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Witamy w drugim już numerze szkolonej gazetki Bakałarz.
Nadszedł październik, a za oknem jesień w pełni.
I choć dni już szare, zimne i ponure, to jednak mienią się najpiękniejszymi
odcieniami czerwieni i brązu. I pomyśleć, że jeszcze wcale nie tak dawno świat
wyglądał bardzo zielono. Lecz dajmy też zaistnieć jesieni, bo przecież i ona także
ma swój urok.

W NUMERZE:
1. Wywiad z Panią wicedyrektor szkoły – Danutą Czajka.
2. Kartki z kalendarza – czyli daty, które warto zapamiętać!!
3.Sowa Mądra Głowa.
4. Propozycje do szkolnej listy przebojów.
5. Dobry humor.
6. Serwis najświeższych informacji szkolnych.
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WYWIAD Z PANIĄ MGR DANUTĄ CZAJKA - WICEDYREKTOR SZKOŁY
6 plus- Jak długo jest Pani nauczycielką i od kiedy pracuje Pani w naszej szkole?
P. Danuta Czajka- Kobieta nie mówi o latach. Zdradzę tylko, że kilka lat temu osiągnęłam już pełnoletniość w pracy pedagogicznej.
Trzy lata pracowałam w Szkole Podstawowej w Obidzy, a potem już zadomowiłam się w Jazowsku.
6 plus- Proszę nam zdradzić, dlaczego została Pani nauczycielką?
P.D.C.- Przeznaczenie i powołanie.
6 plus- W jaki sposób przygotowywała się Pani do wykonywania zawodu nauczycielki?
P.D.C- Kończyłam różne uczelnie pedagogiczne.
6 plus - Czego wymaga Pani Dyrektor jako wychowawca od swych podopiecznych?
P.D.C.- Zaufania, szczerości, pracy i dyscypliny.
6 plus- Dlaczego według Pani warto zostać nauczycielem?
P.D.C.- Wspaniale jest kształtować młode charaktery, uczyć je i widzieć efekty swojej pracy.
6 plus- Co Pani Dyrektor ceni sobie w życiu najbardziej?
P.D.C.- Najbardziej w życiu cenię zdrowie, wzajemny szacunek, tolerancję, zrozumienie i miłość.
6 plus- Co lubi Pani robić w wolnych chwilach? (hobby, pasje, zainteresowania)
P.D.C.- Bardzo mało ich mam, ale gdy się zdarzą, czytam ciekawe książki. Uwielbiam też rośliny doniczkowe i ogrodowe.
6 plus- Nie da się ukryć, że Pani Dyrektor jest uosobieniem elegancji. Proszę nam w związku z tym zdradzić, jaki styl ubierania Pani preferuje?
P.D.C.- Chyba żaden. Noszę to w czym się czuję dobrze i w czym wg mnie dobrze wyglądam. Lubię kolor czerwony, który chyba pasuje do mojego temperamentu.
6 plus- Współczesnej kobiecie (zwłaszcza na kierowniczym stanowisku) trudno jest funkcjonować bez samochodu, w związku z powyższym ma Pani
prawo jazdy?
P.D.C.- Nie mam. Świetnie jeżdżę na rowerze. Gdy mam gdzieś pojechać zawsze znajdzie się kierowca, który mnie zawiezie do celu.
Dziękujemy za rozmowę.
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Kartki z kalendarza

„Życie - przemijaniem, ulotną
chwilą tylko wobec wieczności…”
ks. P. Tyrawski

1 LISTOPADA

Uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu odwiedzamy cmentarze, pogrążamy się w ciszy, w skupieniu i zadumie pochylamy głowy nad tymi, których
już pośród nas nie ma. Naszym modlitwom towarzyszą przemyślenia nad biegiem losów świata i sensem istnienia.
Pamiętajmy o kulturalnym (pełnym powagi, bez zbędnych rozmów i uśmiechów) zachowaniu się w tym szczególnym
miejscu, jakim jest cmentarz.
***
„Jak Naród wyrasta z pokoleń minionych,
tak dzieje Narodu odżywiają się przeszłością”
kard. S. Wyszyński

11 LISTOPADA
92 Rocznica Odzyskania Niepodległości.

Przychodząc na cmentarz pamiętajmy także o mogiłach tych, którzy swoje życie oddali za Ojczyznę. Przypomnijmy sobie
tamtą rzeczywistość: Rok 1918- trwa I wojna światowa, na której frontach, w obcych armiach walczyli i ginęli Polacy
wierząc, że walka ta przyniesie wolność Ojczyźnie. Ich marzenia się spełniły i 11 listopada 1918r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała
niepodległość. Wszystkich Polaków opanował entuzjastyczny nastrój radości. Zapamiętajmy więc tę datę, bowiem myśląc o przyszłości,
trzeba wiedzieć nie tylko dokąd i po co idziemy, ale także skąd wyszliśmy.
***
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***

25 LISTOPADA – „Katarzynki”
W wigilię Św. Katarzyny chłopcy spotykają się w męskim gronie, by za pomocą tajemniczych wróżb choć trochę
„podejrzeć” swoją przyszłość.

***

30 LISTOPADA – „Andrzejki”
Stare polskie przysłowie mówi: „ Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”.
Andrzejki wg tradycji są świętem obchodzonym tylko przez panny, które w wigilię tego dnia urządzają wieczorek wróżb
i zabaw, chcąc dzięki temu poznać imię swojego przyszłego męża. Obecnie odbiega się od tradycji i Andrzejki stały się
świętem, gdzie wróżą sobie wszyscy, wszystkim i o wszystko;) a przepowiednie traktowane są raczej z przymrużeniem
oka. Zachęcamy jednak do pielęgnowania pięknych polskich tradycji i polecamy w ten dzień m.in.: „lanie wosku”, „wychodzenie bucików
za próg”, „karteczki z imionami” i „kubki przyszłości”.
Życzymy optymistycznych prognoz!!!!!

***
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Witam, witam!
Oto rozwiązanie ostatniej zagadki- dobra odpowiedź to oczywiście
Krzysztof Kolumb - odkrywca AMERYKI.
Oto bohater dzisiejszej zagadki. Ten tajemniczy Pan urodził się w Toruniu
w 1473 roku. Początkowo kształcił się w Krakowie, a następnie we Włoszech. Do kraju
powrócił już jako sławny uczony o wszechstronnych zainteresowaniach. Zamieszkał na
stałe we Fromborku nad Zalewem Wiślanym. Tam spędził 30 lat swojego życia
i tam zmarł w 1543 r. Jego dzieło "O obrotach sfer niebieskich", znajduje się
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
No, to by było na tyle!
Prawidłowe dopowiedzi wrzucamy do skrzyni ( sala nr 9 SP )!
Pa! Do zobaczenia w następnym numerze!

S.M.G.
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Lista przebojów ,,TOP 6’’
W tym numerze rozpoczynamy szkolne notowanie listy przebojów.
Oto nasze muzyczne propozycje - głosujcie na Waszą ulubioną piosenkę!
Shakira „Waka waka”
Lady Gaga „Alejarno”
Yoland Be Cool & DCUP „We No Speak’ Americano”
Eminem feat. Rihana „Love The Way You Lie”
Akon „Oh Africa”
Keri Hilson „I like”
HUMOR
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dzisiaj a matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł….
Lekcja przysposobienia obronnego
- Które krwotoki są groźniejsze, zewnętrzne czy wewnętrzne?
- Wewnętrzne.
- A dlaczego?
- Bo trudniej pacjenta obandażować.
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SERWIS INFORMACYJNY
NASZE SUKCESY SPORTOWE
W gminnych zawodach Mini Piłki Ręcznej, które odbyły się 09.10.2010 w Łącku, drużyna Naszych
dziewcząt w składzie: W. Latasiewicz, P. Hebda, N. Stanisz, M. Bieryt, M. Matusiewicz, J. Warzecha, K. Pietrucha i J.
Kozik zajęła III miejsce.
Z kolei chłopcy 16.10.2010r. w tych samych zawodach wywalczyli II miejsce. Byli to: K. Kurzeja, R.
Warzecha, K. Pierzchała, J. Groński, K. Groński, D. Groński, Ł. Kołodziej, P. Madziar, M. Mróz, J. Kozik i J. Świebocki.
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej (23.10.2010) był dla naszych dziewcząt równie udany, bowiem po
zaciętej i dość wyrównanej walce zajęły one ostatecznie II miejsce.
Pamiątkowe dyplomy i medale otrzymały: W. Latasiewicz, P. Hebda, N. Stanisz, M. Bieryt, M. Matusiewicz, J. Warzecha, K. Fudala, D. Król.

Wszystkim drużynom oraz opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!!!
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ŚLUBOWANIE KLASY I
Dnia 20.10.2010 w Szkole Podstawowej
odbyło się uroczyste Ślubowanie Klasy I.
Szesnaście dziewcząt i dwunastu chłopców tej
klasy w obecności Pana Dyrektora, Pani w-ce
Dyrektor, wychowawcy i innych nauczycieli
oraz koleżanek i kolegów ślubowało: dbać o
dobre imię szkoły i klasy, uczyć się jak kochać
Ojczyznę i jak dla niej w przyszłości pracować,
być dobrym kolegą, a swym zachowaniem
godnie reprezentować szkołę i klasę,
sprawiając radość rodzicom i nauczycielom.
Dzięki temu zostali oni oficjalnie przyjęci do
grona uczniów Naszej szkoły. Na pamiątkę tej
uroczystości wszyscy uczniowie klasy I
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Witamy ich wszystkich w szeregach
uczniowskich i życzymy wszelkiej
pomyślności i sukcesów w szkole!!!
Pierwsze klasowe zdjęcie maluchów opublikowano na łamach Gazety Krakowskiej
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Zespół Redakcyjny:
Jakub Świebocki
Michał Bieryt
Kinga Bielak
Maria Majerska
Marta Koza

Opiekunowie:
Pani M. Potoczek
Pani B. Matusiewicz - Faron
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