość. Był to 

ciężki czas dla nas wszystkich. Jednak 

został zwieńczony sukcesem, bo w 

październiku 2020r., mogliśmy zapewnić 

uczniom i pracownikom odpowiednie 

zaplecze techniczne.  

R.: Czy w związku z reorganizacją 

systemu nauczania doszły Pani nowe 

obowiązki służbowe? Jeśli tak, to w jaki 

sposób poradziła sobie z nimi Pani? 

P.DYR.E.A.: Obowiązki pozostały te 

same, ale forma ich wykonywania 

znacząco się zmieniła. Teraz większość 

spotkań służbowych odbywa się za 

pomocą videokonferencji, a lekcje 

prowadzone w szkole obserwuję on-line.  

R.: Zdalne nauczanie budzi 

wiele wątpliwości wśród 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Co pani sądzi na 

temat takiego sposobu 

zdobywania wiedzy? 

P.DYR.E.A.: Uważam, że 

wszyscy znaleźliśmy się w 

niekomfortowej sytuacji. Uczniowie 

mniej skorzystają z nauki w formie 

zdalnej. Tradycyjna, stacjonarna szkoła 

niosła za sobą wiele korzyści. Uczniowie 

w każdej chwili mogli zapytać 

nauczyciela o wyjaśnienie 

niezrozumiałej partii materiału, czy 

pochwalić się prawidłowo wykonanym 

zadaniem. W lekcjach on-line brakuje 



energiczności i szybkich reakcji. 

Ponadto kształcenie na odległość 

całkowicie zaburzyło relacje 

rówieśnicze, które są niezbędne do 

odpowiedniego rozwoju kompetencji 

społecznych.  

R.: Co pani sądzi o ewentualnym 

powrocie uczniów do szkoły? 

P.DYR.E.A.:  Bardzo chciałabym, aby 

wszyscy uczniowie wrócili do szkoły, 

zasiedli w ławkach i mogli zdobywać 

wiedzę w tradycyjnej formie, ciesząc się 

przebywaniem w gronie kolegów i 

koleżanek.  

R.: Czy w ciągu minionego roku, jakieś 

działania uczniów szczególnie Pani 

zaimponowały?  

P.DYR.E.A.: Pomimo pandemii i 

zdalnego nauczania nasi uczniowie są 

bardzo zaktywizowani. Chętnie biorą 

udział w szkolnych wydarzeniach i 

konkursach. Osiągają liczne sukcesy, ale 

przede wszystkim imponuje mi to, że tak 

sprawnie przeszli na zupełnie nową 

formę kształcenia. Nabyli nieznane im 

dotychczas umiejętności. Podczas lekcji 

otwartych i hospitowanych obserwuję 

ich starania i jestem pełna podziwu.  

R.: Wydaje się, że w najtrudniejszej 

sytuacji znaleźli się nasi ósmoklasiści. 

Czy ich egzaminy w ogóle się odbędą? 

Jeśli tak, to czy uczniowie mogą liczyć 

na jakieś ułatwienia np. w postaci 

ograniczenia materiału?  

P.DYR.E.A.: Odpowiednie komunikaty 

w tej sprawie wydaje Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Centralna 

Komisja Egzaminacyjna. Moim zdaniem 

przeprowadzenie egzaminów w takiej 

sytuacji jest niesprawiedliwe. Myślę, że 

lepszym rozwiązaniem byłby konkurs 

świadectw i wyciągnięcie średniej ocen z 

trzech ostatnich lat.  

R. : Uczniowie od wielu miesięcy nie 

przebywają w grupie rówieśniczej. Czy 

w związku z powyższym chciałaby Pani 

przekazać im jakieś cenne rady i 

wskazówki dotyczące radzenia sobie w 

tej trudnej sytuacji? 

P.DYR.E.A.:  Uważam, że dobrym 

rozwiązaniem w tej sytuacji jest 

przebywanie uczniów w określonym i 

zamkniętym gronie 2-3 najbliższych 

przyjaciół. Nie można całkowicie 

rezygnować z podtrzymywania relacji 

międzyludzkich . Nie jesteśmy stworzeni 

do życia w samotności. Nadeszła wiosna 

– zachęcam dzieci i młodzież do częstego 

przebywania na świeżym powietrzu i 

spotkań w kręgu najbliższych 

znajomych.  

R.: Bardzo dziękujemy za możliwość 

przeprowadzenia wywiadu i poświęcony 

czas.  

P.DYR.E.A.: Ja także bardzo dziękuję i 

życzę wszystkim uczniom, nauczycielom, 

a także rodzicom szybkiego powrotu do 

normalności i dużo, dużo zdrowia!

 

R.   



 

WIOSNA – 

CZAS START! 

Nadeszła wiosna.  

Pogoda staje się piękna, 

a dni coraz dłuższe. 

Wielu z nas chce te 

sprzyjające warunki  

wykorzystywać aktywnie, spędzając czas na świeżym powietrzu. Czy 

wiecie co można robić w wolnym czasie?  

Ciekawym zajęciem podczas słonecznych, wiosennych dni jest 

jazda na rowerze, piesze wycieczki oraz spacery. Podczas nich 

obserwujemy piękno przyrody oraz poprawiamy swoją kondycję 

fizyczną.  W pogodne dni możemy też pojeździć na rolkach, wrotkach, 

hulajnodze lub 

deskorolce. 

Dowiedzieliśmy 

się, że 

niektórzy z nas 

preferują 

spokojniejsze 

zajęcia, takie 

jak  rysowanie 

kredą, czy jogę w zacisznym ogrodzie.  

Postanowiliśmy zebrać informacje dotyczące Waszych 

wiosennych preferencji i przeprowadziliśmy mały sondaż.  

Zobaczcie sami, co udało się nam ustalić… 



Wiosenna aktywność uczniów SP 15 w klasach IV-VIII: 

Legenda:    Klasa 4a:   Klasa 4b:  

  

  

   Klasa 5a:         Klasa 6a:                     

 

 

Klasa 6b:        Klasa 6c:  Klasa 7a:  Klasa 7b: 

  

 

Klasa 7c:        Klasa 7d:        Klasa 8a:  Klasa 8b: 

       

     

Klasa 8c:             
                        Wszystkim wychowawcom klas IV-VIII 

                    bardzo dziękujemy za pomoc  

                     w przeprowadzeniu sondażu!  

Pozdrawiamy  

Redakcja  
A.O.  



Kącik literacki 

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam książkę napisaną przez Kiran Millwood 

Hargravept. „Dziewczynka z 

atramentu i gwiazd” w 

tłumaczeniu Marii 

Jaszczurowskiej. Autorka 

przedstawia nam niesamowitą 

historię na temat przyjaźni, 

lojalności i poświęcenia.  

Trzynastoletnia Isabella 

żyje na niedużej wyspie Moya 

razem ze swoim ojcem, kotem 

Pepe i kurą - Panią La. 

Dziewczynka uwielbia słuchać 

legend na temat swojej wyspy, 

odkrywać to, co nieznane i 

rysować mapy, czego nauczyła się 

od swojego taty. 

Pewnego dnia w 

niewyjaśnionych okolicznościach 

znika koleżanka Isy ze szkoły. 

Dziewczyna kłóci się na ten 

temat ze swoja najlepszą 

przyjaciółką Lupe, która pod 

wpływem jej słówpostanawia odkryć, co się tak naprawdę wydarzyło i wyrusza na 

poszukiwania do otaczającego wioskę lasu. 

Isabella, żałując swoich słów do przyjaciółki, dołącza do wyprawy, która podąża 

śladami Lupe, aby ją odnaleźć i pomóc trafić z powrotem do domu. Z pomocą map 

swojego taty prowadzi ratowników przez zapomniane rejony wyspy, które chce 

przedstawić na swojej własnej mapie. 

KiranMillwoodHargrave w swojej debiutanckiej powieści wprowadza nas w 

zupełnie inny, urzekający świat. 

~ M. J. ~ 



Międzynarodowy Dzień Kobiet 
Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone 8 marca. Pierwszy Dzień Kobiet 

odbył się 28 lutego 1909 roku. Zobaczmy jak jest celebrowane w różnych 

zakątkach świata… 

Wielka Brytania: 

W Wielkiej Brytanii popularne są wykłady i wystawy, w których za równo 

kobiety, jak i mężczyźni biorą udział. Organizatorzy opowiadają o tym, w jaki 

sposób kobiety dążyły do równouprawnienia oraz o tym, co można by jeszcze 

poprawić w każdej dziedzinie życia kobiety. 

Włochy: 

We Włoszech Dzień Kobiet jest bardzo hucznie wyprawiany. Kilka dni przed 

świętem na ulicach wiszą plakaty, a ulice pełne są sprzedawców delikatnych, 

żółtych kwiatków – mimoz. Stały się one symbolem kobiet. Jest również 

zwyczaj składania życzeń przez panie, z wzajemnego szacunku do siebie. 

Białoruś: 

Kobiety nie otrzymują raczej róż, 

czy goździków. Bardziej 

powszechne są gałązki akacji 

srebrzystej. Dodatkowo, ten dzień 

jest wolny od pracy, i przez 

niektórych pracodawców są 

wydawane premie dla kobiet. 

Armenia: 

W Armenii porzucono święto kobiet po upadku Związku Radzieckiego. W jego 

miejsce wprowadzono święto piękna i macierzyństwa. Zostało ono 

spopularyzowane i obchodzone jako upamiętnienie jednego z głównych świąt 

kościoła armeńskiego, czyli zwiastowania. W sumie święto trwa od 8 marca do 

7 kwietnia. 

A.S. 

 

 



 

Czy wiesz, że… 17 marca 

obchodzimy Dzień św. Patryka? 

Jest to święto narodowe i religijne Irlandii, ale 

obchodzimy je również w Polsce.  

Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Patryka jest 

noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony to narodowy kolor 

Irlandii, nawiązujący do 

trawiastego krajobrazu 

wyspy i symbolizujący 

koniczynę 

przypisywaną 

tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują festyny i 

uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.  

Pani Marzena Rak wraz z uczniami uczęszczającymi na dodatkowe zajęcia z 

języka angielskiego przygotowali dla Was z okazji Dnia św. Patryka kilka niełatwych 

zadań .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pożywne i zdrowe sałatki polecają się na wiosnę! 

Przesilenie wiosenne często przyczynia się do obniżenia naszej odporności. W tym czasie warto zadbać o zdrowe 

odżywianie, by dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych witamin i składników odżywczych. Proponujemy Wam 

przygotowanie w domu kilku, prostych i niesamowicie smacznych sałatek!  

SAŁATKA GRECKA: 

 Sałata lodowa–½ główki 

 Pomidory malinowe - ½ szt. 

 Zielony ogórek - ½ szt.  

 Czerwona cebula - ½ szt. 

 Zielone oliwki - 15 szt. 

 Ser feta - 200g 

 Rukola – 1 garść 

 Świeżo mielony pieprz 

 Sól 

 

DO SOSU POTRZEBUJEMY: 

  Oliwa z oliwek - ¼ szklanki 

 Suszone oregano - 1 łyżeczka 

  Sól - szczypta

SAŁATKA WINEGRET: 

 1 op. Mieszanki sałat 

 Sałata lodowa  

 Pomidory  

 Ogórek 

 Oliwki 

 Ser feta 

 Ewentualnie owoce 

 

DO SOSU POTRZEBUJEMY: 

 Musztarda sarepska – 2 łyżeczki 

  Sok z cytryny – 0,5 łyżki 

 Oliwa z oliwek – 100 ml 

  Sól, pieprz 

 

SAŁATKA GYROS: 

 Pierś z kurczaka – 3szt 

 Czosnek – 2 ząbki 

 Świeża kolędra 

 Kiszone ogórki 

 Kapusta pekińska 

 Pomidory – 4 szt 

 Kukurydza konserwowa – 

1 puszka 

 Czerwona cebula – 1 sztuka  

 

 

 

DO PRZYPRAWY GYROS POTRZEBUJEMY: 

 
· Suszona cebula – 1 łyżeczka 

· Suszone oregano – ¼ łyżeczki 

· Suszony tymianek – ¼ łyżeczki 

· Suszony rozmaryn – ¼ łyżeczki 

· Ziarna gorczycy – ½ łyżeczki 

· Mielone chili – ½ łyżeczki 

· Mielona słodka papryka – ¼ 

łyżeczki 

 · Sól 

L.S. 
 



 

Wiosenna aura ukryta w polskich przysłowiach: 

Czy pamiętacie znaczenie tych polskich przysłów związanych z wiosną? 

  

Jedna jaskółka wiosny nie czyni-  

to przysłowie, które ma przestrzec  przed 

wyciąganiem pochopnych       wniosków.  
 

 
 
 
 
 
Gdy dzika gęś w marcu przybywa,    
ciepła wiosna bywa – kiedy na niebie 

widzimy ptaki to oznacza, że wkrótce możemy 
spodziewać się cieplejszych dni.  

            
 

 
W marcu jak w garncu-tak powiemy  

o zmiennej pogodzie. W marcu często jeszcze 
 pada śnieg, ale zdarzają się też ciepłe dni. 
Czasami w ciągu jednego dnia możemy 
 obserwować przeróżne zjawiska pogodowe. 

 

 

 

 
 
 
 
Kwiecień plecień, bo przeplata, 
trochę zimy trochę lata-kwietniowa  

pogoda również jest zmienna, często łączy 
jeszcze zimowy chłód z wiosennym 
słońcem 

 

 

M.R. 

  



Rozrywka z SP 15: 
1. Rozwiąż wiosenne rebusy: 

  

 
2. Znajdź w wykreślance słowa związane z wiosną.  

 

 
 



3. Czy dostrzegasz różnice pomiędzy poniższymi obrazkami?   

 
4. Znajdź odpowiednią drogę w labiryncie.  

 

 

 



 4. Na koniec… wiosenna kolorowanka dla naszych najmłodszych uczniów: 

 

 



 

 


