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Wywiad uczniów kl. 6c z Panią Sabiną Wilim – Mierzwą
1. Czy praca w naszej szkole jest pierwszą pracą z dziećmi?
Pani Sabina: Nie. Pracowałam wcześniej w szkole podstawowej, przez wiele lat
jeździłam z dziećmi na obozy do Doby na Mazurach jako terapeuta,
pracowałam także z rybnickimi piłkarzami.
2. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela ?
Pani Sabina: Wybrałam pracę z młodszymi dziećmi, ponieważ daje mi ona dużo
satysfakcji. Szkoła to miejsce, w którym każdy dzień jest inny i ciekawy.
3. Czy lubi Pani swoją pracę?
Pani Sabina: Bardzo. Lubię dziecięcą i młodzieńczą radość i szczerość.
4. Jakie są Pani zainteresowania?
Pani Sabina: Lubię czytać książki, w szczególności polskich autorów, kino,
spędzać czas z najbliższymi. A w jesienne i zimowe wieczory uwielbiam grać
w gry planszowe z moim dzieckiem.
5. Jakie jest Pani największe marzenie?
Pani Sabina: Właściwie wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia już mam –
zdrowie, wspaniałą rodzinę, satysfakcjonującą pracę i życzliwych ludzi wokół.
Więc niech to po prostu trwa i trwa …………..
6. Jakie potrawy świąteczne są na Pani stole?
Pani Sabina: Obowiązkowo karp, barszcz z uszkami, moczka, makówki,
pierniczki – to moje ulubione.
Skoro jesteśmy już przy miłym temacie, skorzystam z okazji i życzę wszystkim
czytelnikom ,, Jedyneczki” Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Dziękujemy za wywiad i również w imieniu czytelników życzymy Wesołych
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
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KOŁO WOLONTARIATU
Koło wolontariatu w naszej szkole prowadzone jest przez Panią Ewę Ziętek. Uczestniczą
w nim uczniowie klas VII i VIII.
Wolontariat charakteryzuje się bezinteresownym oraz sumiennym wykonywaniem akcji,
które przynoszą korzyści i radość ludziom potrzebującym.
Spotykamy się raz w tygodniu i uzgadniamy konkretne działania związane z niesieniem
pomocy np. sprzątanie terenu, wykonanie świątecznych kartek dla biednych, organizowanie
zbiórki paczek dla seniorów i dla dzieci na Ukrainie, uczestniczenie w akcji „Góra grosza’’.
Oto jedna z takich akcji – kartki świąteczne wykonane przez uczniów
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Świąteczne przepisy

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wielkimi krokami
nadchodzi Nowy Rok ,warto naszych gości poczęstować świątecznymi
przysmakami.
Przepis na sernik
Składniki:
1kg sera białego półtłusty
½ kostki masła lub margaryny
½ szklanki cukru
1 paczka cukru waniliowego
6 jajek
1łyżka mąki ziemniaczanej
1budyń śmietankowy
bakalie
Sposób przygotowania:
W dużym naczyniu utrzeć żółtka z masłem i cukrem oraz cukrem
waniliowym aż otrzymamy konsystencję kremu. Do masy dodawać
niewielkimi porcjami ser i delikatnie miksować. Następnie dodać mąkę
ziemniaczaną, budyń oraz oprószone mąką pszenną bakalie i wszystko
wymieszać. (Można dodać pokruszone suche herbatniki). Na końcu
dodajemy ubite na sztywno białka. Wszystko delikatnie mieszamy.
Do przygotowanej wcześniej formy wlewamy ciasto. Pieczemy około 70
minut w piekarniku nagrzanym do 210o C.
Smacznego!
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Na świątecznym polskim stole królują pierniczki.
Przepis
Składniki na ciasto:
2 ½ szklanki mąki
½ cukru pudru
¼ szklanki miodu
½ kostki masła
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy do piernika
1 łyżeczka cukru waniliowego
1 jajko
Szczypta soli
Składniki na lukier:
2-3 łyżki cukru pudru
Sok z ½ cytryny
Orzechy, migdały, kolorowe wiórki do dekoracji
Sposób przygotowania:
W małym garnku podgrzewać ciągle mieszając miód i dodane przyprawy.
Następnie do masy dodać masło, mieszać aż się rozpuści. Ostudzić.
Do naczynia przesiać mąkę, dodać cukier, cukier waniliowy, sodę
oczyszczoną oraz sól. Wbić jajko, wlać masę miodowo-maślaną i
zagnieść ciasto. Na godzinę odstawić je w chłodne miejsce.
Potem rozwałkować ciasto, za pomocą foremek wycinać różne kształty
ciasteczek. Ułożyć pierniczki na wcześniej przygotowaną blachę. Piec
przez kilka minut w temperaturze 180oC.
Gdy pierniczki ostygną można je polukrować i udekorować.
Smacznego!
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День з життя шкільної світлиці
Вже по кількох хвилинах після 6:30 вітають мене перші усміхнені, хоча і заспані
обличчя. Зазвичай о 7:00 в світлиці присутня досить значна кількість дітей. Діти той час
перед початком уроків присвячують спілкуванню з однокласниками і вихователем.
Старшокласники намагаються повторити матеріал до контрольних робіт або ж просто
розмовляють.
Не зважаючи на ранній час, усі діти зайняті улюбленими справами – в світлиці
кожен знайде щось для себе. Дівчатка бавляться в дизайнерів моди, хлопці полюбляють
настільні гри або ж забави з конструктором, хоча дівчата теж не відстають і можуть
долучитися до такої забави.
Потім діти мають перерву на другий сніданок –вже минуло трохи часу від сніданку
вдома. Після цього частина дітей збирається і переходить до класу на заняття. Діти, що
залишилися, продовжують бавитися або створюють власноруч прикраси для світлиці.
В нашій світлиці життя не замирає ні на мить – одні класи тільки починають
заняття, інші повертаються по закінченню уроків. В цей час наймолодші учні під
приглядом вихователя йдуть на обід. Для інших немає нічого кращого, як повалятися на
килимі, нічого не роблячи. А якщо за вікном усміхається привітне сонечко – збираємося на
шкільному подвір’ї . Тут розпочинаються справжні футбольні баталії ! Дівчата і молодші
діти проводять час на дитячому майданчику, бавлячись на каруселях, гойдалках та гірках.
Звичайно не обходиться без гри в резинки. Хлопці ніколи не бувають змучені грою в
футбол і повертаючи до будинку, з задоволенням продовжували б гру на килимі. В той
самий час діти, що залишилися в світлиці з другим вихователем, проводять час в тиші і
готують домашні завдання.
Діти перед тим, як повернутися додому ще мають час, щоб пограти в настільні гри
або розмальовувати візерунки. Частина дітей полюбляє просто порозмовляти або
приготувати домашнє завдання під приглядом вихователя. Поволі діти розходяться по
домівкам, але ніколи не бракує часу, щоб поперекидатися на килимі.
Так виглядає кожен божевільний день в світлиці.
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„Dzień z życia świetlicy”
Już parę minut po 6.30 witają mnie pierwsze uśmiechnięte, a zarazem zaspane buzie.
Z reguły o godzinie siódmej w świetlicy jest już spora gromadka dzieci. Dzieci te parę chwil
przed pójściem na lekcje wykorzystują na zabawę z koleżankami i kolegami oraz panią.
Starsze dzieci jednak ten czas wykorzystują na powtórzenie wiadomości na sprawdzian lub
rozmowę.
Pomimo wczesnej pory wszystkie dzieci pochłonięte są zabawą – każdy znajdzie w świetlicy
coś co lubi. Dziewczynki bawią się w „małe projektantki mody”. A chłopcy lubią pograć w
gry strategiczne lub układać przeróżne budowle z klocków – chociaż dziewczynki nie są
gorsze i też lubią „zatracić się” podczas tej zabawy.
Potem dzieci mają przerwę na drugie śniadanie - już trochę czasu upłynęło od ich pierwszego
posiłku w domu. Następnie część dzieci przygotowuje się i wychodzi do swoich klas na
lekcje. Dzieci, które zostały w świetlicy mogą się dalej bawić lub wykonać pracę plastyczną –
która później ozdobi naszą świetlicę.
W naszej świetlicy jest cały czas ruch – jedne klasy dopiero rozpoczynają lekcje, gdy inne już
wracają do świetlicy po skończonych lekcjach. W tym czasie młodsze dzieci idą pod opieką
pani na jadalnię zjeść obiad. Po oczywiście mamy czas na poleniuchowanie na dywanie i na
nic nie robienie. Następnie , gdy zza okna „woła” nas słonko – korzystamy z ładnej pogody i
wychodzimy na podwórko szkolne. Chłopcy wtedy rozgrywają mecz piłki nożnej na boisku, a
dziewczynki i młodsze dzieci korzystają do woli z placu zabaw – z karuzeli, huśtawek i
zjeżdżalni lub skaczą na skakankach lub w gumę. Chłopcy pomimo zaciętego meczu nigdy
nie są zmęczeni i po powrocie do budynku dalej chętnie grali by w piłkę na dywanie. W tym
samym czasie dzieci, które wolały pozostać z drugą panią w świetlicy lubią ten czas
wykorzystać właśnie na grę z panią lub korzystają z ciszy i odrabiają zadanie domowe.
Dzieci przed pójściem do domu mają jeszcze czas, by pograć ze sobą w gry dydaktyczne,
planszowe, w karty lub pokolorować kolorowanki. Część dzieci lubi po prostu wtedy
porozmawiać lub odrobić zadanie domowe pod opieką pani. Powoli dzieci rozchodzą się do
domów, ale pomimo to jeszcze jest czas, aby zagrać w kalambury na dywanie.
Tak wygląda każdy zwariowany dzień na świetlicy.
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Mikołaj w naszej szkole
Dnia 6 grudnia 2019 r. zawitał w naszej szkole Mikołaj. Uczniowie
z niecierpliwością czekali na jego przybycie. Mikołaj odwiedził każdą
klasę. Towarzyszył mu anioł i diabełki, które psociły. Sprawdzały one, czy
klasa jest grzeczna. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, a potem rozdawał
prezenty. Uczniowie podziękowali za podarunki, a następnie rozpakowali
swoje prezenty. Śmiech, radość, zadowolenie panował w klasie.
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Zespół redakcyjny
życzy wszystkim Czytelnikom ,, Jedyneczki”
Świąt pełnych radości, miłości ,spokoju i odpoczynku,
spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2020.
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