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Kolejny numer naszych wieści.
Chcemy się dla Was rozwijać.
Możecie nas wesprzeć za symboliczną złotówkę.
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Kacper Chwałowski
Patryk Kuśmierski
Opiekun:
Pani Joanna Seta

O ślubowaniu

K.Ch.

K.Ch.

Dnia 13 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się
ślubowanie klas I. Uroczystość ta dla pierwszaków była
wyjątkowym dniem, ponieważ oficjalnie zostali uczniami tej
szkoły. Pani Dyrektor radośnie powitała wszystkich
zgromadzonych.
"Witam wszystkich, a przede wszystkim pierwszaków.
Aż 5 klas pierwszych jest w naszej szkole, więc stanowimy
naprawdę dużą grupę uczniów, którzy bardzo chętnie
wstąpią w szeregi społeczności naszej szkoły. Witam
wszystkich opiekunów, rodziców, nauczycieli i wszystkich
towarzyszących nam w tym wyjątkowym dniu.
Drodzy Moi, ślubowanie to wyjątkowa chwila, wyjątkowy
dzień, który się długo, długo pamięta. Życie ludzkie składa
się z takich etapów: pierwszy etap to szkoła podstawowa,
później szkoła ponadpodstawowa, szkoła średnia bądź
branżowa, zdobywanie zawodu bądź dalsza nauka na
studiach, a później praca. Długo, długo, długo, długo
samokształcenie, uczenie się, zdobywanie nowych
umiejętności, wiadomości... My zrobimy wszystko aby Wam
było w tej szkole dobrze. Tak jak powiedział Janusz
Korczak "Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat."
autor: Kacper Chwałowski
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W tym numerze:
Ślubowanie
Wywiad z.. (więcej
na stronie 2 i 3)
Dzień Edukacji
Narodowej (strona 3)
Ciekawostki o
zwierzętach, czyli "Co
w trawie piszczy":
suseł perełkowaty,
żubr, lasy ( strona 4)
Porady sanitarne
(strona 5)
Kącik kulinarny
(strona 5)

Wracamy ponownie...
Jeżeli człowiek ma zapał
i chęć do pracy to uda się
wszystko, my tacy
jesteśmy... dlatego
po długiej przerwie
powracamy.
Co będą zawierać nasze
gazetki?
najnowsze wydarzenia
z naszej szkoły
ciekawostki
przyrodnicze
kącik kulinarny
ciekawostki
o miastach
Gdzie można dostać
gazetkę szkolną?
Gazetkę szkolną można
otrzymać w miejscu
po starym sklepiku
szkolnym.
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI - CZ. 1

Nr 1
Wywiad z Panią
Dorotą Cieślik nauczycielem religii
Nr 2
Wywiad z Panią Agatą
Kabzińską nauczycielem języka
angielskiego

Nr 3
Wywiad z Panią
Małgorzatą Pełeszczak
- nauczycielem fizyki

autor:
Kacper Chwałowski
i Patryk Kuśmierski

autor:
Kacper Chwałowski
i Patryk Kuśmierski
Wywiad nr 1
1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Lubię pracę z młodzieżą i małymi dziećmi.
2. Dlaczego Pani uczy religii, czy wiąże się ten przedmiot z Pani
zainteresowaniami?
Religia to bardzo interesujący, ciekawy przedmiot, dający możliwości
efektywnego rozwijania wiary.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
35 lat
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Absolutnie nic.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Najbardziej podoba mi się to, że trafiłam na bardzo zdolnych uczniów.
6. Woli pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Stacjonarne ze względu na bezpośredni kontakt z uczniami.
Wywiad nr 2
1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Bo bardzo lubię pracę z dziećmi.
2. Dlaczego Pani uczy języka angielskiego, czy wiąże się ten
przedmiot z Pani zainteresowaniami?
Język angielski był zawsze moją pasją.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
17 lat
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Nic. Jestem zadowolona ze swojej pracy.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Możliwość kontaktu z młodzieżą.
6. Woli pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Trudno powiedzieć, każda forma ma swoje plusy i minusy.

1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Praca nauczyciela to najpiękniejsza praca na świecie. Zawsze mi się ona
podobała… może dlatego, że ja w szkole trafiłam na wspaniałych
nauczycieli. Fakt, że moi rodzicie byli nauczycielami też miał wpływa na
wybór zawodu.
2. Dlaczego Pani uczy fizyki, czy wiąże się ten przedmiot z Pani
zainteresowaniami?
Fizyka to najpiękniejszy i najłatwiejszy przedmiot w szkole, a Prawa
fizyczne tłumaczą, dlaczego coś się dzieje – co jest przyczyną, a co
skutkiem – i świat staje się jasny i przewidywalny.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
Nauczycielem jestem bardzo długo…
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Praca nauczyciela jest piękna, a jeśli trzeba coś zmieniać to zmienia się na
bieżąco… Każdego dnia się czegoś nowego uczymy, coś poprawiamy, coś
nowego wprowadzamy… Jeśli można coś polepszyć to trzeba to zrobić
natychmiast… nie ma na co czekać.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Najpiękniejsza w pracy nauczyciela jest możliwość dzielenia się swoją
pasję z innymi.
6. Woli pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Oczywiście nauczanie stacjonarnie jest najlepszą formą – bezpośredni
kontakt nauczyciela z uczniami jest niezastąpiony w procesie nauczania.
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WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI - CZ. 2
14 X 2021 r. - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
O obchodzonym w
naszej szkole Dniu
Edukacji Narodowej
słów parę...

Wywiad
z Panią
Agnieszką
Zielonką
- nauczycielem
historii

SP 12
autor:
Kacper Chwałowski
i Patryk Kuśmierski

autor:
Kacper Chwałowski

1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Od zawsze marzyłam, aby móc się podzielić zdobytą wiedzą. Często
przypominam sobie myśli Konfucjusza, która mówi, że „Kto nabytą wiedzę
pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem
innych”. Poza tym uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem, a praca ta
pozwala mi na to. Cieszy mnie to, że mogę młodym ludziom przekazać to,
czego się sama nauczyłam, zarazić pasją do historii, rozbudzić miłość do
naszej ojczyzny.
2. Dlaczego Pani uczy historii, czy wiąże się ten przedmiot z Pani
zainteresowaniami?
Miłość do historii wyniosłam z domu. Wywodzę się z rodziny o
patriotycznych korzeniach, u mnie w domu od zawsze rozmawiało się o
historii. Pamiętam, że od małego dziecka siadaliśmy, co niedziela, przy
rodzinnym stole i godzinami rozmawialiśmy o historii Polski, o udziale moich
przodków w powstaniach narodowych, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920
r. Z wypiekami na policzkach słuchałam tych historii. Już jako nastolatka
byłam pewna, że zostanę historykiem.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
Od 15 lat jestem nauczycielem historii.
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Zmniejszyłabym ilość tej biurokracji, chciałabym aby było mniej spraw
administracyjnych do wykonania. Wówczas miałabym więcej czasu, aby
poświęcić go uczniom, ich nauce. Chciałabym również aby pracownia
historyczna była doposażona w nowe mapy, atlasy.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
W tej pracy najfajniejsza jest praca z młodzieżą. Cieszy mnie, kiedy
uczniowie zadają mi pytania z historii, wtedy wiem, że myślą, że dociekają.
Bardzo przyjemnym uczuciem jest widzieć, jak wchodzą w dorosły świat i
potrafią zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Muszą się pochwalić, że
mam już dwóch swoich wychowanków, których zaraziłam pasją do historii i
obecnie od 1 października tego roku rozpoczęli studia na wydziale historii w
Łodzi.
6. Woli pani lekcje zdalne czy stacjonarne i dlaczego?
Zdecydowanie wolę lekcje stacjonarne. Jest wówczas zachowany kontakt
wzrokowy z młodzieżą, można na bieżąco im wytłumaczyć niejasności,
łatwiej jest również zweryfikować wiedzę uczniów.

14 października cała społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji
Narodowej.
Z tej okazji uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas programu
artystycznego na uroczystej akademii.
Nie zabrakło przepięknych piosenek, utworów wykonanych na
instrumentach muzycznych, czy humorystycznych scenek.
Po występie uczniów głos zabrała pani dyrektor Anna Kulisa, która
podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w rozwój
intelektualny naszych uczniów oraz za aktywne promowanie szkoły w
regionie. Nauczyciele otrzymali dyplomy z podziękowaniami.

SP 12
źródło: https://sp12.piotrkow.pl
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH, CZYLI CO W TRAWIE PISZCZY?

SUSEŁ PEREŁKOWATY
Suseł perełkowaty to nieco mniejszy kuzyn susła moręgowanego zamieszkujący Europę środkową i
wschodnią, a także część Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu. Suseł perełkowaty ma:
od 18 do 22 cm długości
około 5 cm ogona
300 gramową masę ciała
Jego futerko jest koloru brudnej żółci z białymi plamkami. Suseł perełkowaty zakopuje się bardzo
głęboko; jego norki znajdują się na głębokości 2 m pod ziemią, ale niekiedy 7 m pod ziemią. Raz w
roku (rzadko dwukrotnie) samica rodzi od 4 do 8 młodych. Ciąża trwa niespełna miesiąc. Suseł
perełkowaty dożywa niekiedy do 10 lat.
źródło: "Encyklopedia Zwierzęta Świata"
autor: Kacper Chwałowski
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ŻUBR

Pixabay

wysokość w kłębie 150-180cm
długość ciała 3-3,5m
masa ciała 400-900kg
Żubr jest to największe zwierzę w Europie i jedno z największych z ssaków parzystokopytnych
najbardziej spokrewniony jest z amerykańskim Bizonem. Lubią paść się na młodej trawie, poza tym
lubią także turzycę, młodę pędy drzew i krzewów, żołędzie, bukiew i kasztany. Na przedwiośniu i zimą
zgryzają korę z młodych osik, dębów, świerków,jesionów i grabów, a także wygrzebują spod śniegu
pędy jeżyn. Żubr jest symbolem ochrony przyrody i (Ligii Ochrony Przyrody). Na całym świecie
jest kojarzony z Polską, gdyż to w Polsce z inicjatywy Jana Szczolcmana, na bazie 12 osobników z
ogrodów zoologicznych utworzono dziką populację żubrów. w 1919 r. podczas zawieruchy z I wojną
światową zabito w Białowieży ostatnie sztuki tego gatunku. Zaledwie 7 lat później zginął ostatni
osobnik dziko żyjący żubra pod gatunku kaukaskiego ale już w 1929 wypuszczono w Puszcz
Białowieskiej pochodzące z ogrodów zoologicznych. Aktualnie żubry występują m.in. w
Bieszczadach, okolicach Mirosławca i Drawska Pomorskiego, lasach Pomorza Zachodniego, Puszczy
Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej
autor: Patryk Kuśmierski, źródło: ,,O zwierzętach" Andrzej Kruszewski

POLSKIE LASY
Polska jest w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. W Polsce obszar wynosi 9,2 mln ha co odpowiada 29,6
proc. Większość lasów to lasy państwowe 7,3 mln ha. W Polsce lasów wciąż przybywa z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc.
powierzchni kraju obecnie (według danych GUS z grudnia 2018 r.). Polskie lasy są bogate w wiele gatunków roślin grzybów
oraz zwierząt. Lasy rosną w naszym kraju głównie na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa na przestrzeni
lat. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Obecnie 50,1 proc. lasu zajmują siedliska borowe. Na
pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane (ok 49,9 proc.).

Pixabay

W obu grupach wyróżnia się dodatkowo siedliska wyżynne, zajmują łącznie 6,6 proc. lasów, i siedliska górskie, występujące na
8,6 proc. powierzchni.Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna . Na terenach górskich przeważa świerk
(zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia lasów w przeszłości.W lasach stale
zwiększa się udział innych gatunków drzew, głównie liściastych coraz częściej spotkamy dęby, jesiony, jawory, klony, brzozy,
buki,wierzby, lipy, osiki, graby, i topole. W naszych lasach najczęściej występuje drzewostan w wieku od 40 do 80 lat zatem
przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat jest coraz więcej drzew liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej powierzchnia ich
wzrosła z 0,9 mln ha do ponad 2,1 mln ha w 2018 roku. Drzewa powyżej 100 lat zajmują w lasach zarządzanych przez Lasy
Państwowe 13 proc.powierzchni a w lasach prywatnych 3,6 proc.
autor: Patryk Kuśmierski, źródła: https://www.lasy.gov.pl
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O BEZPIECZEŃSTWIE SŁÓW PARĘ...

DOBRE PORADY SANITARNE

Pixabay

1. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynami/żelami do dezynfekcji.
istnieje ryzyko przeniesienia zarazków z zanieczyszczonych powierzchni na ręce.
2. Podczas powitania unikaj uścisków dłoni w ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni.
Powstrzymaj się wiec od podawania, uścisków oraz całowania na powitanie
3. Unikaj dotykania ust oczu i nosa dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie się zarazków na nas.
4. Regularnie dezynfekuj swój telefon nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłku.
Na powierzchni telefonu bardzo łatwa gromadzą się chorobotwórcze komórki.
5. Staraj się zachować bezpieczną odległość od rozmówcy należy zachować co najmniej 2 metry
odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i
nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym
wirusów.
7. Dobrze się nawadniaj i odżywiaj to też ma znaczenia dla twojego zdrowia i odporności.
autor: Patryk Kuśmierski
źródła: https://www.gov.pl

KĄCIK KULINARNY

ROSÓŁ
SKŁADNIKI
· kurczak – 1 szt. (1,5 kg)
· cebula – 1 szt.
· włoszczyzna – 1,25 kg
· czarny pieprz ziarnisty – 6 szt.
· liście laurowe – 2 szt.
· makaron rosołowy – 200 g
· sól i pieprz
KROK 1: GOTUJEMY KURCZAKA Myjemy i osączamy kurczaka. Przekładamy do dużego garnka
i dodajemy 3 litry zimnej wody. Przykrywamy i doprowadzamy do wrzenia, a następnie gotujemy przez
45 minut, usuwając na początku powstającą pianę.
KROK 2: DO KURCZAKA DODAJEMY WŁOSZCZYZNĘ i przyprawy Cebulę obieramy i kroimy
na ćwiartki. Włoszczyznę oczyszczamy lub obieramy. Połowę kroimy na duże kawałki i wraz
z cebulą, ziarnami pieprzu, liśćmi laurowymi i 1-2 łyżeczkami soli dodajemy do kurczaka. Gotujemy
pod przykryciem przez 45-60 minut, aż mięso zacznie lekko odchodzić od kości. Kurę wyjmujemy
i pozostawiamy do ostygnięcia.
KROK 3: KROIMY WŁOSZCZYZNĘ Pozostałą włoszczyznę kroimy w drobną kostkę. Bulion
przelewamy przez sitko do rondla i ponownie doprowadzamy do wrzenia. Kurczaka obieramy
ze skóry, mięso oddzielamy od kości i kroimy na małe kawałki. Makaron gotujemy zgodnie
z instrukcją podaną na opakowaniu.
KROK 4: DOPRAWIAMY ROSÓŁ Drobno pokrojoną włoszczyznę dodajemy do gotującego się
bulionu. Gotujemy na wolnym ogniu przez 5 minut. Dodajemy mięso i gotujemy przez kolejne
3
minuty. Zupę doprawiamy do smaku i dodajemy odcedzony makaron.
autor: Kacper Chwałowski,
źródło: kwestiasmaku.com , https://kuchnialidla.pl

W KOLEJNYM NUMERZE:
CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
POLECANA KSIĄŻKA
AKTUALNE WYDARZENIA
CUDA ŚWIATA
WYWIAD Z...
ANKIETA "DZIENNIK ELEKTRONICZNY
CZY PAPIEROWY" WŚRÓD NAUCZYCIELI
HISTORIA KOLEI W POLSCE
NIEPODLEGŁA (ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI)

Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły powiedzcie
nam o nich.
Gdzie?
W miejscu po starym sklepiku szkolnym.

