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„Kurier szkolny”
Gazetka nie tylko dla kujonów
Pismo Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

W numerze:
• Rozmowa ze
szkolnym
psychologiem
panią Kingą
Wojcieszek
• Recenzje filmowe
i teatralne

• Słowo o Dniu
Niepodległości
• Nasze zwierzaki

• Jesienne żarty
• Z naszych
zeszytów

• Nasze sukcesy
sportowe

Temat numeru: Jesienne zadumanie!
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Szkolna Agencja Prasowa
11 LISTOPADA 1918
Spełnił się sen o wolnej ojczyźnie. 11 listopada 1918r. rozbrojono niemiecki garnizon w
Warszawie, co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonej okupacji. W tym dniu w
Compiegne pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami, a mocarstwami
zachodnimi. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem.
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Święto
Niepodległości
obchodzimy
w listopadzie. Listopad to czas szczególnej
refleksji
nad
przemijaniem.
Niedawno
sprzątaliśmy
groby
naszych
zmarłych,
zanosiliśmy
kwiaty,
paliliśmy
znicze.
Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że
pamiętamy... Zapaliliśmy także znicze na
grobach nieznanych żołnierzy, którzy w
różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy
nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci.
Z okazji Święta Niepodległości w Teresinie a,
następnie w Szymanowie odbyły się
uroczystości upamiętniające 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

O tym się mówi w szkolnych murach
Wycieczka do Studia Telewizji TVP
Po raz pierwszy uczniowie klas VI i klasy Vb pojechali do Studia Telewizji TVP przy ulicy
Woronicza w Warszawie.
Długo czekaliśmy na pana przewodnika, lecz to nas nie zniechęciło do zwiedzania
TVP.
Na początku zwiedziliśmy studio komentatorów sportowych, a następnie
udaliśmy się do studia, w którym nagrywany jest program „Świat się kręci”
Ten program możemy obejrzeć w telewizji o 1830 na antenie TVP1. Na końcu
wycieczki wybraliśmy się do muzeum, w którym zobaczyliśmy między innymi kukiełki
z bajek, które oglądali jeszcze nasi nauczyciele, kiedy byli mali.
W drodze powrotnej udaliśmy się na posiłek do McDonald’s.
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Ta wycieczka pozostawiła mi i moim koleżankom miłe
łe wspomnienia.
Aleksandra Sobota Vb

Dzień
zień Chłopaka
30 września w naszej szkole odbyła się
dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Chłopcy byli
poddani metamorfozie przez nasze „
fashionistki”, które czesały ich w przeróżne
fryzury, także prowadzili „zbiorowe tańce”. Mam nadzieję, że ta
dyskoteka zapisze się na długo w pamięci.
Smuci nas jedynie fakt, że chłopców było naprawdę niewielu,
ponieważ trudno zorganizować zabawę, gdy na sali bawi się zaledwie 30
osób. Mam nadzieję, że na kolejnej dyskotece pojawi się zarówno wiele
dziewcząt, jak i chłopców. Zapraszamy!

Aleksandra Sobota Vb

Wycieczka
wolontariatu –
odwiedzamy groby
31.10.14 członkowie szkolnego wolontariatu odwiedziliśmy miejsce ,
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w którym zastrzelono ks. Druckiego-Lubeckiego. Następnie udaliśmy się na
cmentarz klasztorny oraz na cmentarz komunalny, gdzie odwiedziliśmy
groby naszych zmarłych kolegów i koleżanek, a także zmarłych
pracowników naszej szkoły. Wraz z panią Targowską zapalaliśmy znicze i
pomodliliśmy się za zmarłych. Był to dzień zadumy i refleksji nad tymi,
których już nie ma pośród nas.
Zofia Haber VI c i Krystian Zając VI a

Osiągnięcia sportowe uczniów naszej szkoły
JAKUB FLORCZAK -6 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
JAKUB FLORCZAK - 10 miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych
JULIA SZEWCZYK -7 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
JULIA SZEWCZYK - 6 miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej
w Indywidualnych Biegach Przełajowych
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini
Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Skład zwycięskiej drużyny chłopców:
dziewcząt: Kąty - 05.11. 2014 r.
1. Jakub Florczak
2. Gabriel Hemka
3. Oktawian Pela
4. Mikołaj Staniak
5. Maksymilian Zyzek
6. Szymon Bońda
7. Filip Kacprzak
8. Jakub Woźniak
9. Konrad Bembenista
10. Sebastian Parśniak
11. Patryk Zdanowski
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Skład zwycięskiej drużyny
Kąty – 30.10.2014 r.
1.Barbara Zielińska
2.Gabriela Banaszek
3.Klaudia Bogucka
4.Weronika Skrzek
5.Katarzyna Przybysz
6.Zuzanna Paluchowska
7.Natalia Łączna
8.Olga Daczko
9.Karolina Wiśniewska
10.Julia Brodowska
11. Kinga Wróblewska
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12. Vanik Aloyan

12.Zofia Majcher
13.Małgorzata Kaczmarek

Szkolny Turniej w Mini Koszykówkę Chłopców:
KLASY VI:

KLASY V:

1 miejsce - VIC

1 miejsce – VC

2 miejsce – VIB

2 miejsce – VB

3 miejsce – VIA

3 miejsce – VA

Mikołaj Bakalarski

WYWIAD – ówka
Wywiad z psychologiem szkolnym,
panią Kingą Wojcieszek
1.Z jakimi problemami wśród dzieci
i młodzieży styka się Pani najczęściej?
Problemy stają się jakby kamieniami,
które gromadzone są w plecakach
dzieci i młodzieży.
Najczęściej problemy dzieci i
młodzieży dotyczą jednego z
najważniejszych obszarów w naszym
życiu - relacji międzyludzkich.
Spotykam się też z problemami dotyczącymi sytuacji życiowej, rodzinnej (np. śmierć
bliskich osób, rozwody).
2. Na czym polega Pani pomoc?
Gdybym mogła odpowiedzieć na to pytanie za pomocą rysunku, narysowałabym
człowieka z ogromnymi oczami, uszami, głową i sercem. W pomocy bardzo ważne jest

email: kurier.spteresin@wp.pl

DOŁĄCZ DO NAS!!!

5

„Kurier szkolny” 2/2014/2015

otwarte serce na Wasze potrzeby. Moja pomoc polega też na dostrzeganiu
rozpoznawaniu zdolności, możliwości oraz problemów dzieci i młodzieży. Słucham
o Waszych radościach, sukcesach oraz o troskach i zmartwieniach. Myślę, co jest
potrzebne dla Waszego dobra.
3. Z jakim nastawieniem uczniów Pani się spotyka?
Dostrzegam pozytywne nastawienie uczniów i chęć współpracy ze mną we wspólnym
rozwiązywaniu problemów oraz odnajdywaniu dobrej ścieżki dla własnego rozwoju.
Wielu uczniów jest bardzo zaangażowanych podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
Ci spośród Was, którzy przychodzą po radę i konkretną pomoc, są szczerzy i otwarci,
słuchają i chcą zmieniać swoje zachowanie. Rzadko napotykam w kontakcie z uczniami
na przeszkody w postaci oporu, lęku czy braku chęci do rozmowy. W tym miejscu
chciałabym Wam podziękować za Wasze dobre nastawienie do przyjmowania pomocy
i współpracę. Doceniam też Wasz wysiłek w podejmowaną pracę nad sobą.
4. Na czym polega głównie Pani praca?
Mogę wymienić kilka głównych obszarów, wokół których skupiona jest moja praca.
Prowadzę obserwacje uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw z perspektywy
psychologicznej. Spotykam się z Wami indywidualnie i w grupach, prowadząc zajęcia
psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne problemów wychowawczych i edukacyjnych
oraz promujące dobre wzorce i wartości. Prowadzę też warsztaty psychologiczne
w ramach godzin wychowawczych.
5. Czy to jest pierwsza Pani praca jako psychologa szkolnego?
Tak, jest to moja pierwsza praca jako psychologa szkolnego.
Moją przygodę z zawodem psychologa praktyka rozpoczęłam od prowadzenia
warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych w różnych szkołach.
W ramach stażu stawiałam też wcześniej pierwsze kroki jako terapeuta indywidualny i
grupowy. Prowadziłam indywidualne konsultacje dla licealistów. Łączę różne
doświadczenia zawodowe. A obecnie jestem też studentką studiów doktoranckich. Uczę
się wciąż tak jak Wy.
6. Może nam Pani coś o sobie opowiedzieć, ale już tak całkiem prywatnie?
Mam głównie artystyczne i literackie zainteresowania - bardzo lubię muzykę – głównie
klasyczną, jazzową, filmową, etniczną, poezję śpiewaną. Moją pasją jest też śpiew, lubię
też grać na gitarze. Wiele radości sprawia mi zagłębianie się w literaturę (głównie
biografie, czytanie poezji ks. J. Twardowskiego, C.K.Norwida). Cenię filmy F. Felliniego
i komedie z Louis de Funes.,
7. W jakich godzinach możemy przyjść po poradę?
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Zapraszam serdecznie w poniedziałki między 12:45 a 15:45, wtorki od 8:30 do 12:30.
Możecie przyjść po poradę również w piątek między 9:30 a 13:30. Czas pracy mam
wypełniony głównie planowymi zajęciami, spotkaniami z uczniami, gronem
pedagogicznym, rodzicami. Rozmawiam z uczniami też podczas przerw.
8. Jakie krótkie rady miałaby Pani dla nas uczniów na temat unikania szkolnych
problemów?
Bardzo ważne jest zapobieganie szkolnym problemom. Pomocne w tym może być
poznawanie świata reguł, Waszych zadań i możliwości, które otwiera przed Wami szkoła.
Wiedza o Waszych prawach i obowiązkach da Wam poczucie bezpieczeństwa i jest
pomocna w ustalaniu celów. Gdy nie jesteście pewni, stawiajcie pytania i szukajcie
odpowiedzi od wychowawców, nauczycieli, psychologa. Naszym celem jest zrozumienie
Was i pomoc w realizowaniu obowiązków, celów.
- Bardzo dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała Zofia Haber, VIc.

RECENZUJEMY
Niedawno obejrzałem przedstawienie pt:. „Ten Obcy” , które zaprezentowała
grupa aktorów z Teatru Edukacji z Wrocławia. Spektakl oparty był na powieści Ireny
Jurgielewiczowej, opowiadał o piątce przyjaciół, która przyjechała na wakacje do
miejscowości Olszyny.
W trakcie pobytu przyjaciele spotykają tam nieznanego im wcześniej Zenka,
zaprzyjaźniają się i przeżywają razem przygody.
Spektakl był bardzo ciekawy. Dodatkowym atutem przedstawienia była starannie
dobrana muzyka do poszczególnych scen. Rekwizyty były bardzo ciekawe. W całym
spektaklu nie podobała mi się scenografia, ponieważ nie zmieniała się podczas trwania
spektaklu. Mimo to spektakl mnie i moim kolegom bardzo się podobał..
Łukasz Kowalski, VIc

RECENZJA FILMU PT.: „SZYBCY I WŚCIEKLI”
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„Szybcy i wściekli” to amerykański film, który jest dobrym przykładem kina akcji.
W rolach głównych występują Vin Diesel w roli Dominica Toretto i Paul Walker wcielający się w
postać Briana O’Connera.
Film ten przede wszystkim przedstawia wyścigi samochodowe, w których biorą udział
dwaj mężczyźni. Podczas zawodów kierowcy nawzajem sobie przeszkadzają, np.: nasyłają
na przeciwnika tir lub samochód ciężarowy. Za wygrany wyścig dostają duże sumy pieniędzy,
które przeznaczają na naprawę i ulepszenie swoich aut. Pozostałą gotówkę zostawiają dla siebie.
„Szybcy i wściekli” to film, w którym jest wiele ciekawych i dynamicznych scen
przedstawiających niebezpieczne sytuacje. Aktorzy wcielający się w role głównych bohaterów
starają się grać autentycznie. Zachowują się jak profesjonalni kierowcy rajdowi. Muzyka, którą
słychać w czasie wyścigów, jest dobrze dobrana do akcji i zwiększa napięcie u widza. W czasie
filmu miejsca akcji często się zmieniają – każdy wyścig odbywa się w innym mieście.
Według mnie, każdy kto interesuje się wyścigami samochodowymi i lubi filmy akcji
powinien go obejrzeć.
Jakub Jankowski

Kl. VI c

Jakie filmy polecają nam
nauczyciele?
Zapytaliśmy się nauczycieli, jakie filmy polecają nam do
obejrzenia na jesień. Zobaczcie, co odpowiedzieli!
p. Kasia Fiołek
1.Pajęczyna Charlotty
2.Goonies
3.Charlie i fabryka czekolady
p. Agnieszka Fortuna
1.Ania z Zielonego Wzgórza
2.Opowieści z Narnii
p. Edyta Wróblewska
1.Niekończąca się opowieść
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2.Mikołajek
p. Dorota Rachoń
1.Magiczne drzewo
p. Joanna Żurawska
1.Roboty
2. Toy Story 1,2
3.Król lew

Jak widać nie są to filmy nam obce, ponieważ „Króla Lwa” czy „Opowieści
z Narnii” zna chyba każdy z nas ☺
Rozmawiała Zosia Haber, VIc

NASI MALI ULUBIEŃCY
Moim ukochanym zwierzakiem jest
mały, rudo-biały kotek o imieniu Żabka.
Jest niewielki, lubi i się bardzo ze mną
bawić i z innymi domownikami. Uwielbia, gdy
ktoś poświęca mu dużo uwagi i interesuje się
nim. Gdy nikt nie zwraca na niego uwagi
potrafi nieźle napsocić. Jego ulubioną zabawką
jest szara pluszowa myszka, z którą bardzo
rzadko się rozstaje. Opowiadam mu swoje
sekrety i historie, ponieważ jest bardzo
dobrym słuchaczem. Uwielbia jazdę
samochodem. W zeszłoroczne wakacje
wybrałam się z rodzicami na wakacyjny urlop
do Grzybowa. Jest to nadmorskie miasteczko
położone w pobliżu Kołobrzegu.
Zamieszkaliśmy w jednym z domków ośrodka
wczasowego. Na miejsce przybyliśmy dzień
wcześniej późnym popołudniem. Nazajutrz
rano obudziliśmy się tuż przed dziewiątą. Jako
pierwsza wstała mama. Jakież było jej
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zdziwienie, gdy pod stołem w pokoju na dole ujrzała biało- rudego kota. Niespodziewany
gość na jej widok szybko czmychnął po schodach na górę. Tam skrył się za najbliższym
fotelem. Obie z mamą pobiegłyśmy za nim. Myślałam, że to kotek z ośrodka
wczasowego, w którym byliśmy, ale okazało się że to Żabka(poznałam ją po czerwonej
obróżce , którą zawsze nosiła). Ostrożnie podeszłam do skulonego kota i pogłaskałam po
lśniącym futerku. Wzięłam ją na ręce i czułam jak się trzęsie ze strachu. Nie mogłam się
na nią złościć , zastanawiałam się tylko gdzie ona się ukryła w czasie jazdy.
Przypomniałam sobie że wyjeżdżając z podwórka wróciłam się do domu po książkę i
zostawiałam drzwi do auta uchylone, musiała wtedy wskoczyć i dobrze się ukryć pod
siedzeniami. Cieszyłam się, że jest z nami; to były cudowne wakacje.
Mój zwierzak jest przywiązany do mnie i mojej rodziny. Żabka jest najlepszym
kotem na świecie i nie oddam jej nikomu nawet za milion złotych.

Julia Matczak, IVA

Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
"Kolonijna przygoda”
Nareszcie nadeszły upragnione wakacje!
Razem z koleżankami wyjechałyśmy na kolonie. Tegoroczny wyjazd zorganizowano w pięknej i
malowniczej miejscowości Poronin, w pensjonacie "Paweł". Pokoje były czyste, ładne i fajnie
urządzone. Po zakwaterowaniu poszliśmy zwiedzić okolice. Zobaczyliśmy prawdziwe domy
góralskie i stada owiec pasących się na halach. Po zwiedzaniu byliśmy zmęczeni i od razu
położyliśmy się spać.
Spałyśmy kamiennym snem, kiedy obudziło mnie, Julkę i Klaudię ciche skomlenie.
- Co to jest? - spytałam przerażona.
- Nie wiem - odpowiedziała równie przestraszona Julka.
- Chyba pies, ale nie jestem pewna - powiedziała Klaudia.
- Chodźmy zobaczyć - powiedziałam.
- Dobrze - odpowiedziały chórem dziewczyny.
Włożyłyśmy kapcie i otworzyłyśmy drzwi. Nie musiałyśmy szukać długo, na wycieraczce leżała
mała, puchata kulka. Wniosłam ją do pokoju. Okazało się, że to był rzeczywiście piesek. Był mały i
miał oklapnięte ucho. Z jego przedniej prawej łapy ciekła krew.
- Skaleczył się! - krzyknęłam.
- Masz rację! - wykrzyknęła Julka.
- Trzeba to przemyć - oznajmiła Klaudia.
- Tak, koniecznie - powiedziałam.
- Chodźmy do łazienki - powiedziała Julka.
Poszłyśmy do łazienki i obmyłyśmy łapę.
- Naklejamy mu plaster - oznajmiła Klaudia.
- Aha - powiedziałam.
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Po naklejeniu plastra położyłyśmy go na dywaniku w pokoju. W nocy trudno mi było usnąć, wciąż
myślałam o psiaku. Rano przyniosłyśmy psa do nauczycielki. Wokół psiaka zebrała się już spora
grupka kolonistów.
- Skąd macie tego psa? - spytała nauczycielka.
Opowiedziałyśmy całą historię od początku do końca. Wiele dziewczyn nam zazdrościło, mieć w
pokoju psa. Wkrótce przyszła właścicielka pensjonatu, pani Ania i zapytała:
- Co się stało?
- Dziewczynki znalazły psa - odpowiedziała nauczycielka.
- Naprawdę?! - powiedziała zaskoczona pani Ania.
Pokazałam jej psa. Parsknęła śmiechem.
- Pupil to ty byłeś tutaj, a ja cię ciągle szukam! - krzyknęła rozbawionym głosem.
Wszyscy roześmiali się. Piesek zrobił zdziwioną minę.
- Dziękuję wam dziewczynki, jesteście wspaniałe! - powiedziała właścicielka.
Tak zakończyła się nasza przygoda!
Katarzyna Kamionka

Dalsze losy piątki przyjaciół powieści „ Ten obcy”
Wakacje minęły . Po szkole przyjaciele wybrali się na przechadzkę. Rozmawiali o
tym, gdzie byli na wakacjach. Po kilku minutach na chodniku zauważyli dwóch mężczyzn .
Pierwszy miał szarą brodę , był niski , nosił zielony sweter i granatowe spodnie. Drugi był chudy ,
miał długą, rozczochraną grzywę, chodził w szarej podkoszulce.
Julek od razu poznał tego drugiego. Był to Zenek. Zaczął do niego biec. Reszta grupy
poznała go trochę później.
-Cześć. -powiedział Julek.
-Witaj.- odpowiedział Zenek.
-Kto to jest Zenek? – zapytała się Pestka.
-To mój wujek Antek.
Wszyscy z zaciekawieniem patrzyli na wujka Zenka. Tę ciekawość przerwał Julek mówiąc.
-Zenek czy zaszczyciłbyś nas wraz z wujkiem pójściem na wyspę.
-Dobrze.
Ruszyli w drogę. Pierwszy szedł Julek, dalej za nim Marian, Pestka i wujek Antek, a na końcu Ula z
Zenkiem. Po dotarciu na wyspę zaczęli wspominać swoje przygody. Później poszli łowić ryby.
Zenek wraz z wujkiem pokazał reszcie, jak robi się wędki. Na koniec rozpalili ognisko. Usmażyli
ryby, które złowili. Było ich dość dużo. Po zjedzeniu ruszyli w drogę powrotną. Wszyscy szli za
Zenkiem nie wiedząc dokąd idzie. Zatrzymali się przed domem doktora Zalewskiego. Zenek
zadzwonił do drzwi. Doktor Zalewski otworzył drzwi, a gdy ujrzał Zenka był mile zaskoczony.
-Dzień dobry.
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-Witaj
Witaj drogi chłopcze, zapraszam do środka.
Wszyscy weszli do domu doktora Zalewskiego. Doktor zapytał Zenka dlaczego przyjechał do
miasta. Zenek powiedział, że chciał ich odwiedzić. I tak od słowa do słowa minęło kilka godzin.
-Zenek musimy już iść. - powiedział wujek Antek.
-Dobrze wujku. - mówi Zenek.
-Co się stało? - zapytała się Ula.
-Hotel
Hotel jest otwarty do dwudziestej drugiej, a jest już dwudziesta pierwsza
pierwsza czterdzieści.
-Dobrze, a więc do jutra Zenek.
Po wyjeździe Zenka wszyscy rozeszli się do domów. Właśnie tak zakończył się
pierwszy dzień.
Jakub Florczak

NA WESOŁO
Przysłowiowa polska jesień
jesie to piękna pora na spacery wśród
ród szeleszczących
szeleszcz
liści,
w blasku prześwitującego
ącego słońca.
słońca. To wspaniały czas, po którym przychodzi jednak
jesienno-zimowa
zimowa plucha, z nieodłącznymi
nieodł
przeziębieniami
bieniami i gorszym humorem. Jak
ograniczyć negatywne działanie takiej pogody? Najlepsze działanie ma po prostu
szczypta optymizmu i dobrego humoru! Pośmiejcie
Po
się z nami!

Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku?
-Bo można dostać z liścia

Co ma wspólnego jesień
ń z łyżką???
łyż ą
Odp. je-sie-nią ☺

Mikołaj Staniak VIc
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