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Wywiad z Panią Dyrektor Szkoły 
Panią Elżbietą Zapłatą-Szwedziak 
Wywiad został przeprowadzony w ramach zajęć świetlicowych  
Przez uczennice klasy 3  

 
1.Na czym polega praca 

dyrektora? 

Praca dyrektora polega na 

zarządzaniu całą działalno-

ścią szkoły, czyli planowa-

niu pracy nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników 

szkoły. Dbam również o 

dobre imię szkoły, aby jak  

najlepiej funkcjonowała. 

2.Kim pani chciała zostać 

jak była w naszym wieku?  

Od kiedy sięgam pamię-

ciom chciałam być nauczy-

cielką. Jako nauczyciel 

miałam założony swój  

dziennik, w którym wsta-

wiałam stopnie. Pamiętam, 

że nie wiedziałam jeszcze 

jakiego przedmiotu będę 

uczyła. 

3.Gdyby Pani mogła, to czy 

ponownie wybrała by swój 

zawód? 

Zdecydowanie tak, ponie-

waż ciągle się cos dzieje, co 

roku są wprowadzane róż-

ne zmiany w systemie edu-

kacji, więc zawsze trzeba 

być w gotowości aby im 

podołać. To zapewnia mi  

poczucie ciągłej młodości. 

4.Czy trudno jest kierować 

szkołą zwłaszcza w czasie 

pandemii? 

Bardzo trudno. Żyjemy w 

czasie, kiedy szkoły są za-

mykane, ale to nie znaczy, 

że nic nie robimy. 

Jako Dyrektor wspólnie z 

Panią Wicedyrektor musi-

my zaplanować pracę nau-

czycieli, psychologa i peda-

goga, pomyśleć nad pracą  

pielęgniarki oraz nad funk-

cjonowaniem świetlicy. 

Musimy sprawdzić czy 

wszystkie dzieci maja kom-

putery, aby móc łączyć się 

zdalnie, pomóc im w ewen-

tualnych problemach. 

Ważne jest również moni-

torowanie lekcji zdalnych 

oraz  frekwencji dzieci. 

5.Co chciałaby Pani jeszcze 

zmienić w naszej szkole? 

Moim marzeniem od zaw-

sze było wybudowanie sali 

gimnastycznej, jak widać 

udało mi się je spełnić, 

mamy piękną dużą salę 

wraz z pomieszczeniami, w 

których odbywają się lekcje 

oraz funkcjonuje świetlica. 

Kolejnym marzeniem do 

spełnienia jest nowe boisko 

do gry w piłkę nożną, bież-

nia oraz pragnę aby za-

miast modułów  wybudo-

wane zostały sale lekcyjne. 

6.Jak Pani spędza czas 

wolny? 

W wolnej chwili lubię 

usiąść wygodnie w fotelu, 

aby móc czytać książki lub 

gazety. Bardzo lubię 

 również oglądać filmy 

romantyczne. Moim ulu-

bionym filmem jest „Duma 

i uprzedzenie”, który swoją 

drogą widziałam już chyba 

z 50 razy. 

7.Pewnie wszyscy chcieliby 

się dowiedzieć kiedy Pani 

obchodzi imieniny oraz 

urodziny? 

Urodziny obchodzę 17 

października, natomiast 

imieniny 5 listopada. Jest 
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Śmiechu warte: 
 
Krzysiu, co wiesz o ja-
skółkach - pyta nauczy-
cielka biologii. 
- To bardzo mądre ptaki - 
mówi chłopiec. 
- Odlatują gdy tylko roz-
pocznie się rok szkolny. 
 
Koniec roku szkolnego. 
Synek wychodzi ze szko-
ły. 
- Tato, ty to masz szczę-
ście do pieniędzy! 
- Dlaczego ? 
- Nie musisz mi kupować 
książek na przyszły rok. 
Zostaję w tej samej kla-
sie... 
 
Wycieczka szkolna w 
muzeum. Zainteresowa-
nie Jasia wzbudza ta-
bliczka umieszczona 
obok mumii. 
- Tutaj jest napisane 2466 
PNE. Co to może zna-
czyć - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja 
wozu, który potrącił tego 
nieboszczyka. 
 
Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób 
można uzyskać światło 
dzięki wykorzystaniu 
wody? 
- Trzeba umyć okno, 
panie profesorze. 

 
Czy wiesz że... nie 
tylko saturn ma 
pierścienie? 
 
Jowisz,Uran i Neptun 
także je posiadają, jednak 
to pierścienie Saturna są 
najlepiej widoczne z 
Ziemi! 
 

Po co wiewiórce 
ogon? 
 
S łuzy do utrzymania 
równowagi oraz wyraża-
nia swoich emocji. Także 
zimą jest ciepłą ochroną, 
a latem służy jako para-
sol. 
 
 

 



mi bardzo miło, kiedy ktoś 

pamięta o moich imieni-

nach czy urodzinach, a 

jeszcze bardziej lubię 

otrzymywać szczere życze- 

nia, gdyż sama tylko takie 

składam. 

8.Jaka jest Pani ulubiona 

potrawa? 

Lubię dużo potraw, ale 

musze przyznać, że moją  

ulubioną potrawą jest 

czernina, zupa z krwi kacz-

ki. 

9.Jaki przedmiot najbar-

dziej lubiła Pani w szkole i 

dlaczego? 

Najbardziej lubiłam mate-

matykę, gdyż jest to 

przedmiot bardzo konkret-

ny. Natomiast  nie lubiłam 

historii. 

10.Jak Pani spędzała naj-

chętniej czas kiedy była w 

naszym wieku? 

Lubiłam czynnie spędzać 

czas: jeździć rowerem, 

chodzić na spacery, skakać 

na skakance, grac w bad-

mintona. Lubiłam również 

grać w kapsle i byłam w 

tym bardzo dobra, gdyż 

zawsze wygrywałam. 

11.Gdyby miała Pani oka-

zję spotkać złotą rybkę, 

jakie byłyby Pani 3 życze-

nia? 

Pierwszym moim życze-

niem, byłoby schudnąć, 

drugim aby wszyscy ludzie 

byli zdrowi, nie musieliby 

borykać się z różnymi cho-

robami, a trzecim aby 

wszyscy byli życzliwi i zaw-

sze uśmiechnięci. 

12.Co Pani sądzi o wyda-

waniu gazetki szkolnej? 

Uważam, że jest to świetny 

pomysł, gdyż możecie się 

czynnie realizować i udzie-

lać w życiu szkoły, a w przy-

szłości kto wie, może 

dziennikarstwo będzie 

waszym zawodem. 

 

Dziękujemy Pani Dyrektor 

za udzielenie wywiadu. 

 

Wywiad przeprowadziły : 

Barbara Królikowska 

Weronika Matyba 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Uwaga: 
Nauka zdalna w 
klasach 1-3 od 
dnia 9.11-29.11 

Minione wydarzenia w klasach 1-3 

wrzesień 

• 1. 09.- Rozpoczęcie roku szkolnego oraz uroczyste pasowanie klas pierwszych 

• 15.09- Międzynarodowy Dzień kropki- święto kreatywności, talentu oraz umacniania 
wiary we własne możliwości. 

• 25.09- Dzień Pustej Klasy- dzieci twórczo spędzały zajęcia na świeżym powietrzu 

• 25.09- Dzień Sportu Szkolnego- celebracja i promocja aktywności wśród uczniów 

• 28.09-2.10- Tydzień Języków Obcych w świetlicy 
październik 

• 1.10- Pasowanie na czytelnika klas pierwszych 

• 8.10- Sportowa świetlica 

• 14.10- Dzień Edukacji Narodowej 

• 15.10- Przerwa na czytanie- czytanie książek dzieciom przez pracowników szkoły 

• 23.10 Konkurs „Pokoloruj Świat na Sportowo” 

• 25.10 _Światowy Dzień Makaronu 
 

Planowane wydarzenia i konkursy na listopad: 

• 8.11- Dzień Pysznej Kanapki w świetlicy- do 10.11 przesłać można 
zdjęcia wykonanych kanapek 

• 4.11-17.11- Konkurs Logopedyczny-praca plastyczna przedstawiająca 
głoskę R w grupach spółgłoskowych (np. tr,dr),prace dostarczać do lo-
gopedy 

• 3.11- Orzeł Ortograficzny 

• 5.11- Orzeł Matematyczny 

• 16.11- Urodziny Astrid Lindgren- prezentacja przygotowana przez 
dzieci z klasy 1a na stronie szkoły 

• 25.11- Dzień Puszkowego Misia- szczegółowe informacje przekażą 
wychowawcy 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mama pyta: Jasiu jak było dzisiaj w szkole? 
                                                                        Jasiu odpowiada: 
                                                                            - Jak na komisariacie. Ciągle o coś mnie pytają, 
                                                                              a ja nic nie wiem. 
 
                                                                   Mama pyta Jasia: Jaki przedmiot najbardziej lubisz w szkole? 
                                                                         Jasiu odpowiada:   
                                                                            - Dzwonek mamo☺ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zbieramy nakrętki dla Stefci! 
Stefcia urodziła się w maju 2015 roku, okazało się, że miała 
m.in. niewydolność oddechową oraz  wodogłowie. Dziew-
czynka dzięki rehabilitacji siedzi i samodzielnie chodzi. Za 
pieniądze z uzbieranych nakrętek rodzice przeznaczą na dal-
szą rehabilitację. Pomożecie przynosząc do szkoły nakrętki! 



                                  
 

 
 

 
autumn- jesień 
nowember- listopad 
chestnut- kasztan 
pump kin- dynia 
Teacher Day- dzien nauczyciela 
mushrooms- grzyby 
colorful leaves- kolorowe liście 

 
 
 
 
 



 

                         
 

                         
 

           
 
 
 
 

Redaktorzy gazetki: 
Redaktor naczelny- mgr Kamila Gawron 

 

Zespół dziennikarzy: 

Dynarzewska Olga, Folek Dominika, Gilarska 
Alicja, Kinal Laura, Królikowska Barbara, 

Kuziora Nina, Leszczyńska Paulina, Matyba 

Weronika, Płotkowiak Julia, Szymańska Olga  


