
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze między innymi: 

 

- ZMIANY, ZMIANY! …., czyli nowy skład szkolnego koła 

redaktorskiego, 

- wywiad z Panią Dyrektor- Anną Siedlecką, 

- Jesienne rozterki- czyli jak dbać o swoje zdrowie?- porady 

naszej szkolnej pielęgniarki- pani Małgorzaty Jarzynka, 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Nowy Samorząd Szkolny !!!, 

- NA WESOŁO, czyli dowcipy 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022! 

W dalszym ciągu będziemy starać się, aby gazetka spełniała Wasze oczekiwania, dlatego 

zostaną rozpatrzone wszystkie Wasze propozycje np. na tematy nowych działów. Będziemy 

czekać na Waszą twórczość (poetycką i prozatorską), jeśli będzie taka potrzeba stworzymy 

nowy dział. 

W nowym roku szkolnym do naszego składu redakcyjnego dołączyła  

pani Marta Zajączkowska – SERDECZNIE WITAMY!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli i Ty chcesz dołączyć do naszej załogi, daj nam o tym znać: 

sp4soczewka@onet.pl 

Można zgłaszać się także bezpośrednio do pani Joanny Giesek i pani Marty Zajączkowskiej. 

mailto:sp4soczewka@onet.pl


 

 

  

…z Panią Dyrektor Anną Siedlecką 

Dnia 8 października, Pani Dyrektor Anna Siedlecka udzieliła wywiadu członkiniom 

szkolnego koła redaktorskiego- Wiktorii Keller oraz Mai Błaszkiewicz. 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za poświęcony nam czas i udzielenie 

odpowiedzi na pytania młodych redaktorów. 

Maja: Jak długo pracuje Pani w szkole? 

Pani Dyrektor: 32 lata. 

Maja: Co zmieniło w Pani życiu stanowisko 

dyrektora szkoły? 

Pani Dyrektor: Bardzo dużo, a tak 

naprawdę wszystko. Przeoragnizowało to 

moje życie prywatne. O wiele większą część 

czasu spędzam w szkole, a nawet jeśli jestem 

w domu, to też „żyję szkołą”. 

Maja: Czy trudno sprawować stanowisko 

dyrektora szkoły? 

Pani Dyrektor: Nie jest to łatwa sprawa. Na 

pewno niełatwa. Jest to duże wyzwanie, duża 

odpowiedzialność. Trzeba być ciągle 

gotowym do nowych wyzwań. Trzeba 

„myśleć zawsze do przodu” i mieć dużo 

pomysłów, żeby tak duża szkoła mogła funkcjonować na wysokim poziomie. Zawsze 

trzeba być gotowym, aby służyć radą, pomocą. Szkoła, to „żywy twór”, w którym zawsze 

trzeba umieć się odnalezć i zawsze trzeba mieć w sobie siłę, że ponosi się 

odpowiedzialność za podjęte decyzje. 



 

Maja: Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole? 

Pani Dyrektor: Nasza szkoła codziennie się zmienia. Chcemy, żeby była ona 

nowoczesna, miała bogatą ofertę dla uczniów. Dużo w tym kierunku zrobiliśmy, ale dużo 

jest jeszcze przed nami. Bardzo chciałabym, aby budynek został do końca 

wyremontowany. Udało nam się w ciągu jednego roku wyremontować plac zabaw, pion 

łazienek, na sali gimnastycznej dodane zostały piłkochwyty, oświetlenie, rolety. W 

każdej klasopracowni pojawiły się laptopy oraz doprowadzony został internet, aby 

usprawnić pracę na lekcjach. Dużo dobrego się wydarzyło, ale jeszcze szereg działań 

przed nami, chociażby szatnia uczniowska oraz dokończenie remontów. Chciałabym, 

aby pojawiło się więcej zajęć rozwijających dla dzieci, np. zajęcia taneczne, ponieważ 

o to prosili uczniowie w ankietach. Podjęliśmy już stosowne kroki. Zostaną uwtorzone 

dwie grupy, ale o szczegółach niebawem. Zależy mi także, aby w szkole realizowane były 

ciekawe projekty, które będą dawały możliwość i wykorzystywały potencjał naszych 

uczniów. 

Wiktoria: Czy pamięta Pani swoją szkołę podstawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 

Pani Dyrektor: Pamiętam. Pamiętam cudownych nauczycieli, środowisko. Ta szkoła 

była trochę inna. Respekt w stosunku do nauczyciela był bardzo duży. Teraz relacje 

nauczyciel-uczeń są trochę inne. 

Wiktoria: Jakie przedmioty lubiła Pani najbardziej? 

Pani Dyrektor: Oczywiście język polski. Zawsze chciałam zostać nauczyielem języka 

polskiego. Wszyscy w rodzinie śmiali się ze mnie, że mój pomysł jest trochę dziwny, ale 

stało się tak, że zostałam polonistą. 

Maja: Czy uczniowie od tamtej pory bardzo się zmienili? 

Pani Dyrektor: Zmienili się. Jednak nadal mają w sobie młodość, spontaniczność, chęć 

działania i to jest fantastyczne. Natomiast uczniowie kiedyś więcej czytali, nie mieli 

dostępu do  mediów społecznościowych i w inny sposób spędzali wolny czas, integrowali 

się. Teraz, szczególnie w czasie pandemii, widoczna jest niestety izolacja. 

Maja: Co chciałaby Pani przekazać uczniom naszej szkoły? 

Pani Dyrektor: Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich , którzy 

mają związek z oświatą, a więc także uczniów. W tym dniu życzę wszystkim optymizmu, 

pogody ducha i realizacji wyznaczonych sobie celów, abyśmy po czasach pandemii 

mogli spotykać się, realizować podstawę programową, wyjeżdżać na wycieczki. 

 

Dziękujemy Pani bardzo za udzielenie wywiadu. 

 

 



 
 

 
 

… czyli jak dbać o swoje zdrowie jesienią? 

Nadszedł czas jesiennych chłodów i deszczowej pogody. Duże różnice 

temperatur, zmienne warunki atmosferyczne w ciągu dnia to niestety idealne warunki 

sprzyjające zachorowaniom. Nasza redakcja odwiedziła szkolną pielęgniarkę Panią 

Małgorzatę Jarzynka, aby porozmawiać o sposobach zapobiegania różnego rodzaju 

infekcjom. 

Dlaczego dzieje się tak,że jedne osoby 

chorują często, a inne bardzo rzadko? 

Pani Małgorzata Jarzynka: Myślę, 

że zależy to od osobistej odporności każdego 

człowieka. Duży wpływ na zachorowania 

mają również przewlekłe stany zapalne dróg 

oddechowych  wywołane alergią, przegrzanie , suchość powietrza, palenie tytoniu- 

nawet bierne, niezdrowy styl życia np.: złe odżywianie, brak ruchu, snu lub różnego 

rodzaju używki oraz zmienna pogoda. 

Jak leczyć grypę? 

Pani Małgorzata Jarzynka: Najlepszym sposobem może być zdrowa dieta – 

spożywanie owoców i warzyw na pewno wzmocni nasz organizm. Bardzo ważne jest 

dbanie o higienę osobistą. Jeśli potrzebujemy pomocy medycznej , możemy zastosować 

leki wspomagające odporność, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Pamiętać trzeba 

również o odpoczynku – jeśli to konieczne, w czasie choroby powinniśmy zostać w domu, 

aby chronić siebie i innych. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dzień Nauczyciela, znany oficjalnie pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej, to święto oświaty i 

szkolnictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Obchodzone jest co roku, 14 

października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773) – pierwszego w Europie 

ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. 

Święto nauczycieli, wychowawców i 

pedagogów corocznie celebrowane jest w 

rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej. KEN była bowiem pierwszym 

ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką 

instytucją w Europie. Do jej zadań należało 

reformowanie szkolnictwa w Polsce. Komisja 

nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 

Mająca, bo tak brzmiała pełna nazwa Komisji 

Edukacji Narodowej (KEN), została powołana 

na wniosek króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego przez Sejm Rozbiorowy 14 

października 1773 roku. Pomysłodawcą był 

ksiądz Hugo Kołłątaj, a tworzyło ją czterech 

posłów i czterech senatorów z Korony i 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Dzień Nauczyciela – na świecie 

Nauczyciele doceniani są w każdym kraju i 

ich święto widnieje w każdym kalendarzu. 

Jednakże niezależnie od wewnętrznych 

świąt każdego z państw, 5 października 

obchodzony jest Światowy Dzień 

Nauczyciela (World Teacher’s Day). To 

międzynarodowe święto zostało 

ustanowione przez UNESCO w 1994 roku. 

Data nie jest, oczywiście, przypadkowa. 

Jest to bowiem rocznica upamiętniająca 

podpisanie 5 października w 1966 roku 

przez UNESCO i Światową Organizację 

Pracy „Rekomendacji w sprawie statusu 

nauczycieli”. Dokument ten określa zakres 

praw i obowiązków nauczycieli w ujęciu 

światowym. W Polsce ten dzień świętują 

zazwyczaj głównie nauczyciele 

akademiccy. 



 

 

 

 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, 

drodzy Uczniowie! 

 

 

Z okazji tego pięknego święta, w którym obchodzimy  

Dzień Edukacji Narodowej, życzymy wspaniałych chwil, dobrego zdrowia,  

Spełnienia wszystkich marzeń i niezachwianej wiary w drugiego człowieka. 

Słowo: miłość – za wasze troski, 

Słowo: wdzięczność - za wasz trud. 

Dar to skoromny, dar uczniowski 

Wyśpiewany z serc jak z nut. 

 

Redakcja 



 

 

 

Jasiu przychodzi do domu ze szkoły i mówi do mamy:

-Mamo dostałem 5 w szkole. 

Mama: 

-Naprawdę? Tak bardzo się cieszę! 

Jasiu: 

-Tak, dwójkę z matmy, dwójkę z polaka i jedynkę z historii…. 

  

 

-Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje?-

chce wiedzieć pani nauczycielka. 

-Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie 

bandyta. 

-Jasiu, dlaczego nic nie mówisz, nic ci się 

nie stało? 

-Owszem, zabrał mi zeszyt z 

wypracowaniem. 

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia: 

-JASIU, POWIEDZ, KTÓRA RZEKA JEST 

DŁUŻSZA: Ren czy Missisipi? 

-Oczywiście, że Missisipi. 

-Doskonale, a czy wiesz o ile dłuższa? 

-Dokładnie proszę Pana to o sześć liter.  

 



 

 

  

 

  


