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Za nami kolejny miesiąc nauki, mnóstwo wyzwań, nowych wrażeń, sporo 

zmian. 

 Nasza gazetka ma swoje imię – „Strzał w Dziesiątkę”. Hol szkoły 

zmienia się i pięknieje.  

 Październik był dla nas bardzo pracowity. Od pierwszych jego dni  

w naszej szkole ciągle coś się działo. Obchodziliśmy miło Dzień Edukacji 

Narodowej, Dzień Tabliczki Mnożenia, byliśmy na wycieczkach. 

 W tym wydaniu chcemy zaprezentować niektóre tylko aktywności 

naszej społeczności. Zachęcamy do lektury, a szczególnie do nowej 

rubryki „10 pytań do…”, w której przeczytacie wywiady z wybranymi 

pracownikami szkoły. Na początek – rozmowa z Panią Dyrektor. 

 

 

10 pytań do…  

Pani Karoliny Pietrzyk, Dyrektora szkoły 

Jakie jest Pani hobby? 

Uwielbiam podróże. Podróże kształcą, uczą szacunku do obcych kultur,  

do innych ludzi, tolerancji. 

Podróżując odrywamy się od rzeczywistości, pracy, wypoczywamy. To wolny 

czas. Mogę poznawać kuchnie świata, smakować przyprawy, owoce. Lubię 
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obserwować życie ludzi w innym niż nasz klimat, poznaję ich zwyczaje, zabytki, 

roślinność i zwierzęta. Podróże poszerzają horyzonty. Uczą otwartości, 

samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Kocham podróżować. 

 Jaka jest Pani ulubiona pora roku i dlaczego? 

Każda pora roku ma w sobie coś magicznego. Ale wiosna jest moją ulubiona 

porą, bo przyroda budzi się do życia, robi się ciepło, a w perspektywie  

są wakacje. 

Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 

Kocham psy, sama mam dwa. Dziewczynkę rasy York – nazywa się Muszka  

i wyżła weimarskiego, chłopczyka, nazywa się Harry. 

Uwielbiam moje „psiurki”.  

 

Jaki jest Pani ulubiony kolor? 

Lubię czarny kolor, ale nie jest to związane z czarnym charakterem. Czerń 

uważam za bardzo elegancki kolor. 

Co Pani robi w wolnym czasie? 

Sprzątam, gotuję, prasuję, ale zawsze towarzyszy mi w tych pracach audiobook, 

którego słucham codziennie. Uwielbiam słuchać książki. Jak byłam mała były 

słuchowiska w radio, które mi się bardzo podobały. Lubiłam słuchać bajki, które 

opowiadała mi babcia, stąd też zamiłowanie do audiobooków. 

Jaki kraj chciałaby Pani zwiedzić? 

Dużo krajów jest na mojej liście. Mam nadzieję, że je w przyszłości zobaczę.  

Na ferie mam zaplanowany wyjazd Laos, Kambodża, Wietnam, już nie mogę  

się doczekać. 
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Jaki był Pani ulubiony przedmiot w czasach szkolnych? 

Lubiłam chemię i biologię. W liceum byłam na profilu biologiczno-chemicznym. 

Skończyłam Politechnikę Wrocławską wydział Chemii. Mój syn Alek studiuje 

medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, bo od najmłodszych lat 

wpajałam mu zainteresowanie przyrodą. 

Co Pani lubi w swojej pracy, a czego nie? 

W naszej szkole pracuję od 2 miesięcy, poznałam już wszystkich pracowników  

i uczniów. Zostałam bardzo miło przyjęta przez wszystkich, za co jestem bardzo 

wdzięczna. Cieszę się, że jestem z Wami 

Wszystkimi. Lubię dzieci, lubię uczyć, lubię organizować, wszelkie przeszkody 

staram się omijać, a to co złe nie rozpamiętywać. 

Jakiej muzyki słucha Pani najczęściej? 

Lubię słuchać muzyki soul i R&B, lubię muzykę lat 90-tych. 

Jakiego przedmiotu Pani nienawidziła w czasach szkolnych? 

Czasy szkolne były tak dawno. Pamiętam, że miałam szczęście trafić na takich 

nauczycieli, którzy każdy przedmiot prowadzili tak, że był ciekawy  

i dlatego nie mam takiego przedmiotu, którego bym nie lubiła. To ogromne 

szczęście. Życzę wszystkim uczniom takich nauczycieli, którzy potrafią rozwijać 

Wasze zainteresowania, pasje, potrafią „dmuchać w Wasze skrzydła, żebyście 

mogli je rozwinąć”. 

 

Dzień Tabliczki Mnożenia 

7 października w naszej szkole jak co 

roku odbył się Dzień Tabliczki 

Mnożenia. Wszyscy w tym dniu sobie 

ją przypomnieli. Już od tygodnia 

uczniowie mieli możliwość sobie ją 

przypomnieć. Uczniowie sprawdzili 

swoją wiedzę w klasowym konkursie, 

ci którym poszło najlepiej zostali 

mianowani Ekspertami Tabliczki 

Mnożenia. Na długiej przerwie na holu 

na uczniów czekały gry i zabawy. 

Nauka przyswaja się najlepiej poprzez zabawę. Podziękowania należą się 

osobom pomagającym przy tym wydarzeniu, którzy spisali się na medal! 
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EDB nie jest złe! 

27 października pojechaliśmy do ZS nr 3 

w Sławięcicach na zajęcia z edukacji dla 

bezpieczeństwa w terenie prowadzone 

przez pułkownika Macieja Kopcia. 

Mieliśmy okazję zobaczyć prawdziwą 

broń i z niej strzelać. Zobaczyliśmy 

również granaty i prawdziwy hełm 

wojskowy. Pan Maciej przekazał nam 

sporo wiedzy na temat wojskowości  

i obronności kraju. Po części teoretycznej 

przyszedł czas na praktykę. No i się zaczęło… Ćwiczenie musztry, bieganie 

dookoła szkoły, pompki, pozycje strzeleckie i 

najgorsze, czyli tarzanie się w liściach. Na 

koniec mogliśmy postrzelać z broni, nawet 

skorzystała z tego Pani dyrektor. Po minach 

naszych koleżanek i kolegów można było 

wywnioskować, że podobały im się te zajęcia. 

 

 

 

 

Wielki sukces Martyny 

Martyna Zmarzły jest uczennicą klasy 8. Zajęła III 

miejsce w XVIII Wojewódzkim Konkursie Pieśni 

Patriotycznych, który odbył się w Liceum nr II im. 

Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. 

Martyna wystąpiła z piosenką „Rozkwitały pąki 

białych róż”. Martyna, dziękujemy za ten piękny 

występ oraz reprezentowanie naszej szkoły :D. 
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Lekcja historii w Muzeum Blechhammer 

Klasy 4-8 miały możliwość poznania historii 

naszej Małej Ojczyzny. Lekcje prowadził 

Pan Waldemar Ociepski. Widzieliśmy 

liczne pamiątki, pociski, mundury, części 

rozbitych samolotów, które brały udział w 

Bitwie o Paliwo w 1944 roku. Przewodnik 

pokazywał nam na mapie, gdzie uderzyły 

bomby oraz powiedział, z czym mierzyła 

się ludność cywilna. Była to lekcja warta 

posłuchania. Dużą radość sprawił nam udział w tej lekcji, oby więcej takich. 

 

Szkoła nas uskrzydla 

Dzięki naszej Pani Dyrektor Karolinie 

Pietrzyk w holu powstał zachwycający 

mural przedstawiający wielobarwne 

skrzydła. Nad nim znajduje się cytat: 

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. 

Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” 

(to słowa Janusz Korczaka). Mamy 

szczęście, że w naszej szkole są 

nauczyciele, którzy pomagają nam 

rozwinąć talenty i pasje. Nie obca im jest 

idea Korczaka. Przecież możemy doskonalić się na różnych kółkach 

zainteresowań: kulinarnym, chemicznym, filmowym, dziennikarskim. 

Zachęcamy Was do robienia sobie zdjęć na tle skrzydeł. Poczujcie wiatr  

w plecy!!! 
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Książka bawi i uczy 

Październik to miesiąc bibliotek 

szkolnych i zwiększonej aktywności 

czytelniczej. W tym roku dołączyliśmy do 

akcji bicia rekordu Guinnessa w czytaniu 

na przerwie. Pani Ewa i Pani Jola czytały 

Baśń o Zaczarowanym Księciu.  

 

 

 

 

Jak przetrwać jesienną chandrę? 

Co zrobić, żeby dotrwać do świąt? Jak nie dać się jesiennej melancholii? 

Oto kilka naszych rad: 

 

✓ RUCH 

Taneczna przerwa, lekcje wf, zabawy na korytarzu na pewno sprzyjają 

dobremu samopoczuciu. Kiedy jesteśmy aktywni, nasz organizm 

produkuje hormon szczęścia i jesteśmy radośni. 

 

✓ AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych na przykład wyjazd na basen, 

kręgielnię, kółko plastyczne, teatralne angażują nas i wyzwalają pozytywną 

energię. Dzięki nim długie, jesienne popołudnia mijają szybko i w miłej 

atmosferze. 

 

✓ MAŁE „CONIECO” 

Już mały, głupiutki miś, zwany Puchatkiem, wiedział, że słodkości 

poprawiają humor. Nie brońcie więc sobie (od czasu do czasu –  

w granicach rozsądku), odrobiny przyjemności w postaci czekolady, 

domowych ciasteczek czy innych przekąsek. Czasami naprawdę warto! 

Ba! Nawet trzeba ☺ 
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✓ POGADUSZKI Z PRZYJACIÓŁMI I ZNAJOMYMI 

Tak, rozmowa może mieć zdecydowanie kojący wpływ na nasze 

samopoczucie. Kiedy męczą nas jakieś szkolne (i nie tylko) demony, 

dobrze jest to przegadać z kimś bliskim, zaufanym. Pamiętajcie jednak  

o ostrożności – tak w realu, jak i w sieci. Czasami można trafić na wilka  

w owczej skórze. 

 

Redaktorzy wydania: 

Kamila Dronia 8a 

Roksana Glińska 6a 


