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1. PATRONI NASZEJ SZKOŁY
Gustaw Morcinek
Gustaw Morcinek, właściwie Augustyn Morcinek,
urodzony 25 sierpnia 1891 w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł 20 grudnia 1963 w Krakowie.
polski pisarz, najpopularniejszy utwór to „Łysek
z pokładu Idy ‘’nauczyciel, działacz publicystyczny
i były poseł PRL. Patron Szkoły Podstawowej nr1.

Tadeusz Kościuszko
Kościuszko polski bohater narodowy, inżynier wojskowy i amerykański
generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–
1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji
kościuszkowskiej (1794), odznaczony Orderem Orła . Był też patronem naszej
szkoły, którego imię nadano jej w 1927 r.
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2.OPOWIADANIE
NOWE

PRZYGODY REBEKI

Gdy rano szłam do szkoły patrzyłam na mijające mnie tłumy ludzi. Spośród nich nagle zaczęła iść tuż
obok mnie jakaś stara kobieta...
- Okej, ta babka jest dość dziwna... - stwierdziłam patrząc na starszą panią. Jej wiek oszacowałam
na jakieś 90 lat. Stara, ale za to jaka sprawna.
W tym samym momencie kobieta podeszła do mnie i szepnęła, łapiąc mnie za rękę:
- Nigdy nie zapomnij tego, co się dzisiaj wydarzy...
Puf!!! Nagle poczułam, że coś mnie ciągnie, szarpie, a ja sama wiruję.... Te wszystkie uczucia naraz
były po prostu straszne!!!
Aż nagle drugie „Puf!” I wszystko wraca do normy. Wszystko, w sensie prawie wszystko...
No bo jestem w innym miejscu.
Co to było, kidnapping? Ta kobieta umiała się teleportować? Może to był Albus Dumbledore
w przebraniu? A w ogóle gdzie ja jestem?
Czytam najbliższą tabliczkę z nazwą ulicy. „Nowy Świat 50-60”. To gdzieś tutaj tata zabrał mnie
na lody. Niedaleko powinien być Grycan. Dopiero teraz przyglądam się ludziom. Czy oni żarty sobie
ze mnie robią? A może to kolejny głupi dowcip moich koleżanek? Wszyscy mają tu dziwne ubrania.
Wśród tych osób czuje się jak dziwadło na czarno-białej fotografii. Okej, zapytam się kogoś o datę.
Według mnie jest 24 maja 2016 roku, wtorek, stwierdziłam i podeszłam do jednego, niezbyt
spieszącego się młodzieńca.
- Przepraszam, który dziś jest, bo zapomniałam - zapytałam, uśmiechając się słodko.
- Dzisiaj jest 3 września 1928 roku, poniedziałek, pierwszy dzień szkoły - odpowiedział.
- A gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa numer 1? - powiedziałam ukrywając szok, jaki wywarła
na mnie jego wypowiedź - No wiesz, przyjechałam tu dopiero co.
- Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie - zaczął uroczystym tonem znajduje się, zdaje mi się … przed Tobą.
Nie powiem, że mi szczęka nie opadła, opadła i prawie wypadła z zawiasów. Wiedziałam, że szkoła
dawno, dawno temu miała właśnie takiego patrona. A moja prawdziwa szkoła, ta jedyna, ta szkoła
którą kocham i świetnie znam znajduje się daleko w przyszłości.

ŁUCJA MATUSZAK KL. V A

- C.D.N. -
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3. Wywiad z panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Gustawa Morcinka w Warszawie Małgorzatą Stalony
1.Jak to się stało, że zdecydowała się Pani zostać nauczycielką?
Już w czasie studiów chciałam zostać nauczycielka. Bardzo lubiłam pracę z dziećmi, sprawiała mi ona
dużo radości i satysfakcji.
2.Co wpłynęło na Pani decyzję, że została Pani dyrektorem szkoły?
Byłam pracownikiem tej szkoły od wielu lat, dobrze mi się tu pracowało. Postanowiłam zostać
dyrektorem szkoły, aby wprowadzić dobre zmiany.
3.Czy wolała Pani uczyć języka polskiego, czy zarządzać szkołą?
Nie potrafiłabym wybrać. Obie czynności dają mi satysfakcję i sprawiają mi przyjemność. Lubię
zarówno zarządzać szkołą jak i nauczać dzieci.
4.Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole?
Chciałabym dokończyć remontu tarasu i boiska. Oprócz tego chciałabym stworzyć nowoczesną
bibliotekę multimedialną. Są to platyna najbliższe lata.
5. Czy po tylu latach nauczania czerpie Pani z niego radość?
Tak, mam nadzieję, że to po mnie widać. Najbardziej chciałabym pracować w szkole podstawowej,
a nie w gimnazjum, czy w liceum.
6. Co najbardziej ceni Pani w nauczycielach?
Najbardziej w nauczycielach cenię profesjonalizm, w ich pracy najważniejsze jest to, aby lubili dzieci,
uczniów.
8. Co powinno być cechą prawdziwego nauczyciela?
Cechą prawdziwego nauczyciela jest to, aby lubił pracować z dziećmi, lubił swój zawód. Potrafił
zarażać uczniów pasją do przedmiotu, który naucza.
9. Co uważa Pani za największy sukces szkoły?
Za największy sukces szkoły uważam ,że duża grupa uczniów lubi tu przychodzić Dzieci czują się
tu swobodnie, są szczęśliwe. W szkole panuje serdeczna atmosfera. Wszyscy dbają o dobro szkoły.

Wywiad przeprowadziły:
Łucja Matuszak kl. V a, Julia Wuls kl. V b
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4. Wywiad z nauczycielem przyrody panią Maria Jarosiewicz
1. Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
Od września 1985 roku. Właśnie mija 31 lat.
2.Czy lubi Pani swój zawód , co jest w nim pasjonującego?
Lubię uczyć dzieci, lubię swój przedmiot. Cieszę się gdy uczniowie dostrzegają te najmniejsze
zwierzęta i rośliny i odczuwają potrzebę zadbania o nie. Przyroda jest nauką, w której każdy może
coś zaobserwować, odkryć, zaciekawić się. Myślę, że choć to nie jest łatwy przedmiot, to
młodzież uważa go za interesujący.
3. Jak zmieniła się szkoła i młodzież przez ostatnie lata.
Szkoła rozbudowała swoją bazę dydaktyczną , przybyło wiele pomocy naukowych, poszerzyły się
możliwości zdobywania wiedzy. Młodzież w dzisiejszych czasach ma bardzo konsumpcyjne
podejście do świata i to nie bardzo mi się podoba. Nauczyciele i wychowawcy starają się
wskazać uczniom właściwą drogę postępowania i myślę, że wielu uczniów potrafi wyciągnąć
wnioski zarówno te dotyczące nauki jak i zachowania.
4. Za co lubi Pani uczniów?
Lubię uczniów za ich poczucie sprawiedliwości, humoru, koleżeństwo.
5.Czy zdradzi Pani swoje sposoby na rozmawiających uczniów?
Proponuję im opowiedzenie głośno swojej rozmowy lub dodatkowa prace domową.
6. Gdyby Pani miała wybór zmieniłaby Pani swój zawód?
Nie zmieniłabym swojego zawodu, ponieważ lubię pracę z uczniami, lubię obserwować , jak się
zmieniają , dorastają, stają się mądrzejsi. Cieszę się, gdy wybierają przyrodę ( w gimnazjach
i liceach biologię) jako przedmiot główny w kształceniu w szkołach ponadpodstawowych,
na studiach, jak pomagają zwierzętom, rozumieją potrzeby środowiska.
7. Czy pasjonowała się Pani przyrodą w dzieciństwie?
Myślę, że tak. Urodziłam się i mieszkałam w mieście, ale z rodzicami wyjeżdżałam na wieś, nad
morze czy nad rzekę. Lubiłam też odwiedzać Ogród Botaniczny.

Wywiad przeprowadziły : Ewa Bażkow kl. V a,
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Julia Napora kl. V b

5. SPRAWOZDANIE ZE ŚWIĘTA SZKOŁY
20 maja 2016 roku odbyło się Święto naszej szkoły. Tego dnia
lekcje zostały odwołane, a wszyscy uczniowie uczestniczyli w zaplanowanych
zabawach i konkursach.
Uroczystość rozpoczęła się piosenką w wykonaniu szkolnego chóru.
Utwór nawiązywał do setnego jubileuszu szkoły. Następnie wszyscy udali się
do sali gimnastycznej, aby obejrzeć pokaz taekwondo przygotowany przez
trzecioklasistów. Kolejnym punktem programu był bieg przez płotki
profesjonalnych lekkoatletów. Widownia podziwiała ich wspaniałą formę
i doskonałą technikę.
Po niezwykle ciekawej prezentacji umiejętności sportowych ,do następnych
zadań zaproszono przybyłych do naszej szkoły przedszkolaków. Kilkorgu
szóstoklasistom wyznaczono bardzo odpowiedzialne zadanie: sprawowanie
opieki nad grupą pięciolatków. Rolą najstarszych uczniów było prowadzenie
konkurencji sportowych: wrzucanie woreczka do ringa, slalom, podawanie piłki
pod
nogami.
Podopieczni
byli
bardzo
podekscytowani
i
trochę
zdekoncentrowani. Rywalizowały ze sobą trzy przedszkola. Walka była
zacięta i wyrównana. Zwycięstwo przypadło Przedszkolu nr 33.
W międzyczasie na drugim boisku odbywał się pokaz umiejętności
ekwilibrystycznych i sztuczek zapaśniczych. Szczególne wrażenie wywołały
salta w przód i w tył.
Następnie odwiedziła nas zawodowa siatkarka, która uczyła jak
prawidłowo rozciągać się przed i po treningu, aby uniknąć kontuzji.
Dziewczyny ze starszych klas ćwiczyły z nią technikę zagrywania
i serwowania piłki.
Ostatnim sportowym wydarzeniem był turniej piłki nożnej, w którym
uczestniczyły trzy szkoły podstawowe. W pierwszym meczu drużyna z naszej
szkoły rozgromiła przeciwnika 7:0. Kolejny rozegrali między sobą goście.
Finał należał do naszej szkoły, w spotkaniu o puchar wygraliśmy 2:0
zdobywając złoto.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem medali i nagród. To był nasz
tryumf, prawdziwe święto szkoły.
JAN DŹWIGAŁA KL. VI B
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6. ANKIETA O SZKOLE I UCZNIACH
1. Czy lubisz swoją szkołę?
100% - tak bardzo
2. Czy masz pomysł jak można ulepszyć naszą szkołę?
60% - tak
40% - nie
Ciekawe odpowiedzi: zrobić windę, powiększyć boisko, zrobić boisko do siatkówki, nie
odgradzać terenu.
3. Jak Ci idzie nauka?
40% - super
30% - bardzo dobrze
20% - średnio
10% - słabo
4. Czy lubisz swoich nauczycieli?
80% - tak bardzo
20% - nawet
5. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
40% - przyroda
20% - muzyka
20% - WF
10% - matematyka
10% - angielski
Badanie zostało przeprowadzone 23 maja 2016 r., na próbie 30% chłopców, 70% dziewcząt.

ŁUCJA MATUSZAK, EMILIA PASZKO KL. V A
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7. KRZYŻÓWKA, WYKREŚLANKA

1. ... podstawowa
2. Imię patrona naszej szkoły
3. Śpiewający przedmiot
4. Trwa 45 minut
5. Potrzebny na lekcji plastyki
6. Piszesz na niej kredą
7. Uczysz się na niej o Bogu
8. Wpisuje się w nim oceny
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Słowa do odnalezienia:
krzesło, ławka, stulecie, patron, uczeń, szkoła, książki,
klasy, nauczyciel, przedmiot, szafka, sala, świetlica,
tablica, długopis, zeszyt, ołówek, piórnik, linijka, cyrkiel,
matematyka, polski, nożyczki, plastelina, gimnastyka,
przyroda, nauka
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