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Nr 3(40)        CZERWIEC 2017 r.                                    Cena 50 gr         Nakład 50 szt.              

Kwartalnik - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie 
 

                                                                                                      

 

 

 
 

      
 

 

W tym numerze:  

  

Wywiad z polonistką  ……………str.2, 3 

Mój ulubiony przedmiot …………....str.3     

 Nasze zwierzaki ….……………….str.4 

Szkolne gadżety  ……………….…...str.5 

Bezpieczne wakacje …………..…...str. 6 

Kulturalny Kącik……………….…. str.7 

Wakacyjny  humor…………......….. str.8 

 

 

Drodzy czytelnicy! 

Przed Wami ostatni już numer naszego Europejczyka.  Na kartach gazetki znajdziecie to, co lubicie 
najbardziej – ciekawostki z życia szkoły, wywiad z nauczycielem, trochę szkolnego humoru i opis 
zabawki – hand fidget spinner, która okazała się hitem ostatnich miesięcy. Zbliżają się długo 
wyczekiwane wakacje – nauczyciele rozmawiają z nami na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw 
wakacyjnych. My krótko opisaliśmy te zasady, ale zaczęliśmy się zastanawiać jak to jest 
z bezpieczeństwem czworonogów? Czy nasze wspaniałe zwierzaki, również te, które były u nas 
na Wystawie Zwierząt,  będą szczęśliwe i bezpieczne w czasie naszych wakacji? To nas natchnęło 
do przeprowadzenia sondy na temat ulubionego czworonoga – psa, czy kota. Wyniki sondy 
znajdziecie w gazetce. 
 A z  okazji zbliżających się wakacji życzymy wszystkim – nauczycielom i uczniom udanego 
wypoczynku, samych słonecznych, ciepłych i radosnych dni i szczęśliwego powrotu w nowym roku 
szkolnym! 

                                                                                       Zespół redakcyjny gazetki                             

Zespół Redakcyjny gazetki:                                                
Maja Perzanowska          
Stanisław Burz                                   

Wiktoria Stawarz            

Weronika Bilińska           

Zuzanna Glińska 

 Julia Zarubajko  

 Daria Łazewska 

Roksana Brzeskot 

 

Opiekunowie: 
Magdalena Dobrowlańska 

Artur Telwikas               
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1. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

Wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ zawsze chciałam pracować z dziećmi.  

2. Czy zawsze chciała Pani zostać nauczycielem, czy też miała Pani jakiś inny wymarzony 

zawód? 

Już w dzieciństwie chciałam zostać nauczycielką. 

 

3. Czy podoba się Pani praca z dziećmi ? 

Tak, to mój wymarzony zawód. 

 

4. Jakie rzeczy w pracy nauczyciela motywują Panią, a jakie są przykre? 

Motywuje mnie uśmiech na twarzy dziecka, jak i postępy dzieci w nauce. 

 

5. Czy ma Pani jakieś ulubione motto zachęcające do nauki? 

-Małymi kroczkami, aby do celu. 

-Jak ty sam nie uwierzysz w siebie, nikt tego za Ciebie nie zrobi. 

-Pozytywne nastawienie potrafi zdziałać cuda. 

 

6. Czy w swojej pracy pamięta Pani jakieś miłe wydarzenie, które wyjątkowo zapadło Pani 

w pamięci? 

Tak, było to pożegnanie mojej pierwszej pracy  jako wychowawczyni. 

 

7. Co się Pani podoba w dzisiejszych nastolatkach, a czego Pani w nich nie lubi? 

Nie lubię tego ,iż w dzisiejszych czasach wzorują się na gwiazdach, które nie mają żadnych osiągnięć 

intelektualnych, jedynie czym błyszczą to są pieniądze. A lubię w nastolatkach to, co lubię 

u wszystkich dzieci - spontaniczność, poczucie humoru, inteligencję i swój własny styl. 

 

8. Czy w młodości lubiła Pani chodzić do szkoły? 

Uwielbiałam chodzić do szkoły, zwłaszcza do szkoły podstawowej, gdyż miałam bardzo zgraną 

klasę. 

9. Jaki przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej? 

W szkole podstawowej była to biologia i fizyka, a w szkole średniej język niemiecki i W-F. 
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10. Czy dzisiejsza szkoła jest ciekawsza niż wtedy kiedy Pani chodziła do szkoły, czy wręcz 

przeciwnie? 

W moich czasach uczniowie jednej klasy trzymali się razem. Wszyscy sobie pomagaliśmy 

i wspieraliśmy się, a przede wszystkim spędzaliśmy dużo czasu, razem rozmawiając i śmiejąc 

się razem. Dziś mam wrażenie, że uczniowie rozmawiają ze sobą tylko w życiu wirtualnym np. 

na Facebooku, zamiast spędzać czas w życiu rzeczywistym, realnym. 

 

11. Czy ma Pani jakiś pomysł, aby uczniowie i nauczyciele bardziej się lubili? 

Mój przepis to wzajemny szacunek i dużo uśmiechu. 

Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiała: Maja Perzanowska 

 

 

 

 

 

Na koniec roku postanowiliśmy przeprowadzić sondę na temat ulubionego przedmiotu w naszej 

szkole. Cóż, wyniki nie pozostawiają złudzeń, że bezkonkurencyjny okazał się W-F. Sportowcy 

górą! 

Zespół redakcyjny gazetki 

11,1%

10,6%

6,3%

53,4%

18,5%

Ulubiony przedmiot w SP 2 w Głogowie - rok szkolny 
2016/2017

język polski matematyka przyroda W-F inny przedmiot
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To odwieczne pytanie zadaliśmy naszym kolegom i okazało się, że miłośników psów jest 

zdecydowanie więcej – 75% z nas preferuje psy, a 25 % koty. !!! 

Dziesięć przykazań dla właściciela zwierzaka podczas wakacji 

1. Wakacje to fajny czas dla Ciebie, ale spraw, by był fajny też dla mnie! 

2. Jestem Twoim przyjacielem, a nie zbędnym balastem. 

3. Pamiętasz, że cały rok czekam sam w domu, aż wrócisz z pracy? Nikt się tak nie cieszy jak 

wrócisz! Odwdzięcz mi się! 

4. Latem jest gorąco. Jak jest gorąco, nie chcę zostawać sam w samochodzie. Zresztą, nigdy nie 

chcę. 

5. Pozwól mi się wykąpać i pamiętaj o nalewaniu mi świeżej, chłodnej wody. Niekoniecznie z 

bąbelkami. 

6. Skoro musisz już wyjechać beze mnie, to wybierz dla mnie hotel tak samo starannie, jak 

wybierasz hotel dla siebie. 

7. W letnią pogodę różne latające stworki lubią mnie kąsać, uratuj mnie przed nimi! 

8. Nie, leżenie cały dzień na plaży nie jest dla mnie zbyt fajne, zwłaszcza w futerku. 

9. Dla Ciebie też lepiej jak trochę się poruszasz, oboje na tym skorzystamy. 

10. Skoro nie lubię długich podróży, to może chodźmy do tego fajnego parku niedaleko? 

Zespół redakcyjny gazetki 
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Przedstawiamy Wam dzisiaj zabawkę, bardzo dobrze Wam znaną, którą często widzimy na naszych 

szkolnych korytarzach -  to Hand Pidget  Spinner, czyli po prostu spinner.  

Skąd się u nas wzięła? Jak wiele nowości, dotarła do nas wprost z amerykańskich i angielskich szkół, 

gdzie jako pierwsza podbiła serca amerykańskich i angielskich nastolatków. 

Co to znaczy fidget spinner? 

Fidget znaczy wiercić się lub wiercipięta. 

Spin to obrót, wirować, kręcić się. 

Angielska nazwa zasadniczo oddaje sens istnienia tej zabawki – kręciołki wiercipięty. 

 

Ciekawostki o spinerach! 

 

1.Początkowo SPINNER miał służyć do celów terapeutycznych. 

 Miał  łagodzić stres i relaksować. 

 2.Catrine Hettinger jest uznawana za wynalazcę. 

3.Mimo,że gadżet wynaleziono w latach 90-tych to dopiero ostatnio zyskał popularność. 

4.Według badań FIDGET SPINNERY zostały zakazane w 30% z 200 największych szkół w USA. 

5.Pewien uczeń pobił nauczyciela za to, że ten zabrał mu zabawkę!!! 

 

 

                                                                                            Zespół redakcyjny gazetki 
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W czasie zabaw wakacyjnych 

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa! 

 

Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, 
 gdy wywieszona jest biała flaga i jest ratownik.  
 

Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. 
Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne. 

 

Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, 
kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. 
Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!! 

 

Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 

Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach 
 iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz 
w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami. 

 

Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne 
Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe.  

 
Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.  
W czasie jazdy używaj kasku. 
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Chciałabym zaprezentować książkę ''Lasse i Mai'', ponieważ jest bardzo ciekawa. Jest 

to książka o dwóch młodych przyjacielach, którzy prowadzą biuro detektywistyczne, 

gdzie zajmują się sprawami kradzieży zaginionych rzeczy.   W tych zdarzeniach bierze 

także udział komisarz policji.Każda książka opisuje inną prowadzoną przez nich 

sprawę. Miejsce, w którym te wydarzenia  odgrywają się to małe miasteczko Valleby. 

W miejscowości tej znajdują się między innymi kawiarnia, biblioteka, hotel, kino,  

muzeum, poczta, szkoła, bank, jubiler, pływalnia. Lasse i Maja rozwiązują ciekawe 

zagadki . W książkach tych znajdują się ilustracje, a także są duże litery co ułatwia 

czytanie.  Warto je wypożyczać, ponieważ są bardzo interesujące . Książki te znajdują 

się w naszej szkolnej bibliotece, dostępne są również w miejskiej bibliotece. 

                                                                                                                            
                                                                                               Martyna Rodzeń 

                                                                                                   klasa 6b 

            

                                                                         
Film jest dla całej rodziny włącznie z najmniejszymi jej członkami. Opowiada on o bogatym 

człowieku (Tom Brand) , który w wyniku niefortunnego zdarzenia zamienia się z kotem 

ciałami. A to nie koniec zabawy. Ta historia rozkręci się na dobre, gdy zwierzak (czyli 

przemieniony Tom) trafi do rąk własnej córki. Tom ma tylko tydzień, by powrócić do swojego 

ciała w przeciwnym wypadku już na zawsze pozostanie kotem.  

Naprawdę warto zobaczyć tą zwariowaną komedie familijną.    

                                                                                       

                                                                                               Roksana Brzeskot   Klasa VI b 
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Rozmawiają dwie pchły:                         

-Gdzie byłaś na wakacjach? 

- Na krecie! 

 

                                                 Co mówi informatyk jak dostanie pendrive na urodziny? 

                                                     - Dzięki za pamięć! 

 

Przychodzi pani do lekarza z książką na głowie, a doktor się pyta? 

- Co pani dolega? 

- Facebook! 

                                                                    Jak się nazywa człowiek, który kocha las? 

                                                                     - Lovelas 

 

 

                                                      

                   

                                                                                               Co łączy człowieka i psa? 

                                                                                               - Smycz!


