
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 2 
ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
kontakt:gazetkasp31@wp.pl  

 

W numerze: 
◘ o II Starciu Tytanów; 
◘ Co myślisz o... - kolejne pytania ankietowe; 
◘ o kolejnej edycji obozu językowego EuroWeek; 
◘ rozmowa z Zuzanną Kuligowską – wybitną siatkarką 
KS Pałac;  
◘ o kolejnym spotkaniu z Marianem Rejewskim; 
◘ rozmowa z Antonim Bukowińskim – specjalistą od 
matematyki i informatyki; 
◘ o naszym Samorządzie Uczniowskim; 
◘ o radości życia i marzeniach w rozmowie z panią 
Magdaleną Szulc – nową nauczycielką; 
◘ o projekcie „Dzisiaj w przedszkolu, jutro w szkole”; 
◘ o Europejskim Dniu Języków; 
◘ jesienne super rymowanki naszych trzecioklasistów.  
 
 

 

Jesienne nastroje 
 
Nadchodzi Pani Jesień wielkimi krokami, 
Kolorowe liście spadają przed nami. 
Złote, brązowe, szare, zielone, 
Co chwilą spadają nowe i nowe . 
Piękna ta nasz Jesień! 
Trochę chłodu, ale też ciepła niesie. 
Barwy są złociste, 
Bo to nasze polskie liście. 
Bukiecik prześliczny z liści dziś zrobię 
I z radością podaruje go Tobie. 
Wiatr cicho piosnkę niesie, 
Nadchodzi nasza polska jesień… 
 

► Marta Łuka 

 
 fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
GAZETKA 

UCZNIOWSKA 
Szkoły  

Podstawowej nr 31 
w Bydgoszczy 

 
Opieka merytoryczna i skład: 

Katarzyna Jarzembowska i Ewa Lewalska 

Podpatrzone… Podsłuchane… 
 

♦ No i przyszła jesień… 

 

Jesień – jak kobieta, zmienną jest. Raz miła, 
ciepła, pogłaszcze po policzku, zabierze na 
spacer, uśmiechnie się słonecznie. A innym 
razem rozpłacze się na całego, dmuchnie 
zimnym wiatrem tak, że człowiek marzy tylko 
o kanapie i ciepłym kocu. 
Nie jest jednak tak źle, bo część listopada już 
za nami – w perspektywie grudzień, a z nim 
wiążą się już tylko radosne, świąteczne plany. 
W tym numerze szczególnie polecamy 
rozmowę z naszą Koleżanką – Zuzanną 
Kuligowską, która miłość do siatkówki 
wzięła… wiadomo – zainspirowana sukcesami 
swojej wspaniałej Mamy. 

◘ Redakcja 
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II edycja walki 
Tytanów 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej oprócz 
kwiatów, prezentów i niespodzianek dla 
Nauczycieli, Samorząd Uczniowski wraz z 
Opiekunami zorganizował kolejną edycję 
turnieju „Starcie Tytanów”. 
 

W pierwszej kolejności rywalizowali 
przedstawiciele poszczególnych dyscyplin 
sportowych z klas szkoły podstawowej,  
a później gimnazjum. Do konkursu stanęły 
też zespoły nauczycieli – w tym sama Pani 
Dyrektor. Wszyscy musieli się wykazać 
ogromną wiedzą – zarówno muzyczną, 
matematyczną, geograficzną, jak i literacką.  
 

 
fot. Barbara Dix 
 

Uczniowie z podstawówki musieli m.in. 
odpowiedzieć na pytanie o najbardziej 
popularny sport wśród Polaków wg badań 
CBOS z 2013 roku, a także który naród 
wynalazł zapałki czy do jakiej grupy zwierząt 
zaliczają się Zdzichu i Edek z filmu „Epoka 
Lodowcowa”? Było przy tym sporo śmiechu, 
bo drużyna nauczycieli w składzie: pani 
dyrektor Aleksandra Kuś, pani Kamila 
Dąbrowska, pani Barbara Dix i pan Filip 
Wypych udzielała bardzo dowcipnych 
odpowiedzi, zdobywając w sumie kilkanaście 
tysięcy punktów:) 
Nad starciem czuwało jury, w skład którego 
weszły Panie Wicedyrektor Aleksandra 
Codrow i Marlena Mioduszewska. Dołączyła 
do nich pani Katarzyna Zielińska przebrana 
za Herę – nasz gość specjalny prosto z 
Olimpu – która starała się przeszkodzić 
nauczycielom w podawaniu poprawnych 
odpowiedzi.  

 
fot. Barbara Dix 
 

Z kolei gimnazjaliści musieli się uporać z 
pytaniami o pangolin, indżerę czy kawahirę. 
Świetna zabawa udzieliła się również 
klasom, które kibicowały swoim 
przedstawicielom.  
 

 
fot. Barbara Dix 
 

Ciekawą mieszankę muzycznych zagadek 
przygotował też pan Przemysław Rajewski. 
Porwały nas do tańca rytmy rock, pop,  
a nawet disco polo! 
 

 
fot. Barbara Dix 
 

A my już nie możemy doczekać się 
następnego starcia. 

► Kasia Krzyżyńska 

 

Ważny temat! 
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Co myślisz o... 
czyli nasze małe 

badania ankietowe 
 

Po raz kolejny odpytaliśmy uczniów klas 
podstawowych i gimnazjalnych – tym razem 
przemierzyliśmy świat gier komputerowych 
oraz książek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Okazuje się, że najchętniej sięgamy po 
książki przygodowe. Najmniej zwolenników 
mają książki SF. Z kolei na pytanie, w jakie 
gry komputerowe grasz najczęściej, na 
równi znalazły się odpowiedzi Simsy oraz… 
nie gram. Dalsze miejsca zajęły : GTA oraz 
Wiedźmin.  
 

► ankiety przygotowała i głosy podliczyła Weronika 
Jażewska 
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Simsy

Wiedźmin

Leagueof Legends

GTA

Minecraft

Life is strange

nie gram

W jakie gry komputerowe grasz 
najczęściej?
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Chciałabym jak 
najdłużej grać 
w siatkówkę 

 

Z Zuzanną Kuligowską,  
uczennicą klasy 3ag –  

utalentowaną zawodniczką KS Pałac 
rozmawia Marta Łuka 

 

Na jakiej pozycji grasz?  
- Gram na pozycji przyjmującej. 
 
Od kiedy trenujesz siatkówkę?  
- Trenuję siatkówkę od 2 klasy szkoły 
podstawowej. 
 
Co Cię skłoniło to trenowania tej 
dyscypliny? 
  - Kiedy byłam mała, mama często zabierała 
mnie na swoje treningi, dlatego bardzo 
polubiłam ten sport. 
 
Czy mama udziela Ci cennych rad przed 
ważnymi meczami? 
- Z reguły przed ważnymi meczami doceniam 
cenne wskazówki mojej mamy, które 
motywują mnie do dobrej gry. 
 
Co czułaś, grając w reprezentacji Polski? 
- Będąc w reprezentacji Polski, czułam 
zaszczyt, że mogę reprezentować mój kraj i 
było to dla mnie dużym wyróżnieniem. 
 
Jakie jest twoje największe osiągnięcie?  
- Moim dotychczasowym największym 
osiągnięciem jest zdobycie srebrnego 
medalu mistrzostw Polski w kategorii 
kadetek 2016/2017 oraz dostanie się do 
reprezentacji Polski U-16. 
 
Co daje Ci motywację do walki, gdy podczas 
meczu macie słabsze momenty?  
- Jeżeli mam słaby moment gry, staram się 
wizualizować nasze dobre akcje, walczyć 
dalej i nie poddawać się. 
 
Czy po gimnazjum chcesz nadal trenować 
siatkówkę?  
- Tak, ponieważ chciałbym jak najdłużej grać 
w siatkówkę. 
 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie, którego mam mało, lubię 
słuchać muzyki i spotykać się ze 
znajomymi… 
 
Czy interesujesz się innymi dyscyplinami?  
- Poza siatkówką interesuję się również 
lekkoatletyką. 
 
Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej?  
- Lubię wszystkie przedmioty, ale ulubionymi  
są język angielski i biologia. 
 

 
zdjęcie ze strony: kspalac.bydgoszcz.pl 

 

Droga do marzeń 
 

Już po raz dwudziesty trzeci uczniowie  szkół 
podstawowych mogli wziąć udział  
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
organizowanym przez Pałac Młodzieży.  
 

Jego celem jest promowanie tekstów  polskich 
poetów, zwłaszcza  tych mniej popularnych.  
W tej edycji do kolejnego etapu  konkursu 
przeszło  trzech reprezentantów naszej szkoły: 
Maja Bartoszewska (6bp), Ewa Różańska 
(5bp) i Hubert  Jagła (7ep). 3 grudnia kolejny 
raz wystąpią na deskach Pałacu Młodzieży, aby 
walczyć o wejście do finału i wystąpić  
w koncercie laureatów. Trzymamy kciuki! 

► Redakcja 

 

Nasi Mistrzowie 
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Spacerkiem przez kalendarz 

 

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, czyli 
wspomnienie wszystkich, którzy są już w 
niebie, dzień później przeżywamy Zaduszki – 
ważne, by pamiętać o naszych bliskich, których 
nie ma już wśród nas... 
 

 źródło internetowe 
 

11 listopada przypada nasze Narodowe Święto 
Niepodległości – cieszmy się, że odzyskaliśmy 
po wielu latach niepodległość i możemy dziś 
żyć w wolnej Polsce 
 

 
źródło internetowe 
 

16 listopada to Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji – bądźmy dla siebie bardziej 
wyrozumiali i szanujmy się – nie tylko od 
święta! 
 

 
źródło internetowe 
 

 
17 listopada obchodzi się Międzynarodowy 
Dzień Studenta – warto się uczyć i powiększyć 
za jakiś czas grono uczniów uniwersytetu czy 
akademii 
 
19 listopada to Międzynarodowy Dzień Ofiar 
Wypadków Drogowych – zachowujmy 
szczególną ostrożność – np. przechodząc 
przez ulicę czy tory tramwajowe… 
 

 
źródło internetowe 
 
21 listopada to ważny Dzień Życzliwości – każdy 
dodatkowy uśmiech sprawia, że czujemy się 
lepiej – my i osoba, do której ten uśmiech 
adresujemy 
 

 
źródło internetowe 

 
 

25 listopada to Międzynarodowy Dzień 
Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – warto 
mieć świadomość, że jeszcze w wielu 
miejscach na ziemi kobiety nie mogą czuć się 
bezpiecznie… 
 

30 listopada – andrzejki; niech wszystkie 
wróżby się spełnią, zwłaszcza te o wyjściu za 
mąż, podróżach, karierze itd., itp. 
 

► Zuzanna Fundameńska 

 

 

 



 

 

STRZAŁ W 10 NR 2 2017/2018  Strona 6 
 

 

 

EuroWeek – kolejna 
edycja 

 
W październiku w naszej szkole ruszyły 
zapisy na specjalistyczny obóz językowy – 
EuroWeek Szkoła Liderów. Jest to program 
edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na 
celu doskonalenie umiejętności językowych 
w zakresie języka angielskiego oraz 
kształtowanie zdolności przywódczych 
uczestników. 
 
Jest to bardzo lubiany przez uczniów obóz. 
Wielu z nich bardzo go chwali. Rozwija on 
mnóstwo umiejętności, pomaga odkryć 
swoje talenty i uczy współpracy w grupach. 
Ponadto program rozwija inteligencję, tak 
potrzebną uczniom w szybko zmieniającym 
się świecie, uczy wielokulturowości, 
komunikacji społecznej oraz rozwija 
kreatywność.  
EuroWeek jest prowadzony przez 
wolontariuszy z całego świata. Każdy z nich 
może bezproblemowo przekazywać 
informacje z zakresu historii, ekonomii, 
turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji 
swoich krajów w sposób interaktywny, jak 
również bardzo osobisty. 
W celu podniesienia umiejętności 
uczestników, program EuroWeek otwiera 
przestrzeń do rozwijania poczucia pewności 
siebie poprzez zadania, mające na celu 
integrację grupy i budowanie teamu, a także 
poprzez warsztaty językowe, odgrywanie 
ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz 
dyskusje grupowe z wolontariuszami. 
 

 
 

Pracuje on w sześciu obszarach wiedzy 
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu:  
- kształtowanie umiejętności efektywnego 
zarządzania zespołem; 
- korzystanie z nieograniczonych możliwości, 
które daje nam zjednoczona Europa; 
- nauka pracy w grupie; 
- szczegółowa wiedza o zdobywaniu jak 
najlepszej pozycji na rynku pracy;  

- interaktywne warsztaty, luźna atmosfera; 
- nauka od najlepszych pod opieką 
szkoleniowców EuroWeek.  
 

 
źródło internetowe 
 

Listy wyjazdowe zostały już zamknięte. Po 
powrocie naszych uczniów na łamach 
gazetki na pewno pojawią się relacja z 
pobytu i zdjęcia. Udanych warsztatów i… 
pogody!  
 

► Natalia Kęskrawiec 

 

Muzyczna apteczka 
 

Podczas drugiego – październikowego 
spotkania w Filharmonii Pomorskiej 
zabrzmiały melodie, które ukoiły nasze 
nerwy – w końcu ponad dwa miesiące w 
szkole robią swoje… 
 

Nie bez powodu mówi się, że dźwięki to 
doskonałe lekarstwo – leczą duszę i ciało. 
Działają na wiele dolegliwości, można je 
zażywać bez przeciwwskazań i ograniczeń 
wiekowych. Jesienna muzykoterapia dobrze 
nam zrobiła – można było „naładować 
akumulatory” na kolejne dni. 
 

 
fot.  Daria Kubiś 

► Redakcja 
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Niewidomi – zwróć na 
nich uwagę! 

 

18 października klasy 7ap i 2ag uczestniczyły 
w Multikinie w spotkaniu w ramach 
specjalnej kampanii „Ja nie widzę Ciebie –  
Ty zobacz mnie!”.  
 

Jego głównym organizatorem był Kujawsko-
Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. L. Braille’a w Bydgoszczy. 
Jak się dowiedzieliśmy, to najstarszy taki 
ośrodek w Polsce. Działa już 140 lat. 
Spotkanie poprowadziło dwoje 
niewidomych uczniów. Później odczytano 
specjalny list Adama, ucznia ośrodka, który 
opisał w nim, jak żyje, jakie uprawia sporty i 
co robi na co dzień. List był napisany za 
pomocą alfabetu Braille'a, czyli wypukłych 
kropek na kartce. Dzięki informacjom 
dowiedzieliśmy się, w jaki sposób dzieci uczą 
się – np. orientacji przestrzennej, 
zawiązywania butów czy płacenia monetami 
(a każda z nich ma na boku inny wzór, o 
czym nie wiedzieliśmy). Dla ludzi w pełni 
sprawnych wydaje się to proste – jednak 
osoby niewidome mają z tym duży problem. 
Brakuje im jednego zmysłu, ale mają inne – w 
dodatku lepiej działające niż  
u zwykłego człowieka, np. słuch, węch czy 
dotyk. 

 

 
fot. Daria Kubiś 

 

Później zaczął się film pod tytułem 
„Imagine” o niewidomym nauczycielu, który 
próbuje nauczyć innych niewidomych – 
głównie dzieci, jak żyć bez białej laski i jak 
wykorzystać słuch, zwłaszcza zjawisko 
echolokacji. To spotkanie pozwoliło nam z 
pewnością inaczej spojrzeć na problemy 
naszych rówieśników.  

► Daria Kubiś 

Bohater na miarę 
Jamesa Bonda! 

 

W październiku i listopadzie wszystkie klasy 
siódme wzięły udział w spotkaniu 
przybliżającym postać Mariana 
Rejewskiego. O życiu i matematycznych 
dokonaniach jednego z najbardziej znanych 
bydgoszczan opowiadał w Wojewódzkiej 
Bibliotece Pedagogicznej płk Jerzy Lelwic. 
 

W muzeum poświęconym postaci Mariana 
Rejewskiego znajdują się pamiątki, 
publikacje  
i ciekawostki z życia kryptologa – podane  
w ciekawej i przystępnej formie. Duże 
tablice, zdjęcia, opisy… Historii życia – od 
czasów dzieciństwa, przez okres szkolny, 
studia  
i pracę w Biurze Szyfrów, aż po burzliwą 
tułaczkę wojenną i powrót do kraju – 
wysłuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem. 
Bo to gotowy materiał na film akcji, przy 
którym James Bond to kreskówka dla dzieci.  
 

 
fot. Daria Kubiś 

 

Wykład to pierwszy etap w matematycznej 
przygodzie skierowanej do młodych 
szyfrantów – pasjonatów łamigłówek  
i logicznego myślenia. Kolejnym będą 
spotkania z zadaniami, które pozwolą 
wyłonić 4-osobowe zespoły – 
reprezentantów klas siódmych. To właśnie 
oni zmierzą się ze sobą w wielkim finale, 
który odbędzie się  
w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej.  
Warsztaty szyfrowania to już matematyczna 
tradycja w naszej szkole, która łączy 
przyjemne z pożytecznym. O ich przebiegu  
i ostatecznym wyniku poinformujemy  
w kolejnych numerach. 

► Daria Kubiś 
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Nauka nie jest 
nudna! 

 

Z Antonim Bukowińskim,  
uczniem klasy 5dp, pasjonatem matematyki, 

rozmawia Kasia Krzyżyńska 
 

Co takiego pasjonuje Cię w matematyce? 
- W matematyce pasjonuje mnie to, że nauka ta 
jest logiczna i wszystko ma w niej swoje 
miejsce. Uważam też, że przedmiot ten jest 
dość skomplikowany, co pozwala mi odkrywać 
go z każdym rokiem bardziej i bardziej. 
 
Skąd pomysł na stworzenie gry 
komputerowej na temat tabliczki mnożenia? 
- Dwa lata temu kupiłem w sklepie książkę  
o programowaniu. Zaciekawiła mnie  
i postanowiłem tworzyć proste gry w niej 
opisane. Pewnego dnia, gdy na lekcji 
matematyki Pani oznajmiła, że można 
przygotować plakat dotyczący Dnia Tabliczki 
Mnożenia, postanowiłem się wyróżnić, 
tworząc grę. Zaprogramowałem ją w języku 
Python, czyli „więcej skryptu, mniej grafiki”. 
Rok później zrobiłem grę w języku Scratch, 
który jest bardziej graficzny. Druga gra cieszyła 
się lepszą opinią wśród moich kolegów. 
 
Ile czasu zajęło Ci stworzenie gry? 
- Stworzenie gry zajęło mi około 3-4 godzin, ale 
twierdzę, że od ilości czasu spędzonego nad 
programowaniem ważniejsze było serce, które 
włożyłem w tę grę. Cieszy mnie, że gra sprawia 
innym radość. 
 
Jakiego typu gry lubisz najbardziej? 
- Najbardziej lubię gry zespołowe  
i wymagające strategicznego myślenia. Lubię 
też RPG-i. 
 
Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- W wolnym czasie lubię grać w gry i je 
programować - rzecz jasna, ale lubię też 
rozwijać swoje zainteresowania matematyczne 
przez rozwiązywanie np. zadań i łamigłówek. 
Uczę się też języka niemieckiego i gry na 
keyboardzie. 
 
Jaki przedmiot lubisz naj bardziej? 
Mój ulubiony przedmiot szkolny to 
matematyka, ale lubię też język polski, 
angielski i zajęcia komputerowe. 
 

W jaki sposób rozwijasz swoje 
zainteresowanie matematyką? 
- Jak już wspomniałem, zainteresowanie 
matematyką rozwijam poprzez rozwiązywanie 
zadań i łamigłówek, ale chodzę też na 
dodatkowe zajęcia z matematyki z panią 
Kamilą Dąbrowską. 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Dyslektando 
 

W październiku w szkole im. Juliusza Verne’a 
w Białych Błotach odbyło się VI dyktando  
o Pióro Dyrektora. Wszystko w ramach akcji 
Europejski Tydzień Świadomości 
Dyslektycznej.  
 

Wzięło w nim udział troje uczniów z naszej 
szkoły – Liwia Gralla, Maksymilian Naporski 
oraz… ja – Katarzyna Krzyżyńska. I miejsce po 
raz trzeci z rzędu zajął uczeń naszej szkoły. 
Tym razem ten zaszczyt przypadł w udziale 
Maksowi Naporskiemu, a na trzeciej pozycji 
znalazłam się ja:) Zmagaliśmy się z 
zawiłościami polskiej ortografii. Nie było łatwo, 
ale… 
 

 
Siedzą od lewej: K. Krzyżyńska, M. Naporski i L. Gralla 
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Samorząd Szkolny 
 

Na początku października w naszej szkole 
odbyło się spotkanie dla osób 
kandydujących do samorządu 
uczniowskiego. Jego celem było omówienie 
planów działania oraz tego, jaką pełni on 
rolę w życiu szkoły. 
 
W debacie oprócz uczniów i opiekunek SU – 
pani Katarzyny Jarzembowskiej i pani Joanny 
Wyrobek wzięła udział nasza pani pedagog 
Anna Schulz. Opowiedziała kandydatom o 
potrzebach i swoich oczekiwaniach co do 
współpracy z SU. Zwróciła również uwagę na 
działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
na terenie szkoły. 
 

 
fot. Marta Łuka 
 
W spotkaniu wziął udział gość specjalny, Zosia 
Więcek – absolwentka naszej szkoły, aktualnie 
uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 50 w 
Bydgoszczy. Zosia podzieliła się z kandydatami 
swoimi  doświadczeniami w roli 
przewodniczącej. Opowiedziała, jak to 
wszystko wygląda „od kulis”: o pracy SU, o 
obowiązkach, które się z tym wiążą, o 
pomysłach realizowanych w jej szkole. 
Powtarzała wielokrotnie, że jedną z 
najważniejszych rzeczy jest współpraca, 
zaangażowanie oraz chęci, bo bez tego nie uda 
się nic zrobić. Przedstawiła także korzyści bycia 
w samorządzie, m.in. poznawanie nowych 
ludzi, lepszą organizację własnego czasu i 
obowiązków czy  większą pewność siebie 
podczas różnych wystąpień publicznych. 
Z kolei 6 października odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. Na liście wyborczej 
znalazło się trzydziestu kandydatów – ubiegali 
się oni o miejsce w samorządzie – jako 
przewodniczący, zastępca i sekretarz. 

Natomiast o tytuł Rzecznika Praw Ucznia 
,,walczyły" trzy osoby. W głosowaniu wzięło 
udział 564 uczniów. Oddano 548 ważnych 
głosów .  
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 

Na kogo głosowaliście?  

Przewodniczący – Karol Marszałł 
Cześć, jestem Karol. W tym roku zostałem 
wybrany na przewodniczącego SU. Jestem 
uczniem klasy 6c oraz kapitanem drużyny 
Polonia Bydgoszcz. Gram na instrumentach 
takich jak pianino, gitara czy perkusja. Bardzo 
lubię oglądać mecze piłki nożnej oraz słuchać 
muzyki. Moim ulubionym piłkarzem jest Leo 
Messi, a zespołem muzycznym Guns’n’Roses.  
 

Zastępca – Aleksandra Ciarka  
Cześć, mam na imię Ola i w tym roku szkolnym 
będę pełniła funkcje wiceprzewodniczącej. Uczę 
się w klasie 3b gimnazjum i trenuję wioślarstwo. 
W wolnym czasie czytam horrory i oglądam 
skecze Monty Pythona.  
 

Sekretarz – Amelia Kasprzak 
Część, mam na imię Amelia i w tym roku 
zostałam wybrana na sekretarza. Jestem 
uczennicą klasy 6b. Trenuję taekwondo i z moim 
klubem jeżdżę na liczne zawody, gdzie osiągam 
sukcesy. Moim ulubionym teakwondzistą jest 
Karol Robak. Ćwiczę też lekkoatletykę – tą pasja 
zaraził mnie tata, który uczy WF-u. Słucham 
muzyki reggae, a moim ulubionym wykonawcą 
jest Damian Syjonfam. 
 

Rzecznik Praw Ucznia – Maksymilian Rak 
 

► Marta Łuka 
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Lubię ludzi 
 

Z nauczycielką języka francuskiego i WDŻ  
Magdaleną Szulc  

rozmawia Kamila Andryańczyk 
 
- Jak podoba się Pani w naszej szkole? 
Bardzo podoba mi się w naszej szkole. Jest 
czysto, sale są dobrze wyposażone, 
uczniowie są grzeczni i sympatyczni, a 
koleżanki i koledzy – życzliwi i pomocni. 
 
- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki? 
Lubię ludzi, lubię kontakt z nimi, lubię 
rozmawiać i widzieć zainteresowanie  
w oczach moich rozmówców. Poza tym, 
lubię się dowiadywać nowych rzeczy, 
poznawać nowych ludzi, cieszyć się 
rozmową z nimi. 
  
- Jaka była Pani droga do pracy w naszej 
placówce? 
 Od zawsze uczyłam w liceum, później  
w szkole gimnazjalnej. Uczyłam języka 
francuskiego, a także byłam szkolnym 
doradcą zawodowym. Przedmiot 
wychowanie do życia w rodzinie jest nieco 
podobny do zajęć z doradztwa zawodowego 
– na obu zajęciach staram się motywować 
uczniów do rozwoju, wskazywać im, w czym 
są dobrzy, jakie są ich talenty i mocne strony. 
Uczę komunikacji ze sobą i z innymi. 
Od tego roku zaczęłam pracować w szkole 
podstawowej. Jest to dla mnie wyzwanie – 
uważam, że jest się tak długo młodym, jak 
długo ma się chęć do nauki, do poznawania 
czegoś nowego. Chcę być młoda, korzystać 
ze „świeżego spojrzenia małego” i czuć się 
„potrzebną”. 
 
- Czy miała Pani jakąś styczność ze sportem, 
oprócz pracy w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego? 
Lubię sport, ruch, aktywność fizyczną. Lubię 
tańczyć. Ćwiczyłam zumbę i bywałam na 
maratonach zumby organizowanych w 
naszej sali gimnastycznej. Poza tym, lubię 
przyrodę, dlatego często chodzę na długie 
spacery  
z kijkami, uprawiam Nordic walking. Kiedy 
jest brzydka pogoda, ćwiczę z panią Ewą 
Chodakowską. 
 

- Jakie są Pani zainteresowania i czym 
zajmuje się Pani w czasie wolnym? 

 
Lubię czytać, uwielbiam chodzić do kina. 
Kiedy mam czas wolny, lubię chodzić nad 
Wisłę z kijkami. 

 

fot. z archiwum p. Magdaleny Szulc 
 

- Jakie były Pani dziecięce marzenia i czy 
udało się je Pani spełnić? 
Jako dziecko uwielbiałam filmy przygodowe  
i książki Alfreda Szklarskiego z serii o Tomku 
Wilmowskim. Imponował mi, bo znał kilka 
języków obcych i dużo podróżował. To dzięki 
niemu chciałam nauczyć się kilku języków – 
obecnie posługuję się biegle francuskim, 
mówię po angielsku i rosyjsku, dużo 
rozumiem z hiszpańskiego. 
Zawsze marzyłam o podróżowaniu. Byłam  
w wielu miejscach w Europie. Uwielbiam 
Francję, ale moje miejsce na ziemi znajduje 
się w Chorwacji. 
  
- Jakie są Pani aktualne plany i marzenia? 
Chciałabym poznać język angielski  
i posługiwać się nim tak biegle jak 
francuskim. Poza tym, chciałabym wrócić do 
Chorwacji na wyspę Pag. 
 

Każde marzenie dane jest nam wraz 
z mocą potrzebną do jego 

spełnienia. 
Richard Bach   

 

Bylibyśmy niejako martwi, 
gdybyśmy już nie mieli o czym 
marzyć.  
Lucy Maud Montgomery 
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Jutro w szkole! 
 
„Dzisiaj w przedszkolu, jutro w szkole” – to 
projekt adresowany do dzieci w wieku 5-6 
lat, realizowany przez nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej. 
 

Szkoła ma być miejscem nie tylko 
zdobywania wiedzy, ale także rozwijania 
talentów i zaspakajania nieustającej 
ciekawości świata i ludzi, ma być wspaniałą 
przygodą, w której dziecku  towarzyszą 
rodzice i nauczyciele. Zajęcia adaptacyjne 
mają zachęcić potencjalnych uczniów SP nr 
31  do nauki  i sportu oraz ułatwić start w 
uczniowskie życie.  
Realizacja programu będzie trwała od 
października do czerwca 2018 roku. Jego 
zasadniczym celem jest wspieranie dziecka i 
jego rodziny w nowej sytuacji, włączanie 
uczestników w życie, tradycje i zwyczaje 
szkoły oraz udział w grach i zabawach 
parateatralnych.  
Dziecko uczestniczące w  zajęciach będzie 
bezstresowo wkraczało w nowy etap 
edukacyjny, będzie uczestniczyło w 
tworzeniu zasad dobrego zachowania, jak 
również potrafiło pracować indywidualnie i 
w zespole. W środę, 25 października, odbyło 
się kolejne spotkanie dla dzieci 5- i 6-letnich 
pod hasłem „Ja mam imię, Ty masz imię… 
czyli POZNAJMY SIĘ!". W trakcie zajęć dzieci 
bawiły się w MAŁEGO DRUKARZA. W ten 
sposób utworzyły łańcuch z imion 
wszystkich przedszkolaków. Dzieci 
doskonaliły również umiejętność wycinania, 
przyklejania i projektowania. Z kolorowych 
prac powstała GALERIA TWARZY. 
Po intensywnej pracy przedszkolaki 
wytańczyły swoje imiona w układzie 
STONOGA. Gośćmi naszej szkoły byli 
podopieczni przedszkoli: Promyczek, 
Jagódka, Mały Poliglota, Radość, Jacek  
i Agatka, Zameczek w Osielsku, Przedszkola 
Sezamkowego, Przedszkola nr 66, nr 68 i nr 
19. 
Panie odpowiedzialne za projekt to pani 
Halina Papke oraz Małgorzata Trojanowska. 
Gratulujemy świetnego pomysłu, który  
z pewnością pomoże maluchom oswoić się 
ze szkolną rzeczywistością i wejść w nią bez 
większych obaw. 

► Kasia Krzyżyńska 

Lekcja w kinie? 
 
„Jak oni to zrobili, czyli o efektach 
specjalnych” – to tytuł kolejnych zajęć,  
a pierwszych w tym roku szkolnym, które 
odbyły się w Multikinie. 
 
Podczas lekcji dowiedzieliśmy się, co 
wspólnego z kinem mają matematyka, 
chemia i fizyka. Przekonaliśmy się, jak duże 
znaczenie w historii efektów specjalnych 
mają „Gwiezdne Wojny”, odkryliśmy, czym 
są „domalówki”, dowiedzieliśmy się, czy 
hobbici naprawdę byli tacy niscy i jak to 
możliwe, że aktor mógł zagrać tę samą 
postać 40 lat później… 
Takie spotkania z pewnością są interesujące  
i w przystępny sposób przekazują wiedzę 
filmową. Po lekcji obejrzeliśmy film z 2016 
roku „Za  niebieskimi drzwiami” w reżyserii 
Mariusza Paleja. 
 
► Daria Kubiś 

 

 
 
 

 
fot. Daria Kubiś 

 

 

 



 

 

STRZAŁ W 10 NR 2 2017/2018  Strona 12 
 

 

 

Do startu, gotowi… 
 
W październiku w Dolinie Śmierci w 
Fordonie odbyły się zawody w biegach 
przełajowych. Uczniowie naszej szkoły 
wzięli w nich udział. I to z sukcesem. 
 
W pierwszym dniu do biegu przystąpili 
chłopcy i dziewczęta podzieleni na grupy 
wiekowe. Były to zawody indywidualne. 
Dystans dla dziewcząt ze szkół 
podstawowych wynosił 800 m, a dla 
chłopców – 1000 m. Drużynę dziewczyn  
z podstawówki reprezentowały uczennice  
z klasy 6a: oprócz mnie – Ola Czyżewska, 
Ewelina Franz, Natalia Kęskrawiec; z klasy 
6b: Amelia Kasprzak; z klasy 5a: Emilia 
Głowacka, Patrycja Macioszek, Martyna 
Szalbierz; z klasy 5d: Ewa Różańska. W 
drużynie chłopców znaleźli si ę – z klasy 5d: 
Nicolas Witkowski,  
z 5c: Fabian Bzdzion, Tyron Castillo-Łyczba,  
z 6c: Oskar Gałkowski i Piotr Rozpłochowski. 
 

 
fot. z zasobów internetowych 
 

W zawodach wzięły też udział gimnazja. 
Dziewczęta pobiegły na dystansie 1500 m – 
wśród nich – Oliwia Cyzman, Julia Lis, Maja 
Malinowska, Aleksandra Maciejewska oraz 
Paulina Ziółkowska. Chłopcy mieli do 
pokonania 2000 m. W tej kategorii Daniel 
Szostak zdobył 3 miejsce, Hubert Zakrzewski 
– 5 miejsce, a na metę dobiegi też Hubert 
Raczkowiak I Michał Roczniak. 
W sztafetowych biegach przełajowych, które 
odbyły się 2 tygodnie później, doczekaliśmy 
się już pierwszego miejsca na podium. 
Wywalczyły je: Patrycja Pituła, Aleksandra 
Ciarka, Marcelina Michniacka, Paulina 
Polasik, Wiktoria Szopińska i Emilia Zbielska. 

  
Z kolei jeszcze we wrześniu odbyły się biegi 
sztafetowe na dystansie 4 razy 100 m. Po 
biegach eliminacyjnych do finału 
zakwalifikowały się 3 sztafety z naszej 
szkoły, zdobywając wśród klas IV-VII SP 
brązowy medal. W tym składzie pojawili się: 
Dawid Rosiński, Piotr Piasecki, Piotr 
Okoniewski i Adam Pizkozub, natomiast 
wśród klas II-III gimnazjum brązowy medal 
zdobyły dziewczęta w składzie: Aleksandra 
Maciejewska, Paulina Ziółkowska, 
Aleksandra Michalczyk i Patrycja Pituła, a po 
złoto sięgnęli: Aleksander Bednarek, Igor 
Geruzel, Mateusz Jaskólski i Klaudiusz 
Tomczyk. 
Jak widać, mimo braku klas o profilu lekka 
atletyka nasi młodzi sportowcy – wioślarze, 
siatkarki czy piłkarze świetnie sprawdzają się 
także w tej dziedzinie. 
 

► Kamila Andryańczyk 

 

Dobre maniery 
 

„Czy jestem za pan brat z dobrymi 
manierami? To pytanie, na które z 
pewnością odpowiedzą sobie uczestnicy 
naszego szkolnego konkursu” – piszą na 
stronie internetowej szkoły panie Bożena 
Dirbach i Jolanta Nadolna, które chcą w ten 
sposób zachęcić uczniów klas 4-7 do udziału 
w konkursie „MISTRZ SAVOIR-VIVRE”.  
 

A wszystko w związku z realizacją III edycji 
programu  „Dobre maniery, łamią bariery”. 
Uczestnicy będą  musieli  wykazać się  
wiedzą z zakresu zasad  savoir-vivre 
dotyczących: 
- nakrywania i  podawania do stołu, 
- form towarzyskich obowiązujących  
w rodzinie, szkole, na przyjęciach, 
- netykiety (zbiór zasad, które powinien znać 
internauta), 
- potraw popularnych w Polsce i Europie. 
Konkurs odbędzie się w szkolnej stołówce 23 
listopada o godzinie 8 40. Panie zapraszają 
trzyosobowe zespoły. Uczestnicy otrzymają 
nagrody i punkty plusowe z zachowania. 
Warto wziąć udział w konkursie, choćby po 
to, by sprawdzić swoją znajomość zasad 
kulturalnego zachowania. 
 
► Redakcja 
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Ucz się języków! 
 
Europejski Dzień Języków jest obchodzony 
co roku 26 września. Wydarzenie to ma 
zwrócić uwagę na bogactwo języków  
w Europie, których jest… ponad 200! 
  
Jest on okazją do popularyzowania wiedzy 
na temat różnych języków używanych w 
Europie, promowania różnorodności 
językowej  
i kulturowej oraz zachęcania ludzi w różnym 
wieku do nauki języków. 
 

 
 

Europejski Dzień Języków został 
ustanowiony wspólnie przez Komisję 
Europejską i Radę Europy – organizację, 
która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 
47 krajów. Od czasu jego ustanowienia w 
roku 2001, który ogłoszono Europejskim 
Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków 
obchodzony jest co roku. 
 

 
 

26 września, a także w tygodniach 
poprzedzających i następnych, w całej 
Europie organizowane są kursy językowe, 
gry, debaty, konferencje, programy radiowe, 
konkursy i inne imprezy dla każdego. 
 

   
 

W naszej szkole także przypomnieliśmy rolę 
języków w naszym życiu – wzięliśmy udział  
w specjalnym programie artystycznym oraz 
tworzyliśmy plakaty o bogactwie 
kulturowym  państw europejskich, które 
później można było oglądać w szkole.  
Oto tylko niektóre z nich… 
 

 
 

fot. Katarzyna Jarzembowska (x4) 

 
►Daria Kubiś 
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Jesienne wiersze  
i rymowanki małych 

poetów z klasy 3a 
 

Jesień to taka pora roku, która dostarcza 
wielu pomysłów i inspiracji do twórczej 
działalności. Ochoczo więc zabraliśmy się do 
działania. 
 

Najpierw powstały barwne jesienne prace 
plastyczne – kolorowe liście, drzewa 
wykonane różnymi technikami oraz smaczne  
i zdrowe  owoce i warzywa. Potem przyszedł 
czas na wiersze. I tak powstały jesienne 
rymowanki na deszczowe poranki.   
 

Październikiem nazywamy,  
miesiąc, który teraz mamy. 
Trochę chłodniej się zrobiło, 
liśćmi ścieżki nam przykryło.   
Na spacery jest ochota, 
Bo to przyszła jesień złota. 
Ola Wrona 
 
Mówi pani Jesień, 
Która z trudnością żegna wrzesień. 
Zosia mówi, że potrzebuje czasu 
Na pójście do lasu. 
A tam jeżyk sobie miło leży, 
w listkach brzozy, koło wieży. 
Sowa chucha, 
Co za jesienna, zimna plucha. 
Luiza Paczkowska 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
Złota jesień kolorowa, 
dla malarzy jest gotowa. 
Jesienią jabłuszka  
na drzewach się czerwienią. 
Jesień to taka pora, 
że nie wyjdziesz na dwór bez parasola. 
Gabryś Pietras  
 
Niedźwiedzia się strzeż, 
bo jest to silny, groźny zwierz. 
Mały ludek kasztanowy – 
Przyszedł dzisiaj mi do głowy. 
Które zwierzę spotka w lesie 
dzika i do nory szybko znika ? 
Bolały go nogi, 
bo gonił stonogi. 
Michał Zborała 
 
Przyszła do nas Pani Jesień. 
W swoim koszu dary niesie. 
Ma w nim gruszki, jabłka, śliwki –  
będzie z nich deserek szybki. 
Za żołędzie i kasztany 
naszą Jesień też kochamy. 
Mateusz Walther 
 
Kończy się wrzesień 
i nadchodzi jesień. 
Liście są kolorowe, 
czerwone, żółte i brązowe. 
Z nich będą bukiety  
dla wysokiej Anety. 
Kasztany i żołędzie 
w parku są wszędzie. 
Dzieci robią z nich ludziki, 
a zjadają je dziki. 
W lesie huczą sowy, 
że już idzie sen zimowy. 
Zuzia Szczepańska 
 
Rude liście lecą z drzewa, 
mały ptaszek pięknie śpiewa. 
Jeż, wiewiórka, niedźwiedź mały 
już do zimy się przygotowały. 
Zimno jest i pada deszczyk – 
a ja piszę jesienny deszczyk. 
Wierszyk piękny jak barwy jesieni, 
a w lesie tylko świerk się zieleni. 
Cały krajobraz się zmienia, 
liśćmi pokryta jest cała ziemia. 
Kuba Witoński 
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Przyszła sobie i deszczem w okna skrobie. 
Drzewa liście pogubiły, by zwierzęta się bawiły. 
Słońce bardzo słabo świeci 
I już w domach siedzą dzieci. 
Łyso w lesie, polu, sadzie, 
Ciągle zimno jest w zasadzie. 
Lecz tę porę też lubimy, 
Bo się zimy nie boimy ! 
Liza Verba 
 

Lubię jesień kolorową 
czerwono – żółto – pomarańczową. 
Lubię jabłka i kasztany –  
W koszu niosę je dla mamy. 
A dla taty mam żołędzie. 
Teraz już się cieszyć będzie, 
że ludziki dziś zrobimy 
i na półce postawimy. 
Razem wyruszymy potem 
zbierać grzybów pełne kosze. 
Gdy się liście mienią złotem 
czas ubierać się w kalosze. 
Marcelina Ostrowska 
 

 
fot. Katarzyna Jarzembowska 

 
Jarzębina i żołędzie 
W parku pełno jest ich wszędzie. 
Zbieraj wszystko do koszyka – 
Wołają Paweł i Monika. 
Wiatr powiewa, deszczyk pada, 
A tu grad kasztanów spada. 
Lecą liście i żołędzie,  
Śmiechy dzieci słychać wszędzie. 
Będzie ludzik kasztanowy, 

za nim piesek żołędziowy. 
Amelka Tyburek 
 
Drzewo zgubiło liści parę kilo. 
Żółte, brązowe i czerwone  
leżą na drodze cudnie kolorowe. 
Pada deszcz, czasem jest burza, 
koło domu kałuża jest już bardzo duża. 
Czasem gram w piłkę jak deszcz leje, 
trochę przemoknę, ale się śmieję. 
Choć kolorów jest wokół sporo,  
jesień nie jest moją ulubioną porą. 
Dlatego czekam na lato lub wiosnę,  
bo to są pory bardziej radosne. 
Jesień niedługo się kończy i zima zaczyna – 
ulepi bałwana cała nasza klasowa rodzina. 
Wawrzyniec Mroczek 
 

Idzie jeż przez jesień, 
worek jabłek niesie. 
Zobaczył wiewiórkę 
i zwinął się w kulkę. 
Jabłka mu się wysypały 
teraz chodzi osowiały. 
Szuka jabłek w lesie – 
wszystko przez tę jesień. 
Hubert Kalita 
 

Wstaję rano, patrzę przez okno 
Pada deszczyk kap, kap, kap, 
Ale wcale nie myślę, 
że smutny jest ten świat. 
Przyszła jesień więc wiadomo deszczyk pada. 
Ja się tym nie przejmuję, 
Bo zawsze jest na to rada. 
Mama kupiła mi kolorowe kalosze 
dlatego w deszczu bardzo często je noszę. 
Można skakać przez kałuże 
I przez te małe i te duże. 
Uśmiech mam na twarzy. 
Przy tym deszczyku mogę nawet sobie 
pomarzyć. 
A gdy wrócę do domu po jesiennej zabawie, 
poczytam książkę o szalonej wyprawie. 
Jesienne dni to wcale nie nudy czas 
Po prostu jesienią trzeba mieć humor w sam raz. 
Julia Barsaka 
 

►wiersze zebrała pani Maria Żukierska 

 

Serdecznie gratulujemy małym poetom, 
którzy swoimi rymowankami sprawili, 
że szarobura jesień stała się dużo 
bardziej kolorowa i przyjazna…  
Zachęcamy wszystkich, którzy lubią 
pisać – przesyłajcie do nas swoje prace. 
Postaramy się je opublikować!     


