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WITAJCIE!
Zbliżają się wakacje, z tego powodu w imieniu całej redakcji chcielibyśmy złożyć Wam
życzenia. Słonecznych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Mile spędzonych
chwil z bliskimi i niech ten czas pozostanie Wam w pamięci na długo. Do zobaczenia we
wrześniu.
Redakcja

WYWIAD Z NASZYM UKOCHANYM PANEM WOŹNYM!
Pan Henio- znany, lubiany woźny z naszej szkoły. Kiedy rano, często zaspani i
nieprzytomni, przekraczamy mury naszej szkoły, On wita nas już od progu.
Chyba nie ma w szkole osoby, która nie zna Pana Henia. W dzisiejszym wywiadzie
-kilka ciekawostek o Panu Henryku. Zachęcamy do czytania.

Redakcja: Dzień dobry! Chciałybyśmy zadać Panu kilka ciekawych pytań. Czy nie ma Pan nic
przeciwko?
Pan Henio: Dzień dobry. Oczywiście, pytajcie.
Redakcja: Kiedy ma Pan urodziny?
P. Henio: Do najmłodszych nie należę, urodziłem się 25 grudnia 1957 r.
Redakcja: Piękna, świąteczna data.
Jest Pan dobrym duchem naszej szkoły od wielu lat, ile dokładnie lat Pan tu pracuje?
P. Henio: Mam zaszczyt pracować w tej szkole już aż 15 lat, jednak w grudniu kończę tu
pracę. Pora na dłuższy odpoczynek.
Redakcja: Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy, a czego Pan nie lubi lub wręcz nienawidzi?
P. Henio: Kiedy zacząłem tu pracować od razu pokochałem kontakt z dziećmi, jednak nie
zawsze jest ciekawie i nie zawsze mam ochotę wstawać aż tak wcześnie. Czasami uczniowie
nie pozwalają na chwilę spokoju. Bywa różnie. Ale ja bardzo lubię dzieci.
Redakcja: Co Pan sądzi o naszej szkole?
P. Henio: Nasza szkoła jest przepiękna, nigdy niczego mi tu nie brakowało, mam nadzieję, że
nigdy się nie zmieni. I mam nadzieję, że uczniowie również doceniają to miejsce.
Redakcja: Pracuje Pan tu od wielu lat, jednak sporo uczniów nie wie o Panu zbyt wiele. Czy
chce Pan opowiedzieć coś więcej o sobie?
P. Henio: Oczywiście. Z przyjemnością. Najczęściej, gdy mam czas wolny, jeżdżę na zakupy,
zbieram grzyby, oczywiście, kiedy jest na nie sezon, lubię także wieszać pranie, zmywać

naczynia. Kiedy byłem młodszy, brałem udział w zbiórkach harcerskich. Sprawiały mi dużo
frajdy.
Redakcja: Dziękujemy Panu za wspaniały wywiad!
P. Henio: Również dziękuję! Pozdrawiam Dyrekcję i całe Grono Pedagogiczne oraz wszystkich
pracowników szkoły, wszystkich uczniów, a szczególnie miłe redaktorki, które przeprowadziły
ze mną ten wywiad. Wszystkiego dobrego.

ZNAKI ZODIAKU to rodzina dwunastu gwiazdozbiorów znajdujących się w
pasie ekliptyki, czyli

wielkim okręgu na sferze

niebieskiej. W trakcie całego roku na kole przesuwa
się środek Słońca i pozostaje w każdej z konstelacji
Zodiaku przez około miesiąc. Wielu ludzi wierzy, że
znak, pod którym się urodziliśmy, ma wpływ na nasze
życie.
Zapraszamy do zapoznania się ze znakami naszych
nauczycieli i pracowników szkoły.

Baran (21 marca - 19 kwietnia)
Cechami charakterystycznymi Baranów są gwałtowność, ekscentryczność, śmiałość i
asertywność.
Żywioł: Ogień
Planeta: Mars
Kamień: Hematyt
Nauczyciele: Pani Izabela Markowicz

Byk (20 kwietnia - 22 maja)
Byki często określane są jako przyziemne, potrafią docenić piękno świata oraz poszukują
swojego spokojnego miejsca.
Żywioł: Ziemia
Planeta: Wenus
Kamień: Szafir
Nauczyciele: Pani Edyta Koprowicz, Pani Wiesława Kurian, Pani Anna Dereń, Pani wicedyrektor
Ilona Kroll, Pani Weronika Zegzuła, Pani Bożena Mikołajczyk, Pani Wioleta Koźlak, Pani Bożena
Nowaczyk

Bliźnięta (23 maja – 21 czerwca)
Najważniejsze cechy charakteru Bliźniąt to: zmienność, ciekawość świata, rodzinność,
pomysłowość, wielozadaniowość.
Żywioł: Powietrze
Planeta: Merkury

Kamień: Agatyd
Nauczyciele: Pani Maja Olejnik-Rutkowska

Rak (22 czerwca - 22 lipca)
Raki żyją w sferze uczuć i fantazji, są wyjątkowo wrażliwe, bardziej interesują się
przeszłością niż tym, co dzieje się teraz.
Żywioł: Woda
Planeta: Księżyc
Kamień: Jaspis
Nauczyciele: Pani Wiesława Lechów, Pani Izabela Bratek, Pan Łukasz Iwaniec,

Lew (23 lipca - 23 sierpnia)
Lwy są bardzo charyzmatyczne i pozytywnie nastawione do świata, lubią być w centrum uwagi.
Żywioł: Ogień
Planeta: Słońce
Kamień: Cytryn
Nauczyciele: Pani Izabela Motała, Pani Jolanta Walczak, Pani Halina Ratajczak

Panna (24 sierpnia - 22 września)
Panny charakteryzują się ogromnym poczuciem odpowiedzialności oraz systematyczności. Są
bardzo skrupulatne i sumienne w swoich działaniach.
Żywioł: Ziemia
Planeta: Merkury
Kamień: Lapis lazuli
Nauczyciele: Pani Monika Dobek, Pani Alicja Lisowska

Waga (23 września - 22 października)
Wagi gromadzą wiedzę i zbieraj informacje, aby uzyskać zrównoważoną opinię na każdy
temat. Niezwykle uczciwe, szczere i prawdomówne, bywają niezdecydowane.
Żywioł: Powietrze
Planeta: Wenus
Kamień: Akwamaryn
Nauczyciele: Pani Ela Lisowska, Pani Małgorzata Chodorowska-Chromiec, Pani Magda Nowak

Skorpion (23 października - 21 listopada)
Skorpiony są niezwykle bystre i inteligentne, a także bardzo ambitne oraz uwielbiają
ryzykować. Są zazwyczaj skryte i tajemnicze.
Żywioł: Woda

Planeta: Pluton
Kamień: Hematyt
Nauczyciele: Pani Monika Szopa, Pani Agata Kozdrowicz, Pan Józef Pawlak

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)
Strzelce przez całe życie starają się poszerzać swoje horyzonty Pragną uzyskać możliwie
najszerszy obraz świata, poznać go w pełni.
Żywioł: Ogień
Planeta: Jowisz
Kamień: Ametyst
Nauczyciele: Pan Hubert Muszyński

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)
Koziorożec jest zawsze dobrze zorganizowany, wie, czego chce i potrafi to osiągnąć, nie
tracąc czasu na jakiekolwiek wątpliwości.
Żywioł: Ziemia
Planeta: Saturn
Kamień: Chalcedon
Nauczyciele: Pani Dorota Falińska, Pan Tomasz Skierski, Pani Beata Melińska, Pan Jacek
Jatczak, Pan Henryk Wachowicz, Pani Agnieszka Sałacińska- Niedbalska

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)
Wodniki są oryginalne, czasami wręcz nieprzewidywalne i nie lubią, by narzucano im
jakiekolwiek ograniczenia. Cechuje je umiłowanie wolności, niezależność poglądów i ciekawość
świata.
Żywioł: Powietrze
Planeta: Uran
Kamień: Malachit
Nauczyciele: Pani Marta Zuba, Pani Anna Jankowska, Pani Elwira Szatkowska, Pani Lidia
Kocąka, Pan Ryszard Lisowski, Pani Katarzyna Gwara, Pani Marzena Januszewska

Ryby (19 lutego - 19 marca)
Ryby są elastyczne i łatwo przychodzi im przystosowanie się. Ważną dla nich dziedziną są
emocje.
Żywioł: Woda
Planeta: Neptun
Kamień: Agat
Nauczyciele: Pan Mateusz Bielech oraz Pani Alina Walczak

Wywiad z Panią Jolantą Walczak
Pani Jolanta Walczak- w naszej szkole uczy fizyki, czyli przedmiotu, który pozwala
zrozumieć otaczający nas świat. Nie ma łatwego zadania,
bo zagadnienia trudne i wymagania duże, ale przecież
dzięki nauce fizyki poznajemy piękno i mądrość
przyrody, której jesteśmy częścią. Na lekcji fizyki
dowiemy się jak powstaje tęcza, czym jest dźwięk,
dlaczego świeci Słońce, jak powstały gwiazdy, dlaczego w
wysokich górach trudno zaparzyć herbatę, dlaczego
owady mogą spacerować po powierzchni wody, dlaczego
nie można lepić śnieżek, gdy jest bardzo zimno, dlaczego basen z wodą wydaje się płytszy niż
w rzeczywistości, dlaczego nietoperze mogą latać i polować w całkowitych ciemnościach,
dlaczego widzimy "złamaną" łyżeczkę, gdy włożymy ją skośnie do wody?

Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka np. bez samochodu, telefonu,
telewizora, samolotu, komputera i wielu innych urządzeń. Ucząc się fizyki, można zrozumieć,
jak one działają.
Dzisiaj dla Was, Drodzy Czytelnicy, wywiad specjalny.
Redakcja: Jak wyglądał początek Pani pracy? Co zachęciło Panią do nauczania przedmiotów
ścisłych?
Pani Jola: Moja praca zawodowa rozpoczęła się od Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych
„Dozamet” w Nowej Soli – jestem inżynierem po Politechnice Wrocławskiej, tam
przepracowałam kilka lat. Gdy byłam na urlopie wychowawczym, mój dawny dyrektor szkoły
poprosił, bym zastąpiła na kilka godzin nauczyciela fizyki, którego dopadła służba wojskowa.
Zgodziłam się i okazało się, że ten zawód stał się moją pasją. Na tym etapie wahałam się nad

wyborem: matematyka, fizyka czy chemia? Wszystkie przedmioty w równym wymiarze miałam
na studiach. Chyba z przypadku wybrałam fizykę, ciekawiła mnie zawsze najbardziej.
Redakcja: Jak wpływa na Pani lekcje fakt, iż wielu uczniów na początku nauki zniechęca się do
przedmiotów takich jak fizyka?
Pani Jola: Fizyka jest przedmiotem, gdzie treści powiązane są ze sobą wielowątkowo w całym
cyklu nauczania, są uzależnione od siebie. Trudno to wytłumaczyć młodym ludziom, którzy nie
mają nawyku systematycznego uczenia się (lub uczenia się w ogóle). Przeszkodą w opanowaniu
przedmiotów przyrodniczych są słabo opanowane umiejętności matematyczne, a przecież
matematyka to „alfabet” dla pozostałych nauk ścisłych. Do tego w fizyce dochodzą prawa,
zasady, definicje i wzory …
Redakcja: Ilu klas była Pani wychowawczynią? Z jakimi problemami to się wiązało? Jaką klasę
Pani najlepiej wspomina?
Pani Jola: Byłam wychowawczynią co najmniej 11 roczników (zdarzały się wychowawstwa
podwójne). Z największym sentymentem jednak wspominam swoją pierwsza klasę SP1 w Nowej
Soli. Jeździliśmy na wycieczki dwa razy do roku, wszystkie piesze, w góry, pociągami i
autobusami liniowymi, noclegi w prymitywnych warunkach, samoobsługa żywieniowa. Nikt nie
narzekał, ogniska do rana, gitara… Mam z nimi cały czas kontakt i spotykamy się już jako
bardzo dorośli ludzie.
Wychowawstwo zawsze niesie ze sobą wiele obowiązków i wyzwań: różnie układa się
współpraca z rodzicami, zespoły klasowe są zgrane w różnym stopniu. Praca ta zawsze odbywa
się kosztem własnej rodziny i czasu wolnego.
Redakcja: Co zmieniło się od początku Pani pracy?
Pani Jola: Dawniej uczniowie byli bardziej obowiązkowi i zdyscyplinowani, głównie dzięki
współpracy z rodzicami. Dzisiaj dominują postawy roszczeniowe – każdy czyta Statut –
rozdział „prawa”, lekceważąc rozdział „obowiązki”. Uczniowie „wymagają” szacunku dla siebie,
jednocześnie lekceważąc innych pracowników szkoły.
Redakcja: Ale mimo wszelkich trudności, doceniamy to, że lubi Pani swoją pracę. Dziękujemy
za wywiad i życzymy wszystkiego najlepszego.
Redakcja

SZKOLNE WSPOMNIENIA
Drodzy Czytelnicy. I nadszedł czas na małe podsumowania. Przed Wami
wakacje, czas odpoczynku od zajęć szkolnych, czas relaksu. Poniżej
przedstawiamy wyniki ankiety „Najciekawsze wydarzenie naszej klasy w
bieżącym roku szkolnym”. Zachęcamy do lektury!
Klasa 1p2:
„27 kwietnia 2022r. wybraliśmy się na wycieczkę do Centrum Przyrodniczego Nauki Keplera w
Zielonej Górze. Najpierw obejrzeliśmy projekcję filmu o życiu w morzach. Dowiedzieliśmy się
z niego o różnych gatunkach roślin i zwierząt morskich. Potem każdy z nas ozdobił rybę z
płótna. Następnie wypchaliśmy ją watą. Do domu wróciliśmy z magiczną rybką-przytulanką. To
była udana wycieczka.”
Klasa 2a:
„Dzień Mamy i Taty- w naszej klasie będziemy wspominać najmilej. To
jedno z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwiatów,
będących wyrazem wdzięczności, miłości i szacunku dla rodziców. W
tym roku postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić to święto, dlatego
też 23 maja 2022 roku zorganizowaliśmy uroczystość z okazji Dnia
Mamy i Taty. Na początku popłynęły życzenia dla wszystkich rodziców
od wychowawców klasy. Następnie rodzice wysłuchali wierszy i piosenek w naszym wykonaniu.
Po występie wręczyliśmy rodzicom laurki oraz drobne upominki własnoręcznie wykonane.
Całość spotkania zwieńczył słodki poczęstunek. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej
atmosferze i na pewno na długo zapadnie w naszej pamięci.”
Klasa 3a i 3b:
„W całym roku szkolnym braliśmy udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Najmilej będziemy
wspominać 31 maja 2022 roku – Sportowy Turniej Rodzinny. Nasze reprezentacyjne drużyny z
zapałem rywalizowały w konkurencjach sportowych i zadaniach dotyczących zdrowego trybu

życia. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a zdobyte przez naszych kolegów pamiątkowe medale
długo będą przypominały nam o tym wydarzeniu.”
Klasa 4a:
„Wydarzenie, o którym chcieliśmy opowiedzieć, to grudniowe zdobienie pierników. Nasza
wychowawczyni, Pani Ania, upiekła dla nas pierniki w różnych
kształtach. Były serca, gwiazdki, dzwonki, sanki. My przynieśliśmy
kolorowy lukier i różne ozdoby. Potem niektórzy z nas nie mogli
oprzeć się pokusie i zjedli przygotowane przez siebie ciasteczka.”
Klasa 4b:
„Ciekawym doświadczeniem dla naszej klasy była wspólna integracja,
która miała miejsce w Zajawce. Trampoliny, przeszkody, maty
taneczne i inne tego typu rzeczy sprawiły nam ogromną frajdę.”
Klasa 5a:
„Najfajniejszym wydarzeniem w tym roku szkolnym była wycieczka do Kotliny Kłodzkiej. Było
miłe otoczenie i superprzewodnik. Duże wrażenie zrobiły na nas Twierdza Kłodzka i Kopalnia
Złota. Miło wspominamy też wędrówkę po Górach Stołowych, wspinaczkę na Szczeliniec Wielki
oraz wizytę w Kaplicy Czaszek. Na koniec – Mc Donald. Było
super.”
Klasa 5b:
„Otwarty mikrofon”-to wydarzenie w naszej klasie
zapamiętamy na długo. Można było opowiadać żarty lub śpiewać
różne piosenki. Każdy z nas wziął w tym udział. Jedni robili
dekoracje, inni zajmowali się pisankami, a kolejni
przygotowaniem technicznym, jak na przykład scena, mikrofon i głośniki. Dużo osób stało na
scenie i śpiewało. Mniej osób opowiadało żarty i dowcipy. Wokal niektórych osób naprawdę nas
zaskoczył. Drugą atrakcją było „Jajo życzeń”. Można było tam zapisywać wielkanocne życzenia
wszystkich osób w szkole. Może i nie było to najlepsze wydarzenie w tym roku, ale i tak było
bardzo fajnie.”
Klasa 7a:

„Najciekawszym wydarzeniem w tym roku w naszej klasie była wycieczka do Liberca odwiedziliśmy IQLANDIĘ- centrum naukowo- rozrywkowe, które poprzez zabawę wprowadziło
nas w świat nauki. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc i dowiedzieliśmy się wielu
interesujących rzeczy o sobie. Było miło, chociaż trochę śmiesznie. Na koniec byliśmy w zoo.
To była fajna wycieczka. ”
Klasa 7c:
„W marcu z okazji Dnia Kobiet wybraliśmy się do Zajawki. Czas spędzony w Parku Trampolin
uważamy za wyjątkowy relaks i dobra zabawę. Już planujemy kolejne wyjścia.”
Klasa 8a:
„Najfajniejsze wydarzenie to szkolna wycieczka. Superprzeżycie, wspólny wyjazd. Czego
chcieć więcej.”
Klasa 8d:
„Naszym klasowym najmilszym wydarzeniem było oglądanie zdjęć ze wszystkich wspólnych lat
nauki w szkole. Miło było powspominać stare lata, przypomnieć sobie jak wtedy wyglądaliśmy
oraz porównać z teraźniejszością. Byliśmy ogromnie wzruszeni, roześmiani i trochę zasmuceni,
że nasza wspólna przygoda dobiega końca. Mimo paru uronionych łez, to było przyjemne
wydarzenie.”
Klasa 8P:
„Bardzo miło wspominamy pewną wizytę w naszej klasie. Przyszły do nas panie psycholog.
Myśleliśmy, że to będzie nudny wykład, ale okazało się, że nawet testy z wiedzy o sobie i
wzajemnego zrozumienia mogą być ciekawą odskocznią od szkolnego rytmu. Graliśmy w różne
gry, które pokazały nam, na ile się znamy i czy potrafimy się ze sobą porozumiewać. Lekcja
minęła szybko, dużo się o sobie dowiedzieliśmy,
mamy bardzo miłe wspomnienia.”

