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ADAŚ
 GAZETKA SZKOLNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CHRZANOWIE
nr 1 rok szk. 2021/22

Szkolna  Gazetka Adaś     to  czasopismo,  które  jest  tworzone  z  myślą  o  najmłodszych
uczniach naszej szkoły. Redagują je ciekawi świata i niezwykle kreatywni uczniowie klasy
III  d!  Staramy  się,  aby  treści  zawarte  na  jej  stronach  były  ciekawe  i  wzbudzały
zainteresowanie dzieci. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich najmłodszych uczniów naszej szkoły! Wasze uwagi,
wskazówki oraz pomysły na artykuły są przez nas mile widziane! 

Mamy nadzieję, że przyłączycie się do nas!

W tym numerze:
• Super hit! Wywiad z Panią Dyrektor!!!

• Akcja Odblaskowa Szkoła

• Otwarcie placu zabaw przy naszej szkole

• Śmiech to zdrowie

• Życzenia świąteczne
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Wywiad z Panią Dyrektor
Nasza Pani Dyrektor zgodziła się udzielić nam wywiadu. Tak powstała zapisana tutaj rozmowa. 

REDAKCJA: Jaki zawód chciała Pani wykonywać, gdy była Pani w naszym wieku?
PANI DYREKTOR: Gdy byłam w waszym wieku, nie wiedziałam jeszcze kim chcę zostać. Jak już
byłam troszkę starsza to stwierdziłam, że chcę robić to co kocham, czyli pracować z książkami.
Kochałam czytać, przebywać w bibliotece.  Książki były moją pasją, nie tylko ich czytanie, 
ale praca z książką, oprawianie, robienie kart katalogowych do książki. Lubiłam po prostu trzymać 
w ręce książkę, cieszyć się jej zapachem. Dlatego zostałam bibliotekarką.

REDAKCJA: Dlaczego została Pani nauczycielem?
PANI  DYREKTOR:  To  był  przypadek,  tak  jak  większość  rzeczy  w  życiu,  które  nas  spotyka.
Skończyłam studia i  szukałam pracy  jako bibliotekarka.   Znalazłam ją  w bibliotece szkolnej.
Pracuję w tej bibliotece już  ponad 30 lat. Bibliotekarz jest również nauczycielem.

REDAKCJA: Jak Pani spędza wolny czas od pracy?
PANI  DYREKTOR:  Oczywiście  czytam  książki,  ale  również   bardzo  lubię  gotować  i  piec.
Wymyślam różne  ciekawe potrawy  i  wypieki.  Ogromnie  lubię  wędrować  pieszo.  Jest  to  moja
kolejna pasja. Lubię sobie wyznaczyć cel, określić ilość kilometrów do przejścia dziennie.

REDAKCJA: Jaką porę roku lubi Pani najbardziej?
PANI  DYREKTOR:  Najbardziej  lubię  polską,  złotą  jesień.  Ma  najwięcej  kolorów.  Uwielbiam
zapach jesiennych liści, uwielbiam po nich chodzić. 
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REDAKCJA: Czy Pani lubi zwierzęta? 
PANI DYREKTOR: Bardzo, bardzo lubię zwierzęta.

REDAKCJA: Czy ma Pani jakieś ulubione?
PANI DYREKTOR: Od wielu wielu lat mam czarną kotkę. Jest kolejnym domownikiem, o ile nie
najważniejszym ze wszystkich domowników, gdyż wszyscy  bardzo ją kochają.

REDAKCJA: Bardzo dziękujemy za wywiad.

PANI DYREKTOR: Dziękuję.

Akcja Odblaskowa Szkoła 
Przez cały wrzesień i październik w naszej szkole trwała  akcja przypominająca o bezpieczeństwie
na drodze, promująca noszenie odblasków. Cała społeczność szkolna bardzo aktywnie się w nią
zaangażowała.

Oj działo się:

• odbywały się liczne  konkursy

• „Odblaskowi wolontariusze” z naszej szkoły rozdawali ulotki, zawieszali plakaty 
informacyjne na terenie miasta 

• 12 października cała szkoła rozbłysła blaskiem odblasków, kamizelek, emblematów, 
znaczków, opasek odblaskowych

• zorganizowano pokaz mody odblaskowej

• na świetlicy szkolnej odbyła  się odblaskowa dyskoteka 

• odbył się  XXXIX Odblaskowy Rajd Rodzinny

• w obecności przedstawicieli policji odbył się egzamin
praktyczny testu na kartę rowerową .

Pamiętajcie!!

Odblaski warto nosić!!!

Dzięki nim jesteście widoczni na drodze.

29 października Pani Dyrektor Anna Mrowiec podsumowując akcję wręczyła nagrody,  

dyplomy i podziękowała wszystkim za zaangażowanie.
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Otwarcie placu zabaw przy naszej szkole 
Dzięki oddanym głosom uczniów, ich rodziców oraz innych osób Szkoła Podstawowa nr 1 wygrała
głosowanie  w  Chrzanowskim Budżecie  Obywatelskim  na  budowę  placu  zabaw.  Projekt  został
zgłoszony przez Panią Wicedyrektor Annę Mendelę "Radość dzieci, bezpieczna zabawa – to nasza
wspólna sprawa!"  Dziękujemy serdecznie wszystkim za głosowanie!!!

Inwestycja kosztowała 100 000 złotych. Plac zabaw posiada: huśtawki, zjeżdżalnie, konika, małą
ściankę wspinaczkową, rurę do zjeżdżania.

Tuż przed uroczystym otwarciem 

Dla  naszego  bezpieczeństwa  cały plac zabaw jest pokryty sztuczną trawą, która chroni  przed
bolesnym  upadkiem.  Dzięki  niemu  dzieci  z  naszej  szkoły,  nie  będą  się  nudzić.  Chętnie  będą
korzystać z placu zabaw, każdy znajdzie tam coś dla siebie .

Pierwsze zabawy na nowym placu
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- Jasiu, jaki przedmiot w szkole podoba ci się najbardziej? 
- Piórnik!

- Jasiu dlaczego znów się spóźniłeś?
- Myłem zęby, ale obiecuję, że to się już nie powtórzy.

Na lekcji języka polskiego: 
- Jasiu powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter? 
Jasiu odpowiada: 
- Kiedy mamy słaby wzrok, 
proszę pani! 

Jasiu wraca ze szkoły do domu.
-Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja
odpowiedziałem.
- Tak. Brawo, a jakie to było pytanie?
- Kto nie odrobił zadania domowego?

Mam pyta Jasia.
- I jak tam nowy nauczyciel?
- Chyba nie wiele wie. Cały czas nas o coś pyta.

Pani zadała dzieciom wypracowanie na temat ''Jak wyobrażam sobie 
pracę dyrektora'' wszystkie dzieci piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie. 

- Jasiu, a ty dlaczego nie piszesz? - pyta nauczycielka 
- Czekam na sekretarkę. 

Serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia dla całej
społeczności szkolnej.
Zdrowia, odpoczynku 
w gronie najbliższych,
samych wzruszeń,
radości i pogody ducha.
Niech nadchodzący
Nowy Rok przyniesie
Wam dużo szczęścia,
energii, chęci do
działania i wielu
szczęśliwych dni. 

Redakcja: A. Bochenek, M. Borkowska, M. Ciszewska, P. Kadłuczka, P. Kałamacki, 
K.Kubiela -  uczniowie kl.3d
Opiekun gazetki: Andżelika Kula


