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MIŚ 
CZYLI MY I ŚWIAT 

Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej  
imienia Prymasa Tysiąclecia  

w Mieczynie   
  Numer 1/2010 

 
 
        

Oraz: 
♦ Pierwsze wrażenia  
♦ Akrostychy  
♦ Łamigłówki    
♦ Krzyżówka świąteczna 
♦ Kącik języka angielskiego 
♦ Humor  

Wywiad z panią dyrektor  Święta w naszej szkole 

Bezpieczeństwo na  
drodze  

między innymi: 
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Wywiad... 

Wywiad z dyrektorem szkoły – p. Małgorzatą Klimczyk – Karpińską  

 

♦ Joanna Kozieł: Co należy do głównych obowiązków dyrektora szkoły? 
 
P. dyrektor: Zakres obowiązków dyrektora szkoły jest bardzo szeroki. Do podstawowych 

zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. Wśród 

szeregu licznych, szczegółowych zadań znajdują się m.in. takie jak: 

- dopuszczanie do użytku programów nauczania, 

- zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki,  

- ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć, 

- opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, 

- nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz wykorzy-

stania druków szkolnych, 

- organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły, 

- wykonywanie zadań w zakresie spraw porządkowych i bhp, 

- wykonywanie zadań związanych z nadzorem pedagogicznym.  

Ponadto dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. 
 
♦ Klaudia Łapot: Na czym polega pani praca z nauczycielami i współpraca              

                          z rodzicami? 
 
P. dyrektor:  W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z nauczycielami czyli 

Radą Pedagogiczną i rodzicami czyli Radą Rodziców. Rada Pedagogiczna, której dyrektor 

jest przewodniczącym, m.in. zatwierdza plany pracy szkoły, podejmuje uchwały w sprawie 

wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz w sprawie innowacji i eksperymentów peda-

gogicznych w szkole. Ma również kompetencje opiniotwórcze. 

Jeśli zaś chodzi o współpracę z Radą Rodziców, to dyrektor współpracuje głównie z zarzą-

dem, natomiast z radami klasowymi współpracują wychowawcy klas. Rodzice mogą wystę-

pować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Uchwalają pro-

gramy: wychowawczy i profilaktyki szkolnej. 
 
♦ Joanna Kozieł: Co zmieniłaby pani w naszej szkole i dlaczego nie może pani  

                         tego zrobić? 

 

P. dyrektor: W szkole powinna funkcjonować stołówką z prawdziwego zdarzenia, by 

uczniowie mogli zjeść ciepłą zupę czy pełny obiad. W dzisiejszych czasach to już standard. 

Niestety, w obecnych warunkach lokalowych w naszej szkole nie ma możliwości zorganizo-

wania żywienia w takiej formie. 
 

♦ Klaudia Łapot: Czy lubi pani być dyrektorem szkoły? 

P. dyrektor: Mój zawód to nauczyciel, dyrektor to funkcja. Łączę zatem obowiązki nauczy-

ciela i dyrektora. Lubię swoją pracę i staram się wypełniać ją najlepiej jak potrafię. 

 

Joanna Kozieł, Klaudia Łapot: Dziękujemy za rozmowę. 
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 Dnia 1 września rozpoczęłyśmy naukę w nowej szkole. Było to związane z 

przeprowadzką całej naszej rodziny do innej miejscowości. Pierwszy dzień roku 

szkolnego był pełen obaw i niepokoju. Zastanawiałyśmy się, jak wygląda nasza 

nowa szkoła, jacy będą nasi koledzy i koleżanki oraz grono pedagogiczne. Powi-

tanie roku szkolnego rozpoczęło się od uroczystego apelu. Po rozejściu się do 

klas poznałyśmy twarze i imiona nowych kolegów i koleżanek a także nauczycie-

li. Dzieci w naszych klasach okazały się miłe i serdeczne w stosunku do nas. Pa-

nie wychowawczynie i wszyscy nauczyciele, którzy nas uczą, są sympatyczni. 

Szkoła, mimo, że mniejsza od poprzedniej ,jest przytulna i czysta. Polubiłyśmy ją 

i myślimy, że będzie nam się w niej dobrze uczyło i zdobywało nowa wiedzę.  

        Eliza i Weronika  

Pierwsze wrażenia… 

Wraz z pierwszym dniem roku szkolnego powitaliśmy w naszej 

szkole dwie nowe uczennice, Weronikę i Elizę.  Dziewczynki po-

dzieliły się z nami swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.   

Zapraszamy do lektury. 

Życzymy naszym nowym koleżankom samych  
 
 
          i  

 
 

Redakcja gazetki 



Str. 4 

Szkoła Podstawowa imienia Prymasa Tysiąclecia 

Akrostychy klasy VI... 

Akrostych— utwór wierszowany, w  którym niektóre z kolumn 
liter lub wyrazów dają dodatkowo całe wyrazy i zdania. Naj-
częściej takie kolumny są tworzone przez pierwsze i ostatnie 
litery kolejnych wersów, czytane w dół lub w górę. 

Po prostu cisza. 
Uwierzcie mi. 
Słychać tylko nic. 
Tak bardzo mi źle. 
Kiedy nie słyszę Cię. 
Ale ja chcę … 

Natalia i Diana 

Wakacje się już skończyły. 
Energia rozpiera nas. 
Rower szykuję do drogi. 
O, spieszmy się bo już czas! 
Niedługo siądziemy w ławkach. 
I nauki zacznie się tok. 
Książki już spakowane. 
A w net upłynie kolejny rok. 

Weronika Ł. 

Wczoraj grałem na komputerze. 
Ale muszę się wziąć do nauki. 
Koledzy mają dobre stopnie. 
Ale ja też będę się starał. 
Czemu mam być gorszy? 
Ja przecież potrafię. 
Ekstra się spotkać znowu z kolegami. 

Mateusz 

Mam już dwanaście lat. 
U boku swoich wad. 
Zrobię to co chcesz. 
You tube wciąga mnie. 
Kot jak wicher mknie. 
A ja ciągle dalej i nie  
                zatrzymam się. 

Edyta  
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Akrostychy c. d.  

Wakacji nadszedł kres. 
I do szkoły trzeba biec. 
Kto jeszcze żyje wspomnieniami  
Tych wspaniałych dni? 
Obraz ich zaciera się mi. 
Razem w szkole spotkamy się. 
I ruszamy w nauki wir 
A pani wraz z nami cieszy się. 

Wiktoria 

Boże Narodzenie to 
Okres  
Życzeń i  
Emocji. 
Nocą, gdy zasiądziemy do stołu, 
A pierwsza gwiazdka  
Raczy się nam pokazać 
Otworzymy 
Dobrze nam znane Pismo Święte i  
 Zaczniemy czytać 
Ewangelię, 
Na Jezusa patrzeć 
I  śpiewać „Gloria in 
Excelsis Deo” 

Natalia, Diana 
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Bezpieczeństwo na drodze — rymowanki o odblaskach 

Uczniowie klasy IV na lekcjach techniki dowiedzieli się, jak ważną 
sprawą jest noszenie odblasków. Aby zachęcić swoich kolegów do no-
szenia odblasków  ułożyli rymowanki. 

Noś odblaski bo bez tego,  
możesz życie stracić kolego. 

Adrian 

Noś odblaski kiedy idziesz  
w  nocy— nie będziesz musiał  
wzywać pomocy. 

Kacper, Weronika 

Gdy odblaski masz widoczne i podążasz lewą stroną, 
nic na jezdni Ci nie grozi— jesteś osobą strzeżoną. 

Julia 

Noś odblaski bądź bezpieczny, bo 
to wymóg jest konieczny. 

Martyna  

Każdy z nas dobrze wie, że od-
blaski nosi się. Gdy wychodzisz 
na ulicę zawsze dobrze widać 
Cię. 

Kinga Noś odblaski mój kolego, wtedy nic 
Ci się nie stanie, a jak tego nie 
przestrzegasz Twoja strata drogi 
Panie. 

Damian 

Noś odblaski, noś kolego, bo 
bez tego, spotka Cię coś groź-
nego. 

Radek, Kornelia 
Noś odblaski, będziesz zdrowy, a 
jak tego nie przestrzegasz możesz 
życie stracić— ostrzegam! 

Krystian 

Noś odblaski dzień i noc, życie 
cenne jest, nie strać go na dro-
dze i gdzie indziej też. 

Weronika 
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Łamigłówki ... 

Zaczynając od tego numeru gazetki, będziemy Wam propono-
wać zadania — łamigłówki z poszczególnych przedmiotów. Bę-
dą również  propozycje dla młodszych dzieci. W tym numerze 
czeka na Was trening matematyczny, ale nie tylko. Odpowie-
dzi na poszczególne zadania prosimy pisać na osobnych kar-
teczkach i przekazywać do końca lutego 2011 r. do opiekunów 
gazetki.                                                        Agata Szymczyk 
Zadanie 1 "Cegła"  
Cegła waży 1 kg i pół cegły. Ile waży cegła?  
 
Odpowiedź „Cegła” ���. 
Imię i nazwisko ����������������� klasa ����.. 

Zadanie 2 "Przeprawa rolnika" 
Pewien farmer musi przeprawić przez rzekę lisa, kurę i worek ziarna. Ma 
łódkę, ale może zabrać tylko siebie i jeden dodatkowy bagaż. Jeżeli po-
zostawi lisa i kurę razem na brzegu, to lis zje kurę. Jeżeli pozostawi kurę 
i ziarno, to kura je zje.  
W jaki sposób rolnik powinien się przeprawić przez rzekę? 
 
Odpowiedź „Przeprawa rolnika” ����������������.. 
Imię i nazwisko ����������������� klasa ����.. 

Zadanie 3 "Babcia"  
Była sobie babcia. Ponieważ mieszkała sama, czuła się samotna i za-
pragnęła kimś się zaopiekować. Kupiła więc sobie kozę za 300 zł. Koza 
narobiła jej szkód: zjadła kwiatki i zryła ogródek, więc babcia sprzedała 
kozę sąsiadowi za 400 zł. Sąsiad po pewnym czasie też miał dość nie-
sfornej kozy i chciał się jej pozbyć. Babcia zlitowała się nad kozą i odku-
piła ją od sąsiada za 600 zł. Jednak nerwy babci nie wytrzymały, bo koza 
była zbyt niesforna, więc babcia sprzedała kozę do cyrku za 700 zł.  
Czy na tych transakcjach babcia zyskała, czy straciła? Ile? 
 
Odpowiedź „Babcia” ��������������������� 
Imię i nazwisko ����������������� klasa ����.. 
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Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby w każdym 
wierszu, w każdej kolumnie i w każdym wydzielonym kwadracie cyfry 
nie powtarzały się. Powodzenia!   
Sudoku możesz wydrukować lub przerysować. 
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Rysunek można przenieść do edytora grafiki i uzupełnić. Można również wydru-
kować i uzupełnić ręcznie. 

Kupon „Niecodzienne spotkanie”: Odpowiedź……………………………………………………………… 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą hasło. 

Kupon krzyżówkowy: hasło: ……………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………. Klasa …………….. 
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Święta w naszej szkole... 

Święta w naszej szkole zagościły już na po-
czątku grudnia, kiedy to p. Irena  Kukla przy-
ozdobiła szkolne okna i korytarze pięknymi 
witrażami. Następnie pojawiły się bombki i 
gwiazdy, a dopełnieniem całej dekoracji stała 
się wystawka stoików oraz kart świątecznych 
wykonanych metodą haftu matematycznego i  
edytora grafiki. Całość uzupełniła szopka be-
tlejemska.  
Kartki świąteczne i stroiki brały udział w konkursie.  A oto 
wyniki: 
Haft matematyczny: 
I miejsce: Joanna Kozieł, Oliwia Tatar 
II miejsce: Izabela Raczyńska, Wioleta Ptak 
III miejsce: Aleksandra Kozieł, Angelika Dwojakowska. 
Edytor grafiki: 
I miejsce: Karol Kukla, Wiktor Frączek   
II miejsce: Weronika Wertka, Weronika Woś 
III miejsce: Marcin Kakowski 
Stroik świąteczny: 
I miejsce: Weronika Woś, Aleksandra Woś, Filip Gołuch  
II miejsce: Klaudia Łapot, Wiktoria Stolarska 
III miejsce: Justyna Frączek 
Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni.  

Gratulujemy! Organizatorzy konkursów. 
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NAGRODZONE PRACE 

Joanna Kozieł 

Galeria zdjęć... 
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Galeria zdjęć... 

Oliwia Tatar 

Wioleta Ptak 

Justyna Frączek 

Wiktoria Stolarska 

Haft matematyczny 

 
Stroiki świąteczne 
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Wręczanie nagród 

 

 

Zdobywcy pierwszych, 

drugich i trzecich miejsc 

otrzymali oprócz nagród 

pamiątkowe dyplomy. 
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Wszyscy nagrodzeni 
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Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 

O'er the fields we go 
Laughing all the way 

Bells on bob tails ring 
Making spirits bright 

What fun it is to laugh and sing 
A sleighing song tonight 

Oh, jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way                                                 

Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 

M. Gacia 

            

EEEENNNNGGGGLLLLIIIISH   CSH   CSH   CSH   COOOORRRRNNNNEEEER                   R                   R                   R                    

KKKKĄĄĄĄCCCCIIIIKKKK J J J JĘĘĘĘZZZZYYYYKKKKAAAA A A A ANNNNGGGGIIIIEEEELLLLSSSSKKKKIIIIEEEEGGGGOOOO    
                        

W tym numerze, w kąciku znajdziecie słowa popularnej  
kolędy’ Jingle bells’ .      

    Zapraszamy do śpiewania  
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Jingle all the way                                                                                                                                                          

 
ANGEL – Anioł       
CANDLE – Świeczka 
CHRISTMAS- Boże Narodzenie 

CHRISTMAS CARD – Kartka z życzeniami 
CHRISTMAS GREETINGS – Życzenia Świąteczne 

CHRISTMAS TREE - Choinka 

GIFT / PRESENT - Prezent 

REINDEER - Renifer 

SANTA CLAUSE / FATHER CHRISTMAS – Święty Mikołaj 

SNOW – Śnieg 

SNOWMAN – Bałwan 

STOCKING - Skarpeta na prezenty 

WINTER – Zima 

 
Słowniczek świąteczny 
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Nauczyciel pyta Jasia: 

- Jasiu jakie znasz środki piorące? 

- Pasek mojego taty  

 

Wilk napada na Czerwonego Kapturka. Zabrał mu koszyczek  

i szuka w nim kiełbasy, po chwili pyta: 

- Dlaczego dzisiaj nie ma w koszyczku żadnej wędliny? 

- Babcia od wczoraj jest na diecie.  

 

Mama pyta Jasia: 

♦ Dlaczego nie przyjaźnisz się już z Małgosią? 

♦ A czy ty, mamo, chciałabyś przyjaźnić się z kimś, kto ciągle kłamie 

i przeklina? 

♦ Nie. 

♦ No właśnie, Małgosia też nie chce! 

 
 

Wybrała M. Gacia 

 

UŚMIECHNIJ    SIĘ        

 
Niech Święta radością 
wypełnią Wasz dom 
A Nowy Rok blasku doda 
Waszym dniom. 
 

Wszystkiego najlepszego życzy zespół  
redakcyjny gazetki MiŚ. 
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