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Gazetka szkolna uczniów Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg –
Zarembiny w Warszawie

Drodzy Czytelnicy!
rudzień to miesiąc radości i dzielenia się z innymi. Prezenty, które dajemy
sobie w tym czasie dają szczęście nie tylko tym, którzy je dostają, ale także
dawcom tych niespodzianek. Tę ideę rozumiał doskonale Mikołaj z Miry,
ogłoszony świętym. Urodził się on ok. 270r. n.e. w Patrze w Turcji. Mikołaj był jedynym
dzieckiem swoich bardzo zamożnych rodziców. Od wczesnej młodości wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział
się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z
braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Mikołaj wrzucił im przez okno sakiewkę z
pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem, zasłynął wśród wiernych jako
dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych
złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I o darowanie im życia.
To on stał się wzorem dla baśniowej postaci świętego Mikołaja obecnie wykorzystywanej w
kulturze masowej.
Pamiętajmy, że każdy z nas może być świętym Mikołajem dla kogoś potrzebującego.
Wystarczy, że rozejrzymy się dookoła!
Anna Rębacz

G

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim
Czytelnikom „Szkolnika”, aby ten czas był pełen pozytywnych przeżyć, miłości,
śniegu, wspaniałych prezentów od kochających najbliższych, a w Nowym Roku
realizacji wszystkich postanowień, samych radosnych chwil i dużo uśmiechu.
Redakcja „Szkolnika”
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W tym numerze:
Wspomnienie o pani Lilli Koter – str. 3
Sonda uczniowska – str. 4
Rozmowa z panią Barbarą Jachim – str. 5/6
Humor – str. 6
Pasowanie pierwszaków – str. 7
Co z tą cukrzycą? – str. 8
Kącik literacki – str. 9
Szkoły na świecie – str. 10
Lista przebojów – str. 11
Krzyżówka – Podstawówka – str. 12
………………………………………………………………………………………………

Redakcja „Szkolnika”:
Aleksandra Grzyb
Anna Rębacz
Natalia Sieńko
Aurelia Strunk
Zofia Szulc
Martyna Świątek
Iga Żegota
Paweł Tkaczuk – opiekun

Za pomoc w powstaniu tego numeru dziękujemy pani
wicedyrektor Magdalenie Herdzie i pani Iwonie Chałas.
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Kiedy umiera człowiek, świat się zmienia –
wspomnienie o pani Lilli Koter
Nadeszła jesień, którą wielu z nas bardzo lubi za jej piękną, szeroką gamę barwną i
refleksyjny charakter. To czas, gdy zwalniamy, gdy częściej oddajemy się zadumie i
rozmyślaniom w długie jesienne popołudnia i wieczory. Listopad to miesiąc, gdy
szczególnie wspominamy tych, którzy odeszli… Kiedy umiera człowiek, świat się zmienia.
Początkowo pozostaje po nim pustka, żal i głęboki smutek. Jednak z czasem życie wraca do
swej codziennej harmonii, a w naszych sercach pojawia się spokój i wspomnienia o zmarłej
osobie – jej zwyczajach, nawykach, charakterystycznych powiedzonkach, o tym, co lubiła,
czym się wyróżniała,
czego nas uczyła. To, co
przekazali nam nasi dalsi
i bliżsi zmarli buduje
naszą tożsamość, czyli
wpływa na to, jakimi
teraz jesteśmy ludźmi.
sierpnia 2016
roku zmarła pani Lilla
Koter,
która
była
wieloletnim
pracownikiem
naszej
szkoły. Pracowała jako
nauczycielka
zajęć
technicznych i plastyki.
Dzięki niej korytarze i
sale
były
pięknie
udekorowane, tworzyła
wspaniałe
dekoracje
wielu
uroczystości
szkolnych.
Rozwijała
kreatywność i talenty
plastyczne
uczniów
oddziałów
IV-VI
w
ramach
lekcji
oraz
prowadząc
co
roku
dodatkowe
zajęcia.
Pełniła funkcję przewodniczącej ZNP z ramienia szkoły, była przewodniczką myśli
nauczycielskiej, walczącą o dobro pracowników oświaty. Wytrwale wyrażała zdanie rzeszy
nauczycieli, ich potrzeby, odczucia. Reprezentowała poza szkołą stanowisko nauczycieli,
działając tym samym w obronie wartości i godności tego zawodu. Pożegnaliśmy panią Lillę
Koter, zachowując w pamięci jej niecodzienne zdolności, kolorowy styl i poczucie humoru.
Pamięć o niej na zawsze zagości w wielu sercach uczniów i pracowników Szkoły
Podstawowej nr 312.
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Życzę wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły,
aby – zapalając znicze na grobach bliskich i w miejscach pamięci narodowej – przywołali
piękne, dobre i budujące wspomnienia, a także odnaleźli sens w tym wszystkim, co robimy
każdego dnia.
Magdalena Herda

3

Postanowiliśmy zapytać kilku uczniów naszej szkoły czy uważają się
za patriotów i czym dla nich jest patriotyzm. Oto wyniki naszej
sondy. Ciekawe jakie jest wasze zdanie?

● Kasia Stępień VI G: Tak uważam się za patriotkę, ponieważ uczestniczę w różnych
świętach i występach patriotycznych. Kibicuję reprezentacji polski na różnego typu
zawodach. Patriotyzm to dla mnie reprezentowanie kraju i szanowanie go. Kibicowanie
reprezentacji swojego kraju na różnych turniejach i igrzyskach olimpijskich. Nie wstydzenie
się swojego pochodzenia.

● Nadia Wiśniewska IV G: Uważam się za patriotkę dlatego, że zawsze kiedy grany
jest hymn, stoję na baczność, składam kwiaty na zapomnianych cmentarzach wojennych.
Patriotyzm to szacunek dla symboli narodowych.

● Zofia Rupniewska IV G: Ja uważam się za patriotkę. Moim zdaniem patriota to ten,
który obchodzi ścięta swojego kraju, nie szydzi też z obyczajów.

● Ewelina Daniluk VI B: Tak, ponieważ kocham moją ojczyznę i szanuję ją. Patriotyzm
to kochanie i szanowanie swojej ojczyzny. Uważam, że takich ludzi jest naprawdę dużo,
ponieważ Polska jest pięknym krajem i zasługuje na szacunek.

● Zofia Adach V C: Tak, ponieważ uczestniczę we wszystkich świętach państwowych.
Patriotyzm jest poświęceniem dla ojczyzny, za którą bym oddała życie.

Pytała: Zofia Szulc 5a
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Ta praca, to prawdziwa przygoda
Rozmowa z bibliotekarką szkolną, panią Barbarą Jachim

Jak długo pracuje Pani w naszej szkole i dlaczego wybrała Pani ją na miejsce pracy?
W szkole pracuję już kilkanaście lat. Dlaczego w 312-stce? To duża, ładna i nowoczesna szkoła. Przykuwa
uwagę wszystkich, którzy znajdą się w jej sąsiedztwie. Na mnie też zrobiła wrażenie. Kiedy dowiedziałam się,
że jest tu wolny etat bibliotekarza, zgłosiłam się i tak rozpoczęła się moja przygoda z „kolorową”.
Co jest najciekawsze w zawodzie bibliotekarza?
Są tacy, którzy postrzegają pracę w bibliotece jako nudną i nieciekawą. Zaręczam Wam, że to nieprawda. Po
prostu nie każdy odnajduje się w tym zawodzie. Bibliotekarze podejmują, tak wiele działań, że nie sposób
mówić o nudzie w tej pracy. Poza udostępnianiem książek mamy wiele innych zajęć takich, jak:
organizowanie spotkań autorskich, urządzanie konkursów literackich i plastycznych, warsztatów i imprez
kulturalnych
promujących książki czy
wreszcie pozyskiwanie
funduszy na ich zakup.
Największą zaletą tego
zawodu jest stały kontakt
z
czytelnikiem.
To
przecież dla niego tu
jesteśmy. Bardzo lubię
swoją pracę w każdym
jej aspekcie, jednak
najciekawsze dla mnie są
poszukiwania na rynku
nowości wydawniczych
dla Was i ich zakup. To
jest
jak
prawdziwa
przygoda, która daje
dodatkową satysfakcję, gdy zakupione tytuły zanikają później z półek jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.
Gdyby mogła Pani stać się jedną z bohaterek literackich, to kto by nią był i dlaczego?
Może zaskoczę czytelników, ale nie potrafię wskazać takiej postaci. Wielu bohaterów podziwiam za ich
mądrość, odwagę, zaradność, poczucie humoru, ale zawsze bardziej odnajduję się w sytuacjach, pewnych
zdarzeniach, które są ich udziałem, niż w ich skórze.

Jak Pani ocenia czytelnictwo wśród naszych uczniów?
Czytelnictwo w naszej szkole ma się całkiem dobrze i od lat utrzymuje się na stałym poziomie. (Oczywiście,
zawsze może być lepiej.) Sądzę, że przyczyniają się do tego działania, które podejmujemy z koleżankami w
naszej bibliotece, ale także przyjazna atmosfera, która u nas panuje.
Jak przekonałaby Pani naszych uczniów, którzy twierdzą, że czytanie jest nudne do zmienienia zdania?
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Potrzebę kontaktu dziecka z książką budzimy my, dorośli. Musimy jednak działać bardzo rozważnie,
ponieważ w przeciwnym razie możemy osiągnąć odwrotny, do zamierzonego efektu. Nigdy nie zmuszam do
wypożyczania, a jedynie zachęcam. Podsuwam czytelnikom różne gatunki, pozwalam dokonywać
samodzielnego wyboru, pamiętając przy tym, aby była to literatura dostosowana do jego wieku. Wolny dostęp
do półek powoduje, że uczniom pozostawia się dużą swobodę w decydowaniu. Dużo rozmawiam z
czytelnikami o książkach, chętnie je recenzuję, nie kryję radości, którą daje mi czytanie. Wierzę, że to dobry
sposób by zmienić czyjś pogląd na temat czytania.
Rozmwaiała: Aleksandra Grzyb
Pomoc edytorska: Zofia Szulc
………………………………………………………………………………………………………………………………………

  HUMOR  
Odrapany i rozklekotany samochód wjeżdża na płatną

Szczyt zimna?

autostradę.

Zamknąć się przed mrozem
w lodówce

-Piętnaście złotych- mówi pani w kasie.
-Sprzedane! – odpowiada zadowolony kierowca.

-Jak się nazywa
chiński rower?

-Jak zająć blondynkę na długi czas?
-Zaprowadzić ją do okrągłego pokoju i

-Samarama

Powiedzieć ,żeby usiadła w kącie.

Opracowała: Aurelia Strunk

6

PASOWANI NA UCZNIÓW
W Dniu Edukacji Narodowej trzy pierwsze klasy miały swój wielki moment. Podczas
uroczystości ślubowania zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.

Klasa 1A z wychowawczynią, panią Krystyną Wrzosek

Klasa 1B z wychowawczynią, panią Wiolettą Michalak

Klasa 1C z wychowawczynią, panią Ewą Wojtysiak
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Co z tą cukrzycą?
Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się podwyższonym poziomem
glukozy
we
krwi,
czyli
hiperglikemią
wynikającą
z
defektu
produkcji
lub
.
działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki Z cukrzycą spotykamy się także u nas w
szkole za sprawą chorujące na nią dzieci. Dlatego na łamach „Szkolnika” przedstawiamy podstawowe
informacje o tej chorobie.

Rodzaje cukrzycy:
Cukrzyca typu 1- Charakteryzuje ją bezwzględny brak insuliny. Do utrzymania życia i sprawności bezwzględnie
konieczne jest przyjmowanie insuliny, w przeciwnym wypadku powstaje ketonowa śpiączka cukrzycowa grożąca
śmiercią). Zachorowanie następuje w młodym wieku - w 10 procentach przypadków ustalenie rozpoznania cukrzycy
następuje przed 14 rokiem życia, w dalszych 10 procentach - między 14 a 18 rokiem życia, a w 80 procentach - przed
osiągnięciem 40 roku życia.
Niedobór insuliny ma często względny charakter, jest jej za mało w stosunku do zmienionych
potrzeb organizmu. Nie występuje tu skłonność do powstawania ketonowej śpiączki cukrzycowej, nie jest to jednak
pełna niezależność insulinowa bowiem przy zadziałaniu silnych dodatkowych stanów jak np. ostra infekcja, uraz
mechaniczny, operacja u takiego chorego pozostawionego bez insuliny może dojść do ketozy. Pojawia się wtedy
konieczność leczenia insuliną. Cukrzyca typu 2 ma wiele odmian np. cukrzyca skojarzona z otyłością (80 proc.
przypadków), nadciśnieniem tętniczym (60 proc.) i zaburzeniami w składzie substancji tłuszczowych we krwi (25
proc.). Występuje w niej duża skłonność do miażdżycy.

Cukrzyca typu 2 -

Cukrzyca typu 3 to nic innego jak cukrzyca wtórna. Zawsze występuje ona w wyniku rozwoju
innej choroby. Najczęstsze zaburzenia wywołujące cukrzycę typu 3 to choroby takich narządów jak: trzustka, wątroba
oraz zaburzenia endokrynologiczne. Choroby występujące wraz z cukrzycą typu 3 to: nadczynność przysadki,
nadczynność nadnerczy, nadczynność tarczycy.

Cukrzyca typu 3 -

Jak ją leczyć?
Metody leczenia cukrzycy w dużej mierze zależą od typu cukrzycy na jaką cierpisz. Na przykład, w przypadku
cukrzycy typu 1 lub późniejszych stadiów, zawsze niezbędne jest leczenie insuliną. Zaś w przypadku cukrzycy typu 2
czy 3 wachlarz możliwości jest większy – od zmiany trybu życia, poprzez leki doustne po zastrzyki.
Główne metody leczenia cukrzycy:






Zmiana trybu życia (terapia behawioralna)
Kontrola wagi ciała (dieta i ćwiczenia fizyczne).
Leki (tabletki)
Insulina
Kontrola poziomu cukru we krwi
Natalia Sieńko
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W kąciku literackim tym razem prezentujemy wiersze uczniów z klasy 5A w których tematem
przewodnim jest miłość do ojczyzny.

„Ja, patriota”

„Biało – czerwona relikwia”

Jestem patriotą od urodzenia
I nic nie mam sobie do zarzucenia.
Tak mnie uczyła rodzina,
Że patriotyzm jest jak świątynia.
Pełna zagadek i smutku,
Poświęcenia do skutku.
Poznaję historię w mej szkole,
Aby poznać te wszystkie role.

O barwach biało - czerwonych śpiewamy na
stadionach,
Do zwycięstw naszych sportowców wiedzie białoczerwona.
Machamy flagami i szalikami sukcesem
zjednoczeni,
Wszyscy czujemy dumę na fali tryumfu niesieni.

Te role ludzi odległych
Dla nas wciąż obecnych,
Bo po to są wspomnienia –
Nadają czas istnienia.
Uczcijmy ich pamięcią,
Gdyż zostali pochłonięci śmiercią.
Walczyli za słuszną sprawę,
Aby Polski nie wpędzić w zagładę.
Hubert Wożniak

,, Nasza Warszawa"
Nasza Warszawa tyle przeżyła,
raz była prawie ruiną, a raz twierdzą nie do
zdobycia,
bombardowanie i rozbiory wytrzymała,
a teraz jest spokojnym miastem,
gdzie wojna nam nie zagraża,
ale Warszawo zapomnij o tych smutnych i
ponurych czasach,
dzisiaj my tworzymy nową, wesołą historię
w Twoich murach.
Iga Żegota

Jednakże polskie flagi nie zawsze blaskiem jaśniały
Nie zawsze były czyste i w świetle połyskiwały.
Bywało w przeszłości, że barwy nasze ojczyste
Nie były śnieżnobiałe, ani czerwono soczyste.
Pamiętamy, że polskim żołnierzom łopotał
rozwinięty
Polski sztandar krwią i prochem przesiąknięty.
Chociaż podarty i brudny miłości niósł przesłanie
Relikwią umiłowanej ojczyzny na wieki on
pozostanie.
Jakub Chmiel

„Moja ojczyzna”
To jest moja ojczyzna.
To jest mój kraj.
Warszawa to jej stolica.
Flagę ma biało – czerwoną.
Godło – białego orła w koronie.
Piękne góry – Tatry.
Morze też piękne – Bałtyk.
To moja ojczyzna,
To Polska.
Bartek Chaberski
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Szkoły na świecie
Czy wiesz że …
W Japonii nie ma ścian oddzielających klasy od
korytarza.
Tam też rozpoczęcie roku szkolnego jest w
kwietniu.

***
W Ekwadorze klasy liczą średnio po 17 uczniów.

***
We Francji obowiązek szkolny trwa od 6 lat do
16 lat.

***
We Włoszech wakacje trwają 3 miesiące, szkoła podstawowa trwa 5 lat,
gimnazjum 3, a liceum 5 lat, technikum 4, a szkoła zawodowa 3.

***
W Wielkiej Brytani na każdym poziomie
szkolnictwa mundurki są obowiązkowe.

***
Dla niemieckich uczniów pierwszy dzień w szkole jest bardzo
ważny. Jednym ze zwyczajów jest dawanie wówczas dzieciom torby
pełnej słodyczy.

***
W Chinach lekcje trwają 40 min, a przerwy 10.
Około godziny 9.30 uczniowie mają 5 minutowe
ćwiczenia oczu.
Aurelia Strunk i Martyna Świątek
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Lista przebojów Top 10 polskich i
zagranicznych piosenek
Teraz i ty możesz zobaczyć swoje ulubione piosenki na tej liście. Oddzielnie
głosujemy na utwory zagraniczne i polskie. Wystarczy tylko wrzucić kartkę z nazwą
wykonawcy i piosenki do naszej skrzynki kontaktu z redakcją, która znajduje się przy
wejściu głównym. Możesz też zagłosować na te kompozycje, które nie znajdują się na
liście. Miłego słuchania muzyki!

polskie:
1. Monika Lewczuk - „Ty i ja”
2. Natalia Nykiel - „Error”
3. Enej - „Może będzie lepiej”
4. Happysad - „Zanim pójdę”
5. Sylwia Grzeszczak - „Tamta dziewczyna”
6. Natalia Szroeder - „Lustra”
7. Monika Lewczuk - „Tam tam”
8. Ania Wyszkoni - „Czy ten Pan i Pani?”
9. Anna Jantar - „Tyle słońca w całym mieście”
10. Vizza - „Tak słodka (DJ Sequence Remix)”

zagraniczne:
1. Maroon 5 - „Animals”
2. Pitbull - „Timber ft. Ke$ha”
3. Lucas Graham - „Mama said”
4. Alle Farben - „Please tell Rosie”
5. LP - „Lost on you”
6. Galantis - „No money”
7. Katy Perry - „Roar”
8. Twenty one pilots - „ Stressed out”
9. Alvaro Soler - „Sofia”
10. Za No Za – „Kanikuły”
Opracowała
Zofia Szulc

11

3.
3

Krzyżówka

2.

Podstawówka
1

4.

7

9.

1.
5

6.

8

4

5.

8.
2

9

7.

6

Hasło:

Rozwiąż krzyżówkę i ułóż hasło z czarno-białych kwadratów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inaczej rządzić.
Małe zwierzę domowe mieszkające w klatce.
Z niej powstaje motyl.
Robi salta.
Należy do rodziny wielbłądowatych.
Może być m. in. strażacka.
Do zupy.
Po angielsku dzwonek/dzwon.
Może być zielona lub czarna.
Opracowała:

Zofia Szulc
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