Periodyk Samorządu Uczniowskiego SP22

Drodzy Czytelnicy, oddajemy Wam
„Pinezka”, w którym przeczytacie różne
oraz przydatne prezenciki dla przyjaciół
składników spożywczych. Zgodnie z
członkami rady pedagogicznej i historie

trzeci już numer gazetki szkolnej
przepisy na budyniowy przysmak
i znajomych zrobione z prostych
tradycją znajdą się tutaj wywiady z
związane z życiem szkoły.

Chcemy też znowu przypomnieć, że warto być dobrym dla siebie i innych!

rysunek Kuby 4a
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Przepis
1.

Zrobić budyń

2.

Zrobić mus truskawkowy ( albo inny)

3.

Zrobić bitą śmietanę

4.

Kupić suszoną żurawinę

5.

Najpierw nałożyć budyń potem mus i bitą śmietanę suszoną żurawinę.

Smacznego !
Dżej Dżej

Nowy redaktor :
Mam na imię Kuba, chodzę do klasy 4a.
Moje hobby to: piłka nożna
Moje ulubione zwierzęta to: papuga, rybki ,pies, kot, koń
Mój pseudonim to: Kubek.

Przedstawiamy naszą Panią Psycholog :
Dzień dobry, mam na imię Julia (Dżej Dżej)
i chodzę do klasy 4, a ja Matylda (Uhura).
Pani Daria (D): Dzień dobry, bardzo miło
Was poznać.
Dżej Dżej: Jak długo Pani pracuje w szkole
jako psycholog?
D: Jako psycholog szkolny pracuję od
września 2013 roku.
Uchura: Jakie zadania wykonuje Pani w
szkole?
D: Moim głównym zadaniem jest
udzielanie
pomocy
psychologicznej,
szczególnie Wam, Uczniom. Taką pomocą
jest np. wspieranie Was w trudnościach
emocjonalno- społecznych, rodzinnych czy

typowo
szkolnychzwiązanych
z
problemami z nauką. Oprócz tego
współpracuje z rodzicami, nauczycielami.
Dż: Czy lubi Pani swoją pracę?
D: Lubię swoją pracę, ponieważ jest bardzo
kreatywna, odpowiedzialna i sprawia mi
dużą przyjemność mimo tego, że pojawiają
się różne trudności w takiej pracy, to jestem
zadowolona z tego, że jestem psychologiem
i mogę komuś pomóc.
U: Co Pani robi w wolnym czasie?
D: Jeśli mam wolny czas, to bardzo lubię
czytać książki, lubię też biegać i spełniać
marzenia innych osób.
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Dż: Czy Pani współpracuje z jakąś
fundacją?
D: Już od 10 lat jestem wolontariuszem
Fundacji Mam Marzenie, która spełnia
marzenia chorych dzieci, cierpiących na
choroby zagrażające ich życiu. Jesteśmy
jedną z niewielu organizacji w Polsce, w
której nikt
nie pobiera żadnego
wynagrodzenia za swoją pracę i bardzo to
cenię w mojej fundacji. Jedyną „zapłatą”
jest uśmiech takiego Marzyciela i czas,
który możemy z nim spędzić.
U: Gdyby nie została Pani psychologiem, to
jaki zawód chciałaby Pani wykonywać?
D: Od kiedy pamiętam zawsze chciałam
zostać być psychologiem, bo chciałam
pomagać innym. Ciężko mi teraz
powiedzieć kim innym chciałabym zostaćna pewno pracowałabym w takim
zawodzie, w którym jest możliwość pracy z
ludźmi i jest on związany z pomocą
drugiemu człowiekowi.
Dż: Jaki lubi Pani najbardziej kolor?
D: Najbardziej lubię kolor niebieski.

D: Najbardziej lubię jeździć w góry, gdzie
aktywnie odpoczywam i mam kontakt z
naturą.

Dżej Dżej , Uhura

Rozmawiamy
szkolnej:

z

Panią

z

Biblioteki

T.: Jakie studia trzeba skończyć, aby zostać
bibliotekarką?
M.I.:
Studia
wyższe,
Uniwersytet
Wrocławski wydział Bibliotekoznawstwa i
Informacji Naukowej.
M.S.: Czy lubi Pani swoją pracę?
M.I.: Bardzo lubię swoją pracę.
M.S.: Domyślam się, że lubi Pani książki i
sama je chętnie czyta? A jeśli tak, to jaki
rodzaj książek Pani preferuje?

U: Czym Pani dojeżdża najczęściej do
pracy?

M.I.: Czy zna Pani wszystkie nowości
wydawnicze i hity czytelnicze dla dzieci i
dorosłych?

D: Dojeżdżam pociągiem.

M.J.: Nie wszystko, ale bardzo dużo.

Dż: Czy ma Pani zwierzęta w domu?
D: Tak. Mam pieska.

M.S.:
Jakie
książki
najczęściej
wypożyczają dzieci z naszej szkoły?

Dż: Jak się wabi?

M.J: Często lektury i nowości wydawnicze.

D: Mój pies ma na imię Psotka , bo jest
takim psotnikiem, ale bardzo pozytywnym.

T: Jak Pani ocenia nasze czytelnictwo?

U: Jakiego typu muzyki Pani lubi słuchać?

M.S: Jakie inne ma Pani obowiązki
bibliotece oprócz wypożyczania książek?

D: Lubię słuchać muzyki rockowej, metalu.
Słucham polskich artystów i zagranicznych.
Dz: Czy lubi Pani podróżować, jeśli tak, to
proszę powiedzieć dokąd?

M.J: Mogłoby być lepsze.

M.J.: Jest bardzo dużo pracy, należy
wpisywać do systemu nowości, zamawiać i
rozdawać
podręczniki.
Katalogować
książki.
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T: Czy nie nudzi się Pani w czasie lekcji,
gdy uczniowie nie przychodzą?

ludźmi i sukcesy uczniów np. dobra ocena
czy doświadczenie wiedzy.

M.J.: Nie, w ogóle, na początku roku jest
bardzo dużo pracy przy podręcznikach.

M.S.: Czy może Pani uczyć też innego
przedmiotu?

M.S.: Ile lat
bibliotekarka?

P.Beata: Tak.

pracuje

Pani

jako

T.: Skąd pomysł na zawód informatyczny?

M.J.: Ponad 30 lat.
T.: Ile lat pracuje Pani w tej szkole?
M.J.: W tej szkole pracuję 4 lata.

P. Beata: Trudno powiedzieć. Informatyka
spodobała mi się i ją bardzo lubiłam, gdy
uczyłam się w szkole podstawowej. Lekcja
informatyki wychodziła mi dobrze.
M.S.: Czy w domu gra Pani w gry
komputerowe?

Magic Star, Tisia

P. Beata: Nie gram w gry komputerowe, ale
na PS4 albo na komórce w ,,Mario Bros”
(czyt. Mario Broz) i w gokardy.
T.: Ile uczy Pani klas?

Wywiad z Panią Beatą Zając

M.S.: Jaką szkołę trzeba ukończyć, aby
zostać nauczycielem informatyki?
Pani Beata: Ja skończyłam ,,Akademię
Górniczo – Hutniczą” w Krakowie oraz
,,Wyższą Szkołę Pedagogiczną” w
Rzeszowie.
T.: Czy lubi Pani swój zawód?
P.Beata: Bardzo.
M.S.: Czy nauczyciel informatyki to
informatyk?
P. Beata: Oczywiście.
T.: Czego nie lubi Pani w swoim zawodzie?
Chyba, że nie ma takiej rzeczy, to proszę
powiedzieć czy jest coś, co Pani najbardziej
lubi?
P. Beata: Nie lubię mnóstwa dokumentów,
które mam ponieważ jestem wychowawcą
klasy 5c, ale bardzo lubię bardzo dużo
rzeczy, a w tym jest pracowanie z małymi

P. Beata: Wszystkie od 3 do 8, ale w
niektórych przypadkach tylko część
klasy.
M.S.: Czy pracowała Pani w innej szkole
lub firmie? Jakie inne zajęcia miała Pani niż
nauczanie dzieci?
P. Beata: Tylko w szkole, lecz pracowałam
też jako ekspedientka, ale też w gimnazjum
14 we Wrocławiu i liceum w Brzozowie.
T.: Jaki lubi Pani najbardziej dzień
tygodnia?
P.Beata: Piątek – ponieważ po nim jest
weekend i spędzanie czasu z rodziną.
M.S.: Lubi Pani czytać tradycyjne książki,
lub woli Pani e - booki?
P. Beata: Zdecydowanie wolę książki
tradycyjne.
T.: Czy ma Pani ulubioną klasę?
P. Beata: Najbardziej lubię oczywiście 5c,
ale inne też.
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M.S.: Czy zna Pani wszystkie najnowsze
modele komputerów?
P.Beata: Nie znam wszystkich modeli
komputerów, a popularne są laptopy, a
ostatnio stały się modne komputery
dotykowe z przekręcanym ekranem.
Magic Star, Tisia 

SP 22 podróżuje

rozgrywek językowych. Uczniowie dostali
paszporty, na których zaznaczano stopień
realizacji różnych zadań. Przed nimi stanęły
konkurencje takie jak: rozpoznanie
znaczenia frazeologizmów, dokończenie
przysłów, wyjaśnienie pisowni wyrazów,
minidyktando,
poprawianie
błędów
składniowych,
dopasowanie
autorów
książek do tytułów, łamańce językowe,
pisownia wyrazów z „nie”, rymowanie. Te
zadania wszystkich wciągnęły i nawet
zafrasowały
Dyrektora
Szkoły.

Wywiad z uczestnikiem wyjazdu do
Londynu z klasy 6a, który chce pozostać
anonimowy.
Ukryty Dawid (U.D.): Ile czasu jechaliście
do Londynu?
Anonim (A): Jechaliśmy tam 21 lub 23
godziny.
U.D.: Ile czasu byliście w Londynie?
A.: Byliśmy tam 5 dnia a potem
pojechaliśmy do Niemiec do Tropical
Island.
U.D.: Gdzie spaliście podczas pobytu w
Londynie?
A.: Spaliśmy u rodzin po kilka osób.
U.D.: Jakie danie w
popularne?

Londynie jest
Ukryty Dawid

SP22 świętuje
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dnia 22 lutego w naszej
szkole odbył się Dzień
Języka Ojczystego. Klasy
4-8 zostały zaproszone
przez
polonistów
do

W ten sposób cała
społeczność szkolna miała okazję uczcić
Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa
Językowego– coroczne święto obchodzone
21 lutego, które zostało ustanowione przez
UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data
upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu,
gdzie w 1952 roku pięciu studentów
uniwersytetu w Dhace zginęło podczas
demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu
języka urzędowego. Według ONZ co
najmniej 40% spośród języków używanych
na świecie w roku 2016 zagrożonych było
wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250
języków. Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego ma w założeniu dopomóc w
ochronie różnorodności językowej jako
dziedzictwa kulturowego.
Jest to zadanie każdego z nas.

Nauczyciele języka polskiego
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Opowiadania Zakręconej część 3.
Mam dla Was niespodziankę, a Wy dla mnie !
Prawda?
A może po prostu czytacie moje opowiadania i nie stosujecie się do moich poleceń, bo po co?
I właśnie dlatego nie dokończę tego co miałam, a będę to ciągnąć w nieskończoność!
Super! Fajnie, że to sobie wyjaśniliśmy!
Nasz bohater jedzie do kliniki zdrowotnej, by zbadać w jaki sposób mówi, w jakim języku.
Wchodzi do budynku, a raczej do budynku zrobionego z namiotów i innych dziwnych
urządzeń. Kieruje się do namiotu z numerem 13, siedzi w nim trochę wyższy mężczyzna
(pamiętajmy , że bohater ma wysokość jeden i pół wykałaczki.)
-Usiądź na fotelu- rzekł dosyć wysoki człowiek. Wskazał na krzesło przywiercone do podłogi.Zacznijmy od języka arabskiego. -Kliknął coś na ekranie, nagle bohater zaczął mówić po
arabsku. Od razu pokręcił głową. Następnie nastał czas francuskiego, ale było tak samo. Krótkie
pokręcenie głową. Potem już było gorzej: od języka hiszpańskiego po język mandaryński.
Został już tylko polski. Język, którym posługują się ponad trzydzieści osiem milionów Polaków
mieszkających w Polsce lub poza nią. Najwyraźniej ten język bardzo mu się spodobał spośród
6-7 tysięcy , bo jako jedyny ten został wybrany. Poza nim wybrał jeszcze afrikaans, angielski,
xhosa, ndebele, pedi, soto, suazi, tsonga, tswana, venda, zulu, no i niderlandzki.
Takimi oto mówi językami nasz ulubiony bohater. Prawda?
Zakręcona 439
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