


Słowo wstępne

W najnowszym wydaniu naszej, pełnej różnorodności,
gazetki szkolnej.

Znajdziecie w niej interesujące wywiady z finalistką
konkursu językowego Zosią Lenart (francuski) oraz z
Dominiką Jędrzejewską - laureatką konkursu z języka
angielskiego. Dodatkową przeczytanie rozmowę z
nauczycielkami, które pomagały w odniesieniu sukcesów
naszym zdolnym koleżankom, mowa tu o Pani Katarzynie
Dubiel i Pani Barbarze Mazurek.

Odnajdziecie również prace przygotowane przez
uczniów konkursu dotyczącego 230 rocznicy Konstytucji 3
maja. Praca plastyczna - Lili Matczuk oraz wiersze
autorstwa Julii Pieniążek i Kacpra Sirego.

Ten numer jest pełen karykatur autorstwa Zosi
Lenart.

Opisujemy również planowaną akcję corocznego,
sprzątania okolicy swojego zamieszkania pomysłu Lili i
Nataszy Matczuk

Zachęcamy do wnikliwej lektury.

Redakcja
gazetki szkolnej



Wywiady:

Wywiad z Dominiką Jędrzejewską:

Hej, chciałabym Ci zadać pytania o Twoim sukcesie:
1. Czy mogłabyś się przedstawić?
2. Opowiedz coś o sobie?
3. Jakie etapy trzeba było przejść by osiągnąć taki sukces?
4. Ile pracowałaś by to osiągnąć?
5. Jak zareagowałaś gdy dowiedziałaś się, że zostałaś
laureatką?
6. Jakie emocje odczuwałaś podczas pisania testu?

1. Tak, pewnie. Jestem Dominika i mam 14 lat. Chodzę do 8
klasy.

2. Moją pasją jest taniec latynoamerykański. Tańczę od
dziecka. Zachęciła mnie do tego mama. Uwielbiam
również czytać książki. Aktualnie piszę powieść
romantyczną. Interesują mnie języki obce i różnorodne
kultury, które poznaje podróżując.

3. Uczyć się angielskiego zaczęłam w wieku przedszkolnym.
Od pierwszej klasy chodziłam również na dodatkowe
zajęcia. Tam odkryłam swój talent do języka. Zaczęłam go
pogłębiać czytając książki, oglądając filmy oraz
słuchając muzyki w angielskim.

4. Gramatyki uczyłam się trzy razy w tygodniu, a słownictwa
dwa. Dzięki tej technice szybko opanowałam język.
Wydaje mi się, że ciekawość do angielskiego była ważną
częścią mojego sukcesu.

5. Bycie laureatem nigdy nie było moim planem, ale
oczywiście bardzo się ucieszyłam. Przez pierwszy dzień
nawet nie myślałam o tym, że jestem laureatem. Dopiero



po kilku dniach to zrozumiałam. Ciężka praca się
opłaciła, ponieważ dzięki temu mam otwarte drzwi do
najlepszych liceów w Polsce.

6. Moją pierwszą reakcją było zdziwienie, ponieważ nie
spodziewałam się, że będzie on taki łatwy.
Przygotowywałam się z trudniejszego materiału i taki też
oczekiwałam. Nie towarzyszył mi stres, co pozytywnie
wpłynęło na wynik olimpiady.



Wywiad z Panią Barbarą Mazurek:

Dzień dobry chciałabym Pani zadać pytania do wywiadu:
1. Czy mogłaby Pani się przedstawić?
2. Ile zajęło Pani przygotowywanie Dominiki do takiego
konkursu?
3. Czy przygotowywania do konkursu Dominiki było trudne i
wymagało wielu opracowań pozaprogramowych?
4. Co odczuwała Pani gdy dowiedziała się, że Pani uczennica
zdobyła takie miejsce?
5. Czy spodziewała się Pani dużej konkurencji dla Dominiki?
6. Czy denerwowała się Pani podczas testu Dominiki?

1. Nazywam się Barbara Mazurek. Jestem nauczycielką
języka angielskiego w Pierwszej Społecznej Szkole
Podstawowej.

2. Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego języka
angielskiego tak naprawdę zaczyna się od najmłodszych
lat ucznia i zależy od tego, czy polubi on dany język, czy
będziemy potrafili wzbudzić w nim ciekawość obcej
kultury i zachęcić do rozwijania tych zainteresowań. Już
w klasie IV takiego ucznia możemy dostrzec: zadaje
dużo pytań, pyta o dodatkowe słownictwo i poszukuje
własnych rozwiązań. Dominika do takich uczniów
należała. Ponadto, interesowała się kulturą krajów
anglojęzycznych, co jest nieodzownym elementem
przyswajania języka obcego. W starszych klasach na
różne sposoby można było już tę wiedzę rozszerzać,
odwołując uczennicę do dodatkowych materiałów i
źródeł.

3. Przygotowanie do konkursu wymaga ogromnego wysiłku,
zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Starania
nauczyciela nie przyniosłyby jednak efektów, jeśli nie
występowałaby nieprzymuszona chęć uczennicy do
uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, systematycznej
pracy samokształceniowej i samodzielnych poszukiwań.
Poza zainteresowaniami, Dominika posiada cechę
nazywaną pracowitością. Bez tej zalety trudno byłoby



wypracować taki poziom, który gwarantuje sukces w
konkursie. Konkurs języka angielskiego wymaga
znajomości wielu aspektów: leksyki, gramatyki,
rozumienia tekstów słuchanych i czytanych oraz
tworzenia wypowiedzi pisemnej. Dodatkowo, jak już
wspomniałam wcześniej – zawiera zadania z zakresu
szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych, co
oznacza wiadomości dotyczące historii, geografii,
literatury, filmu, muzyki, itp. wielu krajów. Zabrakłoby
czasu, by treści tak daleko odbiegające od podstawy
programowej przekazać podczas zajęć dodatkowych,
rola nauczyciela często ogranicza się więc do bycia
inspiratorem oraz organizatorem samodzielnej pracy i
własnych poszukiwań ucznia.

4. Ogromną dumę. Cieszyłam się, że wieloletni wkład pracy
Dominiki i jej determinacja nie poszły na marne.
Oczywiście, to czego się nauczyła procentowałoby w
przyszłości nawet, gdyby nie została laureatką, ale ten
tytuł był przepięknym uwieńczeniem jej wysiłków i
motywacją do dalszego rozwijania zainteresowań.

5. Wiedziałam, że konkurencja będzie ogromna. Do
drugiego etapu dostało się ponad 1,5 tysiąca uczniów z
województwa lubelskiego. W trzecim etapie o tytuł
laureata walczyło 160 osób. Dominika uzyskała znakomity
wynik 39/40 punktów.

6. Chyba bardziej niż Dominika 😊 Trudno przewidzieć
pytania konkursowe, szczególnie te dotyczące elementów
kultury. Spokojna byłam o gramatykę, bo wszystkie
dodatkowe konstrukcje udało nam się przećwiczyć. Jeśli
chodzi o słownictwo, podane są tylko wymagane działy
tematyczne, ale zakres słów (w tym idiomów, czy tak
zwanych czasowników frazowych, które są zmorą nawet
studentów filologii) jest nieokreślony. Na szczęście, w
przypadku Dominiki obawy okazały się bezpodstawne.



Wywiad z Zosią Lenart:

Hej, chciałabym Ci zadać pytania o Twoim sukcesie:
1. Czy mogłabyś się przedstawić?
2. Opowiedz coś o sobie?
3. Jakie etapy trzeba było przejść by osiągnąć taki sukces?
4. Ile pracowałaś by to osiągnąć?
5. Jak zareagowałaś gdy dowiedziałaś się, że zostałaś
finalistką?
6. Jakie emocje odczuwałaś podczas pisania testu?

1. Dzień dobry. Nazywam się Zosia Lenart i mam 13 lat.

2. Jestem uczennicą i chodzę do 7 klasy. Uwielbiam czytać
książki. Moim hobby jest tłumaczenie piosenek z języków
obcych na polski. Bardzo kształtuje to moje słownictwo. W
wolnym czasie piszę książki i opowiadania. Lubię uczyć się
języków obcych, ponieważ poznaje nowe kultury i ciekawostki
przy tym.

3. Po pierwsze, nie nastawiać się na sukces. Lepiej sobie
uzmysłowić, że byłoby świetnie, gdybym coś osiągnęła. Jeśli
nie wyjdzie, to przecież nie jest koniec świata. Na szkolnym
etapie zwykle nie ma trudnych pytań. Etap rejonowy jest łatwy,
jednak łatwo się pomylić. Etap wojewódzki jest najtrudniejszy.
Wymaga ogromnej wiedzy gramatycznej oraz kulturowej.
Słownictwo też trzeba dobrze opanować, jednak znawcy wielu
języków radzą sobie, ponieważ występują podobieństwa.
Pojawia się też wypracowanie. Jednak najważniejsza jest
mobilizacja. Jeśli jesteś zdeterminowany i pracujesz,
osiągniesz cel- tylko w odpowiednim momencie.

4. Początek był łatwy, ale potem nastał moment, w którym było
dużo pracy i stresu. Poznawałam nowe tematy w tak krótkim
okresie czasu. Robiłam testy z różnych województw, żeby
zobaczyć poziom. Jednak wszystko zawdzięczam Pani Kasi. To
dzięki niej tak dużo osiągnęłam.



5. Byłam wtedy u ortopedy, więc musiałam opanować spokój.
Ucieszyłam się z ilości punktów, które zdobyłam. Brakowało mi
tylko dwóch punktów do laureata. Pojawił się mały żal, jednak
przypomniałam sobie jak trudny był test.

6. Czułam ogromny stres przed, w trakcie i po konkursie.
Trudność testu trochę mnie zdekoncentrowała. Tykanie
zegara ,w tak ważnym dla mnie momencie, bardzo mnie
denerwowało. Byłam w stanie napisać cały test, więc byłam
zadowolona z siebie. Żadnej mojej odpowiedzi nie żałowałam i
wyszłam z sali konkursowej w miarę spokojna i szczęśliwa.



Wywiad z Panią Katarzyną Dubiel:

1. Witam serdecznie . Nazywam się Katarzyna Dubiel. Jestem
nauczycielem języka francuskiego .

2. Intensywne przygotowania zaczęły się we wrześniu
bieżącego roku. Zosia przygotowywała się do konkursu,
rozwiązując testy leksykalno- gramatyczne, kulturowe,
słuchając nagrań i pisząc krótkie wypowiedzi. Oczywiście
ogromna część materiału została zrealizowana na zajęciach
lekcyjnych a kolejna - równie obszerna , na zajęciach
przygotowujących do konkursu.

3. Zdecydowanie, aby przystąpić do konkursu językowego
trzeba włożyć naprawdę dużo pracy i poświęcić ogrom czasu.
Najpierw należy zadać sobie pytanie czy mam tyle siły, aby
sprostać temu zadaniu, następnie ustalić z nauczycielem
zakres prac a potem już bardzo intensywnie realizować
wszystko, to co zostało ustalone. Nie ma mowy o lenistwie i
odkładaniu czegoś na potem, bowiem będąc w klasie 7 - tak
jak Zosia , należy przerobić materiał , który obowiązuje w
klasie 8, opracować słownictwo tematyczne oraz zagadnienia
gramatyczne i kulturowe , co jest nie lada wyzwaniem.

4. Byłam bardzo dumna z tak świetnego wyniku Zosi, bowiem
Zosia bardzo intensywnie i rzetelnie pracowała i w pełni
zasłużyła na ten sukces, a zarazem bardzo zadowolona,
ponieważ test konkursowy był bardzo trudny a zwłaszcza
wypowiedź pisemna, a Zosia poradziła sobie z nim, jak widać,
doskonale. Miałam również lekki niedosyt, bo zabrakło tylko 2
punktów, aby otrzymać tytuł laureata , ale mam nadzieję, że
tak się stanie  w przyszłym  roku.

5. Zazwyczaj nie myślę o konkurentach , poniewaz ich nie
znam. Myślę o moich uczniach, których przygotowuję, jak im
pójdzie test, jaka będzie jego trudność i czy stres nie wpłynie
destrukcyjnie na koncentrację ich uwagi w czasie trwania
konkursu.



6. Każdy konkurs niesie ze sobą emocje. Nawet jeśli ja jestem
bardzo przejęta to staram się nie okazywać tego uczniowi,
dodać mu otuchy i uspokoić go, bo nerwy i stres nie są
dobrymi kompanami przy pisaniu testów i konkursów. A swoją
drogą każdemu konkursowi towarzyszy obawa, czy zdążyliśmy
wszystko powtórzyć, opracować, czy jednak okaże się coś
bardzo trudnego lub nieprzewidywalnego.

Natasza M. i Gabrysia G.



Hotelik dla zwierząt DIVIO

Hotelik ten znajduje się pod Lublinem. Został on otwarty w
2017 roku i obecnie znajduje się tam około 20 psów i 2 koty.
Prowadzi go Pani Viola ze swoimi córkami i panią Asią. Psy w
tym hoteliku dzieli się na dwie kategorie: psy w domu, lubiące
towarzystwo i psy w boksach, ceniące sobie prywatność. Są to
głównie kundelki, ale jest tam też kilka psów rasowych. Celem
hoteliku jest oddawanie psów gdy wyjeżdża się np: na wakacje.
Nad stadem panuje Dino, czyli średniej wielkości pies o
cechach przywódczych. Kocha dzieci i potrafi zapanować nad
większymi od siebie psami.

Na poniższym zdjęciu znajduje się Dris, jeden z psów z boksów
(w boksach znajdują się psy do adopcji).

Piotr M.



Zosia L.



,,Sprzątanie Świata ”

Co roku ilość śmieci panoszących się po lasach, rośnie
zatrważająco! Okolica w jakiej mieszkamy jest podziwiana
przez wielu ale niestety przyjezdni, podziwiający piękno
natury, korzystający z uroków i zapachu lasu zostawiają po
sobie … niepojęty bałagan.

Kolejny raz posprzątamy! Bo to wyjątkowe miejsce.



Zosia L.



Prace na konkurs historyczny

,,Zadaniem uczestników konkursu było napisanie wiersza
( w kategorii literackiej ) lub opracowanie autorskiej pracy
plastycznej w dowolnej technice (...) poświęconych miejscom,
postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 maja.“

Uczestnikami konkursu z naszej szkoły w kategorii
plastycznej była Lili Matczuk nasz kierownik naczelny.
Natomiast w kategorii literackiej byli Julia Pieniążek
( klasy VIII  ) i Kacper Siri ( klasa VII ).  A oto ich prace :

Natasza Matczuk

Lili M.



Na ratunek gasnącej Ojczyźnie.

W majowy poranek

230 lat temu

przed Zamkiem  Królewskim w Warszawie

zgromadził się tłum

wyczekujący

co przyniosą obrady.

Nastąpił trudny czas oczekiwania

na wiosnę nadziei,

na nowe jutro.

I wiosna nadeszła –

nowa myśl,

nowa siła.

Otworzyły się drzwi do serc,

do sumień Polaków.

Drzwi do nowej,

niezależnej, silnej Polski.

Udało się!

Rzeczpospolita stała się monarchią

konstytucyjną.

Ustawa spisana piórem,



została zaprzysiężona sercem.

Wiwat król ! Król - ,,Ojciec Ojczyzny”.

Wiwat konstytucja!

To nasza moc, duma,

to ratowanie suwerenności,

to troska o własne interesy,

wbrew naszym sąsiadom – zaborcom.

Po 14 miesiącach

straszny zgrzyt – Targowica.

Patrioci powiedzieli Targowicy – nie!

I tak oto rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska,

wojna  w obronie

nowoczesnej,

słynnej w całej Europie ustawy.

My dziś bohaterom

spod Dubienki

mówimy – tak !

Tadeusz Kościuszko udowodnił,

że niełatwo nas pokonać.

Ci wielcy ludzie,

ich śmiała, mądra myśl,

ich bohaterska walka

pozostanie w naszej pamięci,

w naszych sercach.

Julia P.



Konstytucja 3 Maja

Na zielonych i pięknych terenach Rzeczpospolitej,
W ostatnich latach jej istnienia spisana, by ratować Ojczyznę

powstała.
Z ręki samego Stanisława Augusta napisana

I przez Polaków rozchwytywana.
Przez Sejm uchwalona, , a przez chłopów uwielbiana.

Przez Kołłątaja zredagowana i przez Potockiego upowszechniana.
Druga na świecie, pierwsza w Europie,

nieuznana wśród sąsiadów.
Ani przez Austriaków, których przed Turkami pod Wiedniem

broniliśmy,
Ani przez Rosjan, których stolica jeszcze przed dwoma wiekami była

w naszych rękach.
Ani przez Prusaków, którzy od czasów  Hołdu  aż  do XVII wieku

wasalem Polski byli.
Po drugim rozbiorze nastąpiła,

w  erze  upadku Polski  na Ziemię  zstąpiła.
Kraj nasz bardzo odmieniła,

Chłopów od  pańszczyzny uwolniła.
Władzę  na trzy podzieliła,

Wolną  elekcję  wreszcie  obaliła.
Zniosła liberum veto,

Chociaż krótko trwała przeto.
Dała ludziom chwile wolności,
Była symbolem niezawisłości.

3 maja 1791 roku wydana, ale czy ziemię ojczystą uratowała?
Krainę, która od  pokoleń  skrzydła  swe rozpłata,

Która domem jest dla ludności całego świata,
w naszej niepospolitej Rzeczpospolitej. Kacper Siry



Zosia L.



Skład gazetki:
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