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     Każdy okręt ma swego kapitana, który prowadzi go do celu. W szkole taką funkcję
pełni dyrektor, który pilnuje, abyśmy nie zboczyli z kursu. Specjalnie dla 
czytelników naszej gazetki z panią dyrektor Jolantą Kowalewską rozmawiały 
uczennice klasy IV a: Julia Dąbrowska i Magdalena Gagova. 

 Dzień  dobry.  Od  1  września  jest  Pani   dyrektorem
naszej szkoły. Myślimy, że uczniowie i rodzice chcieliby
bardziej  Panią  poznać.  W związku z  tym mamy kilka
pytań.

 Jak długo jest Pani nauczycielem? 
 Jestem nauczycielem od 28 lat.

 Gdzie Pani wcześniej pracowała?
 Pracowałam  w  Publicznym  Gimnazjum  nr  2  w  Łomży.

Początkowo  byłam  nauczycielem  języka  polskiego,  a
później  dyrektorem.  Jeszcze  wcześniej  pracowałam  w
Liceum Ekonomicznym i w Szkole Podstawowej nr 10. Gdy
powstały gimnazja przeszłam do znajdującego się w tym
samym budynku PG 2. 

 Co  jest  trudniejsze:  bycie  dyrektorem  czy
nauczycielem?

 Trudności są w pracy dyrektora i nauczyciela. Gdy praca
jest  pasją,  kocha  się  dzieci  i  młodzież,  to  człowiek
znajduje w sobie siłę do tego, aby być i nauczycielem i
dyrektorem.

 Co  najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie?
 Gdybym mogła najchętniej przebywałabym ciągle na łonie

natury. Uwielbiam swój domek wśród zieleni. W okresie
jesiennym, z powodu kapryśnej pogody nie jest to możliwe. Wtedy najchętniej
siadam na kanapie czytam książki lub oglądam dobry film.  Lubię dzieła klasyczne.

 Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w konkursie na dyrektora SP 2?
 To jest fajna szkoła . Bardzo mi się podobała. Słyszałam też, że uczą się w niej

mądre i dobre dzieci. Warto było.

 Czy podoba się Pani w naszej szkole? 
 Bardzo mi się tu podoba. Nie jest to duża szkoła, czasami jest ciasno. Na pewno

bardziej niż w ubiegłym  roku,  bo jest więcej uczniów. Jednak jest niezwykle
przyjemna. Ma swoją historię i tradycję. 

 Jakie zmiany planuje Pani wprowadzić
  Przede  wszystkim  hala  sportowa.  Już  jesteśmy  w  trakcje  przygotowywania

planów. Pomogłaby ona nam wszystkim, bo byłoby więcej przestrzeni do ćwiczeń i
biegania,  czy  np.  w  czasie  uroczystych  apeli.  Mielibyście  wygodę,  komfort
słuchania i oglądania.
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 Nasze plecaki  są bardzo ciężkie.  Czy jest  szansa, żebyśmy mieli  dostęp do
szafek, w których moglibyśmy zostawić część przyborów szkolnych?

 W projekcie hali sportowej jest także projekt szatni 
z  nowoczesnymi  szafkami  dla  każdego ucznia  zamykanymi  na
klucz,  w  których  będzie  można  trzymać  odzież,  książki  lub
plecak.

 Jakie  cechy,  według  Pani,  powinien  mieć  dobry
dyrektor?

 Przede  wszystkim  musi  lubić  dzieci   i  dbać  o  swoich
podopiecznych.

 Gdyby  miała  Pani  czarodziejską  różdżkę,  co  by  Pani
wyczarowała? 

 To co by chciały dzieci. Przede wszystkim Dużo radości,
uśmiechu.   Zadowolenia  z  każdego  dnia.  Jak  najmniej
smutnych ludzi  wokół  nas. Dużo serdeczności, tak żeby
było nam wszystkim dobrze.

 Jak  donoszą  nasi  informatorzy,  13  października,
otrzymała  Pani  nagrodę  z  rąk  Kuratora  Oświaty.
Gratulujemy  i  życzymy  dalszych  sukcesów  w  pracy
zawodowej

 Pani  dyrektor.  W  imieniu  naszych  czytelników  bardzo  dziękujemy  za
poświęcony czas.

Jak Cię widzą...pracownicy SP 2 oczami uczniów. 

   Takie oto portrety, znaleźliśmy w pokoju nauczycielskim 13 października 2017 roku. 
Niestety nie znamy autorów.
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Nasza Pani....i Pan też....

    

My kochamy naszą Panią, 
my pójdziemy wszędzie za Nią.
Chociaż nie jest naszą mamą, 
dobra dla nas jest tak samo.

Wciąż nam robi niespodzianki.
Raz przyniosła wycinanki.

To znów książkę o zwierzętach. 
I jest zawsze uśmiechnięta.

                                   
                                                        (autor nieznany)
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Pierwsze wrażenia.
   Od września bieżącego roku jestem nową uczennicą tej szkoły, mojej szkoły. 
Już pierwszego dnia, zagubiona wśród nowych twarzy i korytarzy, otrzymałam ogromne
wsparcie  nie  tylko  od  uczących  mnie  nauczycieli,  ale  także  od  innych  pracowników
naszej placówki. To Oni pocieszali mnie widząc łzy na moich policzkach. 
Moi nauczyciele zawsze tłumaczą, gdy czegoś nie rozumiem, rozwiązują duże i  małe
problemy oraz zadają takie ilości pracy domowej, które umożliwiają jeszcze zabawę po
szkole. I za to wszystko bardzo im dziękuję.

Magdalena Gagova

      Jestem uczennicą klasy IV SP 2 w Łomży. Bardzo dobrze czuję się w  szkole.
Wszyscy nauczyciele są  mili i sympatyczni.  Mogę zwrócić się do nich z każdym 
problemem, a pomogą mi  go rozwiązać. Są wymagający, ale też bardzo cierpliwi. Nie 
tylko podczas lekcji, ale i na przerwach, gdy pełnią dyżury, uśmiechają się do dzieci, 
rozmawiają, a także łagodzą sprzeczki między uczniami. 
    Bardzo lubię swoich nauczycieli. 

Nikola Choroszyńska

 Recykling polega na powtórnym przetwarzaniu  materiałów zawartych w
odpadach.  
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1. Jest plastikowa, często przechowujemy w niej mleko.
2. Przeznaczony na śmieci.
3. Plastikowy, np. na kanapkę.
4. Materiał do produkcji kontenerów na śmieci.
5. Inaczej resztki.
6. Podział śmieci.
7. Przetwarzanie odpadów w celu ich ponownego użycia.
8. Do czytania z papieru.

Opracowała: Magdalena Gagova

Kalendarz Ekologa
Dni, które każdy ekolog powinien znać

22 marca Światowy Dzień Wody

23 marca Światowy Dzień Meteorologii

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

22 kwietnia Dzień Ziemi

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska

6 czerwca Dzień bez Samochodu

16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

17-20 września Akcja Sprzątania Świata

październik Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt

4 października Dzień Św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

25 listopada Dzień bez Futra
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CZAS NA RELAX

Krok po kroku. Jak to narysować?
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Śmiech to zdrowie !

Po zakończeniu roku szkolnego zapłakany Kazio wraca do domu.
- Mamo! Co za pech! Spóźniłem się i dla mnie zostało tylko to, najgorsze świadectwo.

Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w futrze i spotyka na ulicy
członków ekologicznej organizacji Greenpeace.

- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek?
- To nie norki, to poliestry.

- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, żeby pani miała futro!?

- Kaziu, dlaczego spóźniłeś się na lekcję? - pyta pani.
- Bo użądliła mnie pszczoła.

- Nie wierzę, pokaż!
- Nie mogę!
- To siadaj!

- Też nie mogę!

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Kaziu, co to jest?

- To jest, no, ten...Ojej, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj natychmiast, bo to kwas siarkowy.

Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
- Co to jest?
- Szkielet.
- Czego?

- Zwierzęcia.
- Jakiego?
 Nieżywego!

Zespół dziennikarski pod redakcją  Anny Zambrzyckiej:
1.Julia Dąbrowska
2.Magda Gagova

Kupon zwalniający z odpowiedzi ustnej.
Termin ważności: 31.12.2017
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