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Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie 

 

Wielokropek… 
Nr 1/2017 

Październik 2017 

 

Sentencja... 
 ,,Godzina za godziną niepojęcie chodzi: 

Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi. 

Krótka rozprawa: jutro - coś dziś jest, nie będziesz(…)’’ 

                                   ,,Krótkość żywota” Daniel Naborowski 

 

Upragniony powrót 

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i jak co roku wznawiamy pracę gazetki. Jednak 

tym razem jest inaczej. W życie weszła ustawa o wygaszeniu szkół gimnazjalnych. 

Połączyliśmy więc gazetkę podstawówki i gimnazjum. Od teraz ,,C.D.N.” zmienia 

nazwę na ,,Wielokropek”! Nastała nowa epoka! W końcu będziemy 

współpracować między klasami. To oznacza, że nasze artykuły będą jeszcze lepsze! 

Wierzę, że spodobają się Wam tak bardzo jak mi. Życzę wszystkim udanego 

semestru i zdobycia jak najlepszych ocen końcowych. 

                                                                                                                                     Mrs. E. 

Terminy dni wolnych 

                      Termin                          Przyczyna 

2, 3 listopada 2017r. 
(czwartek, piątek) 

Potrzeby społeczności lokalnej 

18, 19, 20 kwietnia 2018r. 
(oprócz klasy III G) 
(środa, czwartek, piątek) 

Egzamin gimnazjalny 

30 kwietnia 2018r. 
(poniedziałek) 

Potrzeby społeczności lokalnej 

2 maja 2018r. 
(środa) 

4 maja 2018r. 
(piątek) 
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Ważne ogłoszenia 

"Co w szkole" w Radio Bayer FM 

Suwałki. Audycja odbędzie się 

17 października 2017 r. (wtorek) 

o godz. 9.00. 
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Sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego                                       
W dniu 4 września 2017 w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018 mszą świętą. 

  Następnie wszyscy zgromadziliśmy się w hali sportowej, by obejrzeć uroczystą 
akademię. Rozpoczęliśmy ją od wysłuchania hymnu narodowego. Później 
obejrzeliśmy prezentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Potem Wójt Gminy Jeleniewo pan Kazimierz Urynowicz odczytał ustawę o 
reformie edukacji, która zakładała zlikwidowanie gimnazjów i wprowadzenie 
siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej. Pani Dyrektor Bożena 
Sobieszczańska poinformowała nas, że budynek szkoły zostanie docieplony z 
zewnątrz oraz przedstawiła nam skład rady pedagogicznej. 

  Następnie rozeszliśmy się do swoich klas, w których spotkaliśmy się z 
wychowawcami.  

 
 

 

Wakacje już minęły 

Jakie masz wspomnienia z poprzednich wakacji? 
Twierdzisz, że były nudne? Nie masz racji! 
Na pewno przygotowałeś się do rozpoczęcia roku szkolnego, 
Wiec nie mów, że sie nudziłeś drogi kolego! 
Twierdzisz, że chwile z wakacji są utracone? 
Chwila, chwila przecież one są uwiecznione! 
Fotografie, wspomnienia, 
To coś nie do zapomnienia! 
Jakie są zatem twoje marzenia? 
Może nadzieja na lepszą przyszłość, może dużo jedzenia? 
Powiemy ci uczniu kochany,  
Twój świat to nie tylko pokoju 4 ściany. 
Uśmiechaj się, uwierz w siebie 
A poczujesz sie jak w niebie. 
                                                                         Alex 

 

Historia Coca Coli 
  
 
   Słodka, karmelowa, orzeźwiająca, pełna bąbelek wprawiających nasze podniebienia 
w zachwyt. Coca-Cola. - napój, który pokochały miliony ludzi. 
  Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak powstał ten legendarny napój i dlaczego w 
ogóle do tego doszło? 
   W 19 wieku ze względu na wojnę secesyjną i później jej zakończenie, w USA 
farmaceuci prowadzili nieustanne eksperymenty w poszukiwaniu nowych produktów 
pomagającym weteranom wojennym. Co zdumiewające, uważano wtedy, że napoje 
gazowane mają lecznicze właściwości!  
Właśnie jeden z takich farmaceutów, dr John Pemberton z Atlanty, zresztą 
uzależniony od morfiny, stworzył Colę. Początek tego napoju zaczął się od jego 
fascynacji do kokainy, co zresztą było powszechne. Aptekarz eksperymentował aż 
powstała pierwsza wersja Coca-Coli na bazie wina, koki i ekstraktu z afrykańskich 
orzechów koli. Ostateczną recepturę, którą sprzedawano w aptekach, jako kurację na 
przypadłości układu nerwowego, stworzono w 1886 roku. Niebawem, już po śmierci 
twórcy, Cola zmieniła swój status z lekarstwa na orzeźwiający napój. 
  Dalsza historia tego picia dla spragnionych była burzliwa i skomplikowana, właściciel  
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firmy ją produkującej zmieniał się od jednego do drugiego. Próbowano także zmieniać skład 
specyfiku, ale ostatecznie pozostano przy klasycznej recepturze. Oficjalnymi składnikami mają 
być m.in. woda( duża ilość ), cukier( ogromna ilość ), dwutlenek węgla, karmel amoniakalno- 
siarczanowy, kwas fosforowy, limetka, aromaty, kofeina itp. 
Nieoficjalnymi składnikami, które są tematem dyskusji są alkohol i liście koki...  
   Ciężko stwierdzić co jest prawdą a co kłamstwem na temat Coca-Coli. Ale jedno jest pewne. Na 
pewno nie jest tym samym co kiedyś a produkcja opiera się na czymś zupełnie innym co dawniej.  
Na zysku. Zysku, który nie opiera się na dobrze konsumentów.  Na postawie, która owładnęła 
naszym światem. 
    
                                                                                                                                                                            
Beatrice 

 
Wiersz 

14 października zbliża się wielkimi krokami. 

Jesteś nauczycielem? Świętuj go z nami! 

Uczniowie już miesiąc wcześniej się przygotowują 

I nauczycielom niespodziankę szykują! 

Na pewno Wam się przyda dużo cierpliwości, 

Ale życzymy również  radości i pomyślności. 

Stoicki spokój niech Was przez życie prowadzi 

On na pewno właściwą drogą Was poprowadzi. 

Uśmiechajcie się zawsze od ucha do ucha 

Bo takiego nauczyciela z przyjemnością się słucha! 

 

 

                                                                                      Alex 

 

Wywiad z nauczycielami 

                                               Dzień Nauczyciela 

       Co roku dnia 14 października upamiętniamy rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Potocznie święto te zwane jest 
Dniem Nauczyciela. Tego roku przypadł na sobotę, toteż uroczysta Akademia w naszej szkole odbyła się w piątek. Niestety  nie 
dostaliśmy żadnego wolnego dnia, ale przynajmniej zwolnieni zostaliśmy z kilku zajęć lekcyjnych. 

Dzień ten nie jest ważny tylko dla pracowników szkoły, ale dla nas uczniów. Co roku 
wręczając  kwiaty, upominki dziękujemy swoim wychowawcom za wspaniałą pracę, 
trud, poświęcenie i za serce, które wkładają w nasze zachowanie, edukacje.  Z okazji 
tego święta powstało wiele utworów epickich oraz lirycznych. Małgorzata Musierowicz 
w swojej książce pt. : „Kłamczucha” opisała ten dzień z perspektywy głównej bohaterki 
„Doprowadzani do granic wytrzymałości nerwowej przez dyrekcje, kierowników i 
kontrole, gnębieni widmem sprawozdawczości, zmuszani do czynów społecznych, 
obrzucani wymysłami i pogróżkami przez pełnych poczucia krzywdy rodziców, ludzie ci 
zwani nauczycielami, dążyli tego dnia do swoich zakładów pracy, by w świątecznym nastroju przyjąć kwiaty; gratulacje i 
zapewnienia o miłości i szacunku, jakimi są darzeni.” 

W związku z tym dniem zapytaliśmy kilku wybranych nauczycieli o ich najlepsze wspomnienia z tego dnia. 

    Pani Emilia Turek i pani Marta Paciorkowska  uważają, że najciekawszym w tym dniu są Akademie, na które uczniowie ubierają 
się galowo, odświętnie po czym prezentują część artystyczną oczywiście o tematyce humorystycznej. Dobrze wspominają też 
przedstawienia, upominki i życzenia . Natomiast pani Anna Wasilewska nie przyjmuje prezentów od swoich wychowanków, 
ponieważ uważa, że to jest dzień wszystkich, którzy tworzą szkołę. Uwielbia także występy uczniów tego dnia, które ośmieszają  
nawyki nauczycieli. Pani Borkowska w czasach gdy uczyła w innej szkole z okazji tego dnia organizowana była zamiana ról miedzy 
nauczycielem, a uczniem w 7 i 8 klasie szkole podstawowej. W młodszych oddziałach natomiast uczniowie przygotowali  
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poczęstunek, na który zapraszali wszystkich nauczycieli. Pani Konikowska wspomniała o tym jak zamiast Akademii organizowane 
było „zgadywanie” imion nauczycielach po krótkich opisach.  

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za odpowiedź i życzymy wiele niezapomnianych chwil związanych z tym dniem i nie tylko.                                                   

                                                                                                                    P.K & N. 

Leśne pogotowie 

Pogotowie dla dzikich zwierząt – czyli azyl, o którym wie niewielu 
 
Taki azyl to miejsce dla stworzeń, o których większość ludzi zapomina. O małych rysiątkach osieroconych poprzez zabicie ich 
matki przez kłusownika, o wydrach i sarenkach potrąconych przez samochód, o ptakach, które wpadły na linie wysokiego 
napięcia, o małych dziczkach i zajączkach, które wpadły w pułapkę, o łosiu, który zjadł plastikową torebkę i się dusi, i wiele 
innych. 
Gdyby nie azyl, byłyby pozostawione same sobie, konałyby w cierpieniu w leśnej gęstwinie czy obok drogi, czego wielu by nie 
zauważyło. 
A cierpią przez nas, przez naszą głupotę, sidła, śmieci, zabudowania, naszą cywilizację, nasz świat. 
Zasługują na naszą pomoc. Jesteśmy im to winni. 
A o tym zapominamy. Albo nas to nie obchodzi. 
Czemu większość organizacji pomaga tylko psom i kotom? 
Czy dzikie zwierzęta zasługują na to mniej? 
Ich liczba maleje z każdym dniem, dużo jest zagrożonych wyginięciem. 
Zasługują na  naszą pomoc w takim samym stopniu. 
Czym zajmuję się azyl, leśne pogotowie dla dzikich zwierząt? 
Otóż jak nazwa wskazuje leczy chore zwierzęta lub zajmuje się młodymi osobnikami, gdy nie mają opieki. Po udanej regeneracji 
są wypuszczane na wolność. Jednak niektóre przypadki są zbyt ciężkie i zwierzę zostaje w leśnym pogotowiu całe życie pod 
opieką troskliwych fachowców. Niemalże 90% pacjentów przeżywa. Tyle istnień dzięki nim ma szansę na dalsze życie. 
 
I jeśli znajdziesz chore zwierzę i chcesz pomóc, zadzwoń pod odpowiednie służby w twojej okolicy. 
 
 
                                                                                                                                                                                  Beatrice 
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Nasi nowi nauczyciele 

W roku szkolnym 2017/2018 do naszej szkoły przybyły 2 nauczycielki – Daria Wiśniewska w zastępstwie za panią Martę 

Urynowicz oraz pani Anna Jabłońska. Z jedną z nich postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad, by przekonać się jak pracuję się 

dla niej w naszej szkole . 

-Czy pani z zawodzie nauczyciela pracuje po raz pierwszy? 

- Tak, to jest moja pierwsza praca w szkole od kiedy skończyłam studia polonistyczne. Wcześniej pracowałam jako opiekunka w 

żłobku. 

-Jak to jest być wychowawcą? 

- Wychowawstwo w klasie V to trudne zadanie. Uczniowie wchodzą powoli w okres dojrzewania , pojawiają się pierwsze konflikty, 

wybuchy emocji. Staram się traktować swoich uczniów jak swoje własne dzieci- tak z nimi rozmawiam i tłumaczę jak 

rozmawiałabym z moimi pociechami w podobnych sytuacjach. Poza tym współpracuję też ze szkolnym pedagogiem i innymi 

nauczycielami, zasięgam u nich praktycznych porad. 

-Czy zaaklimatyzowała się Pani w naszej szkole?  

- Tak zaaklimatyzowałam się. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły są bardzo mili ,życzliwi i pomocni. Nie mogłam trafić na 

lepszych współpracowników  

-Co w zawodzie nauczyciela jest najlepsze , a co najgorsze ? 

- Najlepsza i najcudowniejsza jest praca z dziećmi- możliwość ich nauczania. A najgorsze chyba to, że jest to praca bardzo stresująca 

, którą na dodatek zabiera się do domu (przygotowanie się do lekcji, sprawdzanie i poprawianie prac, zeszytów, itp.) 

-Jakie jest pani hobby , co lubi pani robić w wolnym czasie ? 

- Wstyd się przyznać, ale od kiedy mam dzieci i kiedy wróciłam do pracy w zawodzie nie mam czasu na hobby. Kiedyś lubiłam 

relaksować się oglądając nowy film lub czytają dobrą książkę. Teraz czasem zdarza mi się wyrwać na babski wieczór do kina z 

koleżanką i to daj mi dużo radości. 

- Dziękujemy za wywiad i życzymy wielu sukcesów w pracy w Jeleniewie.   

                                                                                                                                 P.K & N. 

 

Recenzja książki 

                                        Życie to ciągłe pasmo niespodzianek. 

  Witajcie! Mam na imię Natalia. Jestem uczennicą gimnazjum i nie wiem czy jestem do końca normalna. 

Ciągle podejmuję decyzje, których nie jestem pewna i które nie zgadzają się z wizją mojej mamy. Chociaż 

tym ostatnim najmniej się przejmuję. Wszyscy mnie oskarżają o młodzieńczy bunt, ale chyba mam prawo 

żyć tak jak chcę? Miłość do dwóch chłopaków, ciągłe kłótnie z mamą  i skomplikowane przyjaźnię- to 

moje życie. Nie wiem jak dalej się potoczy, ale tak jak wszyscy mam nadzieję, że jak najlepiej… Jeśli chcesz, 

sprawdź jakie mam problemy i perypetie.  

Tytuł i autor: Beata Andrzejczuk ,,Pamiętnik nastolatki” 

Książka znajduje się w gminnej bibliotece publicznej. Ocena książki 10/10 

                                                                                                               Mrs.E. 
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Ach, o czym tu napisać… 

                                                ,,Ach! O czym tu napisać?” 

    4 października 2017roku, my (klasa trzecia gimnazjum) obejrzeliśmy spektakl teatralny pod tytułem ,,W krzywym 

zwierciadle… czyli od komedii do groteski”. Wszystko rozpoczęło się o godzinie jedenastej i trwało około dwóch godzin. 

   Sztukę wyreżyserowała Marzena Kucmer-Kołeńska. Za scenografię byli 

odpowiedzialni: Elżbieta i Zbigniew Francuz. Kostiumy i rekwizyty zaprojektowała Eleonora 

Żukowska. Za dobór muzyki odpowiadał Marcin Płaza i była ona rewelacyjna. To 

przedstawienie na deski sceniczne przeniósł Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza. 

   Spektakl opowiada o znanym pisarzu Leonie, którego problemem jest to, że nie 

chcę mieć żadnego związku ze współczesnym światem, jego rzeczywistością oraz 

wynalazkami. Czeka go konfrontacja ze swoim lękiem, gdy zgadza się na napisanie 

scenariusza serialowego. Zmaga się z brakiem weny twórczej oraz rozterką swoich myśli. 

Chce wzorować się na wielkich pisarzach, takich jak Szekspir czy Molier, ale wszyscy wokół 

próbują mu uświadomić, że widzom się to nie spodoba. Leon nie zgadza się z tym , 

krytykuje gusta innych i narzuca im swój punkt widzenia, który uważa za jedyny 

wartościowy. Dopiero tajemniczy mężczyzna, który mógł być wyobrażeniem Leona, jego 

drugim obliczem , uzmysławia mu jego błąd. Pisarz jest uparty, ale koniec końców zmusza 

się do walki z niechęcią do cywilizacji i przekonuje się, że nie jest wcale taka zła. W drodze 

inspiracji związanej z nowym odkryciem, pisze wspaniały scenariusz, który przynosi mu 

sukces. 

   Problematyką utworu może być to, jak nie zatracić się i pozostać sobą w dzisiejszych czasach, i zarazem korzystać z 

wspaniałości współczesnej cywilizacji.  

   W rolę Leona wcielił się Mateusz Nowicki i zagrał naprawdę dobrze. 

Idealnie ukazał zacofanie i uprzedzenie głównego bohatera. W inne role 

wcielili się: Agnieszka Niedziałek, Monika Nagiel, Kacper Dąbrowski i Dominik 

Szarwacki. Zagrali oni idealnie, zwłaszcza mężczyzna obrazujący drugie oblicze 

Leona. Możemy się jedynie poskarżyć na kobietę, która grała sekretarkę 

Leona. Z jej ruchów biła niepewność, nie profesjonalizm i mogła lepiej 

modulować głos. Przez całe przedstawienie mówiła jednym tonem.  

   Scenografia i rekwizyty były genialne. Kostiumy z innych epok bardzo 

nam się podobały. Pięknie zostały odwzorowane. Stroje współczesne mniej 

nam się podobały, wyglądały tak jakby ktoś wygrzebał je z taniego sklepu z 

rzeczami używanymi. Muzyka została idealnie dobrana do poszczególnych 

scen. Kiedy się pojawiała jeszcze przyjemnie oglądało się spektakl. 

   Przedstawienie wzbudza dużo emocji, daje nam materiał do refleksji. 

Sprawia, że zastanawiamy się jak jest rzeczywiście, co jest dobre a co złe, co 

daje nam cywilizacja, a co odbiera… 

                                                                                                    Beatrice & Mrs.E. 

 

 

 

 

 


