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Serw, atak, zagrywka.
Siatkówka w naszej
szkole. Str. 4

Zachęcamy do czytania.
Dlaczego warto sięgnąć
po książkę? Str. 4

Portale społecznościowe.
Czy chętnie z nich
korzystamy? Str. 4

WYWIAD. Pani wicedyrektor Elżbieta Krystyna Ignatowicz:
Rozpoczynając pracę w tej szkole nie przypuszczałam, że będę w
niej kiedyś pełnić tę funkcję. Str. 2

Patriotyczne śpiewanie w naszej szkole

      "Mali uczniowie idą do szkoły"
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji
programu UNICEF, którego celem jest
pomoc dzieciom w Mali w dostępie do
edukacji. Dowiedzieliśmy się już wielu
informacji o tym kraju. Wkrótce będziemy
zbierać na ten cel pieniądze!

         97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Klęska wszystkich zaborców w I wojnie światowej stworzyła
szansę na wskrzeszenie Polski. Przeszkody na drodze do
niepodległości były bardzo liczne. Sytuację polityczną w
Warszawie zmieniło, w sposób zasadniczy, przybycie 10
listopada 1918 r. z Berlina Józefa Piłsudskiego, uwolnionego z
twierdzy magdeburskiej.13 listopada szefowi rozwiązanego rządu
lubelskiego Ignacemu Daszyńskiemu Piłsudski powierzył misję
tworzenia nowego gabinetu. Ostatecznie jednak 18 listopada
pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył Jędrzej
Moraczewski. 22 listopada 1918 r. nowy rząd opracował, a
Piłsudski zatwierdził "Dekret o najwyższej władzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej". Na mocy tego dekretu
Piłsudski obejmował władzę jako Tymczasowy Naczelnik
Państwa. W okresie międzywojennym toczono spory o to, które z
wydarzeń jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny moment
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustawą z 23 kwietnia
1937 roku, 11 listopada został ustanowiony świętem
państwowym.  źródło: dzieje.pl, histmag.org  
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Wywiad. Pani wicedyrektor Elżbieta Krystyna Ignatowicz: Zarówno
rodzicom, jak i uczniom zależy na tym, aby nasza szkoła była
piękna, dobrze kształciła i wychowywała

Dlaczego
zdecydowała
się Pani na
pracę w
szkole?
Przyznam, że
był to
przypadek. Nie
mogę
powiedzieć, że
zawsze
marzyłam o
zawodzie
nauczyciela.
Po prostu los
tak
zadecydował,
że podjęłam
pracę w
szkole. Miało
to trwać tylko 1
rok, a minęło
już 35 lat. Nie
żałuję, bardzo
lubię swoją
pracę.
Jak
zmieniła
się nasza
szkoła i
uczniowie
na
przestrzeni
lat?
Zmieniła się i
to bardzo.
Przede
wszystkim
nasza szkoła
zupełnie
inaczej
wygląda. 32
lata temu był to
szary budynek
szkolny,

nie było sali
gimnastycznej,
stołówki,
pięknych boisk
czy placu
zabaw. Teraz
mamy
kolorową
szkołę,
nowoczesne
pomoce
dydaktyczne,
inne metody
nauczania, a
uczniowie
chyba zawsze
są tacy sami -
uśmiechnięci,
radośni,
czasami
psocą i figlują.
Obecnie są
bardziej
otwarci,
odważni i
bezpośredni.
Jak pracuje
się Pani na
stanowisku
wicedyrektora?
Przyznam, że
rozpoczynając
pracę w tej
szkole nie
przypuszczałam,
że będę w niej
kiedyś pełnić
funkcję
wicedyrektora.
Jestem
zadowolona i
chyba dumna
z tego. Jest to
wyróżnienie.
Funkcja
wicedyrektora
powoduje,

że mam
bardzo dużo
obowiązków,
ale staram się
je należycie
wypełniać i
daje mi to dużą
satysfakcję.
Zdarzają się
problemy czy
trudne
sytuacje, ale
dzięki dobrej
współpracy są
one
rozwiązywane.
Bardzo cieszę
się z
sukcesów
uczniów i
nauczycieli,
staram się ich
wspierać i
pomagać.
Czy
pamięta
Pani swoją
pierwszą
przeprowadzo-
ną lekcję?
To było bardzo
dawno temu,
ale pamiętam.
Chciałam
zrobić dobre
wrażenie na
uczniach.
Byłam
zdenerwowana
i miałam
tremę. Była to
lekcja w klasie
7. Bardzo
chciałam, by
wypadła jak
najlepiej.

Co sądzi
Pani o
gimnazjach?
To trudne
pytanie. Moim
zdaniem złym
pomysłem było
to, że gimnazja
powstały.
Teraz nie
jestem pewna,
czy powrót do
ośmioklasowej
szkoły
podstawowej
jest dobry.
Czas pokaże,
ale jeśli
korzystnie
wpłynie to na
uczniów i nasz
system
edukacji to
jestem za.
Czy
chciałaby
Pani coś
zmienić,
ulepszyć w
naszej
szkole?
Zawsze
można coś
zmienić czy
ulepszyć.
Uważam, że
powinna być
zmniejszona
liczebność
uczniów w
klasie do 15
lub 20.
Chciałabym,
aby uczniowie
mieli większe
możliwości

rozwijania
swoich
zainteresowań,
więcej
nowoczesnych
pomocy
dydaktycznych,
lekcji
praktycznych,
eksperymentów,
wycieczek.
Niestety, nie
mam na to
większego
wpływu, ale
mam nadzieję,
że moje
marzenia
kiedyś się
spełnią.
Jak spędza
Pani czas
wolny? Czy
ma Pani
jakieś
hobby?
Czas wolny
spędzam z
rodziną i
przyjaciółmi.
Bardzo lubię
czytać książki,
teatr, kino.
Moje hobby to
podróże. Lubię
poznawać
nowe zakątki
świata, a także
gotować.
Jak ocenia
Pani udział
uczniów i
rodziców w
życiu
szkoły?

Jedni angażują
się bardziej,
drudzy mniej,
ale mam
poczucie, że
zarówno
rodzicom, jak i
uczniom
zależy na tym,
aby nasza
szkoła była
piękna, dobrze
kształciła i
wychowywała
swoich
uczniów. Jako
wicedyrektor i
nauczyciel
cenię pomysły,
i propozycje
uczniów i
rodziców, które
wpływają na
podniesienie
jakości pracy
naszej szkoły.
Dziękuję za
rozmowę.
Pozdrawiam
wszystkich
uczniów.
Zawsze
możecie liczyć
na moją
pomoc, a
Redakcji
gazetki
szkolnej
gratuluję i
życzę
ciekawych
pomysłów.

Rozmawiali:
K. Czerech
M. Karpowicz
W.
Obuchowicz
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     Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim
10 listopada uczniowie kl. III A i VI B uczestniczyli w
autorskim spotkaniu z Łukaszem Wierzbickim w
ramach projektu ,,Podlaskie spotkania z pisarzami”.
Gorąco polecamy fascynujące książki pisarza.

19 i 20 listopada w bibliotece szkolnej odbyły się
Międzyklasowe rozgrywki słowne "SCRIBA". Tytuł
"Mistrza słowa" zdobyli uczniowie kl. II C (T. Piekut, 
A. Zajkowska) i kl. V A (K. Lisowski, G. Sacharewicz).

                                                 Apel z okazji 11 listopada i rozdanie stypendiów
12 listopada klasy III B oraz IV D zaprezentowały za pomocą wyrazu artystycznego lekcję historii odzyskania
niepodległości. Dyrekcja szkoły wręczyła również stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
uczniom klas V i VI. Otrzymali je Zofia Grądzka, Gabriela Zalewska, Filip Wiślak, Ewa Kużelewska, Bartosz
Kułak, Dominik Wądołowski, Patrycja Wasilewska, Patryk Borcuch (sport), Jan Kacprowski (sport i nauka).

Apel z okazji 11 listopada

Prace plastyczne uczniów

Samorząd
Uczniowski z
okazji Dnia
Postaci z Bajek
(5 XI)
zorganizował
konkurs
plastyczny dla
klas I-III "Moja
ulubiona postać
z bajki".
Zgłoszono wiele
prac.
Rozstrzygnięcie
konkursu już
wkrótce. 
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                           Dlaczego warto czytać książki?
Ponad 60 % Polaków nie czyta książek. Czy to dobrze? Nie. Książka
powinna być dla człowieka przyjacielem, a nie nudną stertą kartek.
Książki to nie tylko lektury, jest ich bardzo wiele gatunków. Mówimy, że
nie mamy czasu. Nieprawda. Mamy tych godzin, aż nadto tylko nie
umiemy ich zagospodarować. Ale dlaczego mamy czytać te książki?
Przede wszystkim to wielki zbiór informacji. Nie zawsze musimy sięgać
do internetu, żeby się czegoś dowiedzieć. Czytając wzbogacamy swoje
słownictwo. W literaturze po kilka tysięcy razy pojawiają się przeróżne
słowa. Jeśli takowe przeczytamy np. 1000 razy, to nauczymy się, że ten
wyraz trzeba napisać przez "ż" a nie "rz". Czytanie rozwija naszą
kreatywność, kształtuje charakter. W książkach możemy odnaleźć
pomysły, na które sami byśmy nie wpadli. Na ich podstawie uczymy się
odróżniać dobre zachowania od złych. Czasami opisane sytuacje w
lekturze, odzwierciedlają nasze codzienne życie. Pomagają nam w
życiowych wyborach. Niektórzy relaksują się słuchając muzyki, inni
czytając. Dla nich książka to oderwanie od codzienności. Kiedy zaczynają
czytać, "wchodzą" w swój świat... świat wyobraźni. Każdy powinien
sięgnąć po książkę, znaleźć w niej coś dla siebie i zostać wielkim fanem
czytania! Życzę Wam tego!        Kacper SołowiejZajrzyj do biblioteki!

                      Piłka siatkowa w naszej szkole
Piłka siatkowa, potocznie zwana siatkówką, to sport drużynowy. W Polsce
1. mecz siatkówki odbył się w 1919 r. w Warszawie. Pomysłodawcą
reguły gry w piłkę siatkową był William G. Morgan - nauczyciel
wychowania fizycznego. Siatkówka jest jedną z najbardziej znanych
dyscyplin w Polsce. Początkowo była uprawiana tylko w szkołach,
wówczas nosiła różne nazwy (np. przebijanka, dłoniówka). W 1929 r.
odbyły się 1. mistrzostwa Polski w piłce siatkowej. Nasze ostatnie
sukcesy: 2. miejsce w Lidze BAS "trójki" (dziewczyny), 1. miejsce o
puchar prezydenta Białegostoku (dziewczyny), 2. miejsce w turnieju o
puchar dyrektora SP 34 (chłopcy).  K. Bielawska, K. Czerech

                              Portale społecznościowe w naszym życiu
Kto w dzisiejszych czasach nie wie, co to jest Facebook? Nieliczni. Nastała era internetu.
Przeciętnie, 11-letnie dziecko spędza przed komputerem 2 godziny dziennie. Zakupy robimy
przez internet, "rozmawiamy" ze sobą poprzez portale, takie jak Facebook czy Skype. Coraz
rzadziej wychodzimy na podwórko. Ten czas wolimy poświęcić grom komputerowym,
odrywając się całkowicie od tego, co wokół nas się dzieje. Takie zachowania prowadzą do
uzależnień, z których później ciężko jest wyjść. Objawami uzależnienia są: rozdrażnienie, ból
głowy, agresja wynikająca z braku dostępu do internetu. Autorzy portali społecznościowych
zarabiają miliony, a nawet miliardy dolarów rocznie. Być może za 10 lat nauczyciele będą nas
uczyć poprzez Facebook'a, a całym światem do końca "zawładnie" internet... SONDA Z
naszej sondy (dwunastu pytanych) wynika, że każdy ma konto na portalu takim jak
Facebook, Skype, YouTube. Natomiast nie każdy korzysta z Instagrama, Twitter'a oraz
Snapchat'a. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta w podobnym stopniu korzystają z portali
społecznościowych.                Julia Suchowierska, Kacper Łozowski

Redakcja numeru: Kinga Bielawska, Kamil Czerech, Maciej Karpowicz, Julia Suchowierska, Wiktoria Antonina
Obuchowicz, Kacper Sołowiej, Kacper Łozowski
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z redakcją gazetki szkolnej. :)


