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   Za  kilka  dni  będziemy obchodzili  Zmartwychwstanie  Pańskie,  czyli
Wielkanoc.  Może  właśnie  wtedy,  znajdziecie  chwilę,  aby  przeczytać
wywiad, którego udzieliła nam Pani wicedyrektor Bożena Danowska? 
    

- Jak długo jest Pani nauczycielem?
- Jako nauczyciel pracuję już ponad 27 lat.

- Gdzie i na jakim stanowisku Pani wcześniej pracowała?
- Swoją pierwszą pracę zaczęłam w Szkole Podstawowej nr 5
jako  nauczyciel  nauczania  początkowego,  w  szkole,  którą
sama kończyłam. Miałam wówczas przyjemność pracować ze
swoimi  dawnymi  nauczycielami.  Pracowałam  także  przez
dziesięć  lat  w  Szkole  Podstawowej  w  Wygodzie,  jako
nauczyciel  klas  I-  III.  Przez  prawie  cały  okres  pracy  w

Wygodzie  uczyłam  również  plastyki.  Szkoła  Podstawowa  nr  2  w  Łomży  jest  moim
trzecim miejscem pracy od 2007r. , czyli jedenasty rok. Tyleż samo lat pełnię tu funkcję
wicedyrektora ucząc przy tym zajęć komputerowych i informatyki, a w tym roku jestem
wychowawcą klasy IIIA.
 
- Co należy do Pani obowiązków jako wicedyrektora?
- Wicedyrektor jest także nauczycielem. Wykonuje te same prace co każdy nauczyciel.
Każdy z  Was  wie,  że nauczyciel  przygotowuje się  do zajęć,  prowadzi  lekcje,  robi  i
sprawdza prace klasowe, szkoli się z zakresu metodyki swego przedmiotu. Także dotyczy
to również mojej osoby. Jestem również wychowawcą klasy. Poza tym, odpowiadam w
szkole miedzy innymi za efektywność nauczania, monitoruję funkcjonowanie dziennika
elektronicznego, chodzę na obserwacje lekcji, sporządzam różne zestawienia, analizy,
zajmuję  się  konkursami  zewnętrznymi,  odpowiadam za  uroczystości  szkolne,  dyżury
nauczycieli, układam plan lekcji i jeszcze trochę innych rzeczy.

- Co jest trudniejsze: bycie dyrektorem czy nauczycielem?
-  Nauczyciel  odpowiada  za  wyniki  nauczania  swojego  przedmiotu,  za  sprawy
wychowawcze swojej klasy. Tak jak wcześniej powiedziałam, wykonuję wiele czynności
wynikających z zadań statutowych szkoły i innych aktów prawnych. Dyrektor szkoły ma
obowiązki związane z funkcjonowaniem całej szkoły a co za tym idzie o wiele większą
odpowiedzialność.  Wicedyrektorzy  wspierają  dyrektora  w  jego  pracy.  Mając
doświadczenia i jedne i drugie, muszę stwierdzić, iż bycie dyrektorem jest trudniejsze.

- Jakie cechy, według Pani, powinien mieć dobry zastępca dyrektora?
-  Zastępca  dyrektora  powinien  być  przede  wszystkim  dobrym,  odpowiedzialnym
nauczycielem. Dawać przykład innym nauczycielom i uczniom. Dobry zastępca dobrze
wykonuje  swoje  obowiązki,  umie  poruszać  się  w  prawie  oświatowym,  jest   dobrze
zorganizowany, nie boi się wyzwań, no i oczywiście powinien lubić, to co robi. Tych cech
jest  na  pewno  o  wiele  więcej  i  wszystkie  są  tak  samo  ważne  w  wykonywaniu
obowiązków.

- Uczy Pani klasę 3 A. Proszę nam powiedzieć, jaki powinien być dobry wychowawca?
- Takie pytanie lepiej byłoby zadać uczniom i ich rodzicom. Odpowiedzi byłoby zapewne 
wiele, w zależności jakie każdy ma oczekiwania. Sama czasami pytam dzieci, rodziców 
jakie mają w stosunku do mnie oczekiwania. Łatwiej mi jest wówczas współpracować
 z uczniami i rodzicami. Moim zdaniem, dobry wychowawca powinien być wychowawcą  
z własnego wyboru czyli cieszyć się, gdy może je mieć. Niestety w dzisiejszych czasach 
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wychowawstwo to trudna do pełnienia rola,  wymaga wielu umiejętności. Jest to wielka
odpowiedzialność, dużo obowiązków.  Wychowawca jest trochę mamą, ciocią, 
przyjacielem, psychologiem, powiernikiem. Powinien być cierpliwy, wyrozumiały, ale 
i konsekwentny w egzekwowaniu obowiązków ucznia i zasad zachowania. Powinien 
również  posiadać umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych swoich 
uczniów. 

- Święta tuż, tuż... Proszę nam powiedzieć, czego według Pani nie może zabraknąć 
na wielkanocnym stole?
- Na wielkanocnym stole nie powinno oczywiście zabraknąć święconego jajka i 
pozostałej zawartości święconego koszyczka. Na stole wielkanocnym powinny się 
również znaleźć tradycyjne smaczne  potrawy świąteczne i trochę wiosny, która 
wzbudza w nas nadzieję i poprawia samopoczucie.

- Jakie tradycje związane z Wielkanocą Pani pielęgnuje?
- Niezależnie od tego, czy na śniadanie wielkanocne jestem w swoim domu, czy u swojej
mamy, zawsze idziemy poświęcić "koszyczek". Spędzam w kuchni dużo czasu na robieniu 
tradycyjnych potraw wielkanocnych, a w lany poniedziałek funduję swoim bliskim 
delikatnego śmigusa- dyngusa. Osobiście bardzo lubię Wielkanoc. Zwłaszcza w czasie, 
gdy jest już ciepło na dworze i świeci słońce. Można wtedy po domowym świętowaniu 
pójść na rodzinny spacer.

- Co najczęściej robi Pani w Święta?
- W Święta spędzam czas zapewne jak wszyscy, z rodziną i według naszych, polskich 
tradycji. Jest to okazja do pobycia ze sobą, porozmawiania, powspominania tych, 
których z nami już nie ma i oczywiście okazja do odpoczynku i chwili wytchnienia od 
codziennych obowiązków.

- Gdyby spotkała Pani wielkanocnego zajączka, który chciały spełnić jedno życzenie, 
co by to było?
- Miałabym wiele życzeń, ale jeśli jest tylko jedno i to do zajączka, to wybrałabym 
kilkudniowy pobyt na egzotycznej wyspie z palmami, gdzie jest ciepło, pięknie świeci 
słońce  i czas płynie wolniej.

W imieniu redakcji, dziękujemy za poświęcony czas.

   

Cele recyklingu:

- Ochrona zasobów naturalnych – powtórne 
zastosowanie materiałów zmniejszy wykorzystanie 
surowców pierwotnych, a ograniczony zapas bogactw 
naturalnych podwyższy się.
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- Ochrona środowiska – wydobywanie surowców i ich obróbka, obciąża i niszczy 
otoczenie. Dlatego ochrona zasobów naturalnych jest jednocześnie ochroną środowiska.

- Oszczędność energii –
wykorzystanie surowców
wtórnych prowadzi do
ochrony energii, gdy jej
odzyskanie jest mniejsze
od tej, którą w sobie
zawierają i którą da się
uzyskać. Oszczędzanie
energii oznacza
równocześnie ochronę
środowiska.

 Recykling jest ju  znanyż
prawie 2000 lat.

ZWYCZAJE I TRADYCJE  WIELKANOCNE:

Święcenie palm
   Wielki  Tydzień zaczyna się Niedzielą  Palmową, nazywaną kwietną lub wierzbową.
Palmę wielkanocną tworzy się z trzciny, wierzby, ziół, kwiatów suszonych i sztucznych.
Można również wykorzystać bazie, bukszpan lub jałowiec. 
Poświęconą palmą bije się  domowników, mówiąc „Palma bije, nie zabije, wielki dzień,
za tydzień”. Ta czynność ma zapewnić im szczęście na cały rok.

Święconka
   Wielka Sobota była  dniem oczekiwania,  w którym należało przynieść jedzenie do
kościoła, aby je poświęcić. 
Koszyczek, zwany również święconką, jest nadal nieodłącznym atrybutem Wielkiejnocy.
Powinny się w nim znaleźć: sól, jajko, chleb, wędlina, chrzan i baranek wielkanocny.
Święconka symbolizuje zdrowie, płodność, szczęście i dobrobyt. 

Lany poniedziałek
   W drugi dzień Wielkanocny, nazwany lanym poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem,  
symboliczne polewamy się wodą.
Kiedyś gospodarze o brzasku wychodzili na pola i skrapiali je poświęconą wodą, aby 
uchronić plony. 
Później polewano przede wszystkim dziewczyny i młode kobiety. Zmoczone tego dnia
panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła  to nieszybko
znalazła męża.

Szukanie zajączka  
  Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być  wspólna zabawa zwana szukaniem
zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. Prezenty, którymi są słodkie upominki
i drobne niespodzianki ukrywa się w różnych zakamarkach.                                             

                                                                                                                               opr. Julia Dąbrowska
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Szanowne Panie, drodzy Panowie,
niech każdy człowiek, jakkolwiek się zowie,

wie, że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechmogący, umiłowany.

Niech te Święta Wielkanocne,
pełne ciepła, duchem mocne,

zbliżą ludzi oddalonych,
często za sobą stęsknionych.

Zajączek pełen koszyczek dźwiga,
od serdecznych życzeń nikt się dziś nie miga,

szczęścia, zdrowia, pomyślności,
i za stołem dużo gości.

Mnóstwa jajek kolorowych,
świąt wesołych oraz zdrowych,

niech święconka smaczna będzie,
a w dyngusa woda wszędzie.

Szkolna dziatwa wodę leje,
gdyż ma wolne, niech się dzieje!

By, gdy wróci już do szkoły,
świecić blaskiem jak anioły.

opr. Magdalena Gagova
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                REBUS

 ...................

       Pamiętacie konkurs z poprzedniego numeru?  W związku z Walentynkami,  redakcja

postanowiła  przyznać więcej nagród głównych. Szczęście uśmiechnęło się do trzech

uczennic. Są to: Julia Dąbrowska, Julia Raś, Oliwia Zaczek. Gratulujemy.

Rozwiązanie: hasło WALENTYNKI
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:
     Kontynuujemy naszą zabawę. Każdy  czytelnik naszej gazetki, który zgłosi się do 
26.03.18, z wypełnionym kuponem do p. Anny Zambrzyckiej otrzyma niespodziankę. 
Dodatkowo wszyscy będą mogli wziąć udział w losowaniu nagrody głównej.

HASŁO ………………………………………………………………
imię i nazwisko ……………………………………………….                        
klasa………………………………………………………………….

                                                  

                                                    Krzyżówka

1. Przychodzi po zimie.
2. Malowane jajka.
3. Wybija godzinę Rezurekcji.
4. Słodki na mazurku.
5. Wielkanocne pisklę.
6. Wielkanocna "słodycz"
7. śmigus - …...............
8. „Króluje” na wielkanocnym stole.
9. Niesiona do kościoła w Wielką Sobotę                            opr.  Oliwia Lesicka
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znalezione w sieci  

                                                                                                                               
Niedźwiedź złapał zajączka. Zwierzak krzyczy:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to...
- To co?!
- To trudno... 

Idzie zajączek przez las i tak sobie na głos śpiewa:
- Pomylony Misiu, pomylony Misiu...
Nagle z za drzewa wychodzi Miś, groźnie spogląda na zajączka i pyta:
- Co tam śpiewasz sobie?!
Zajączek bez chwili wahania śpiewa dalej...
- Pomyliło mi się... pomyliło mi się... 

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem, ze nie 
usłyszałem kosiarki... 

Przed świętami wielkanocnymi zajączek odwiedzając niedźwiedzia wręczył mu 
wielkanocną pisankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybuchła i wybiła mu 
wszystkie zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak buzię otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś Kinder niespodzianki? 

Zespół dziennikarski pod
redakcją  Anny Zambrzyckiej:
 1.Julia Dąbrowska
 2.Magda Gagova
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Kupon zwalniający z pracy domowej.   

        
Termin ważności: 31.05.2018

 


