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W ostatnim dniu marca pożegnaliśmy Panią
Nauczycielkę Ilonę Zielina, która obecnie jest na
urlopie macierzyńskim. Przed odejściem zdążyliśmy
przeprowadzić z nią następującą rozmowę.
Ile lat Pani uczy w naszej szkole ?
Ten rok szkolny jest z kolei dziesiątym.
Gdzie Pani studiowała wyższą uczelnię i jakie
przedmioty są Pani specjalizacją?
Moim miastem
studenckim jest
Ołomuniec, a skończyłam
aprobację: matematyka i
wychowanie muzyczne.
Który rok szkolny
najcieplej Pani
wspomina i dlaczego ?
Najcieplej chyba
wspominam pierwszy rok
pracy po studiach, bo właśnie dopiero wtedy poznałam,
o czym właśnie praca pedagogiczna jest.
W której klasie najlepiej się Pani uczy ?
Uczy mi się dobrze w każdej klasie (muszę

Wiemy, że Pani jest główną organizatorką konkursu
„Kangur Matematyczny”. Czy długo trwają
przygotowania do przeprowadzenia tego konkursu ?
Teraz już mamy „zajechany” system organizacji. Chociaż
jest to czasochłonne, ale właściwie każdy rok powtarza
się to samo i wiemy jak się z tym się uporać. Rok od roku
przygotowania idą szybciej i szybciej.
Jaki największy sukces matematyczny odniósł Pani
uczeń ? Kto to taki i kiedy ?
Największy sukces mego
ucznia? Było trzech uczniów,
którzy dostali się w
olimpiadzie matematycznej aż
do rundy wojewódzkiej. Dwaj
z nich: Robert Josiek i Daniel
Mrózek zajęli pierwsze
miejsce.

Pani nauczycielka,
która pomogła nam
polubić matematykę

).
dyplomatycznie do tego podejść, no nie?
Wiemy, że Pani prowadzi kółko szycia. Kiedy Pani
nauczyła się szyć i jak się pracuje na kółku szycia ?
Nauczyłam się szyć w ostatnich latach szkoły
podstawowej, kiedy mieliśmy szycie w ramach zajęć
technicznych. Wtedy dostałam podstawy od pani
nauczycielki Brannej. Szyliśmy poduszkęi uczyliśmy się
wyciągać krój z czasopism. Resztę już próbowałam sama w
domu. Byłam samoukiem. A na kółku szycia pracuje mi się
bardzo fajnie, bo dziewczyny, które się zgłosiły do kółka,
są bardzo fajne. Myślę, że nasza współpraca jest bardzo
fajna.
Jak się uczy nowego przedmiotu „ Wybór zawodu ” ?
Jest to dla mnie coś nowego. Jestem doradcą do spraw
wyboru zawodu, dlatego otrzymałam ten przedmiot w
rozkładzie. A uczy mi się go bardzo dobrze. Nawet mam
dobrą odezwę od uczniów podczas samooceny, bardzo
pozytywnie oceniali nowy przedmiot. Jest to dla mnie
bardzo ciekawe, bo dowiem się o uczniach o wiele więcej
niż na przykład na lekcjach matematyki.

Jak Pani obchodzi Święta Wielkanocne ?
Obchodzę je w gronie rodzinnym, kiedy odwiedzamy
rodziców, rodzeństwo. Oczywiście dekoruję mieszkanie
różnymi stroikami wiosennymi.

Może Pani zdradzić nam sekret – urodzi się chłopiec
czy dziewczynka? Jakie będzie miało imię i dlaczego
Pani tak wybrała?
Wy już dobrze wiecie, co to będzie :-D
Nie jest tajemnicą, że urodzi nam się chłopczyk. Imię

wybraliśmy wspólnie z mężem i będzie się nazywać Jakub.
Życzymy Pani wiele pomyślności w nowej roli, niech
Pani widzi na buźce swego maluszka tylko same
uśmiechy.
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Od A do Z………
czyli spowiedź pani nauczycielki
Jany Cienciała
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

auto, które prowadzę- Skoda Felicja
boję się – wysokości
cieszę się, gdy – wszystko układa się tak,
jak ma
danie, które lubię – pizza
energię czerpię z – wiosny
film – filmy z Jackie Channem
gram – na nerwach
histerycznie krzyczę- nie krzyczę
irytuje mnie – głupota ludzka
jestem osobą – pesymistyczną
książka – Romans wszechczasów
lubię – moje dzieci
mama powtarzała mi-,,Pozdrawiaj starszych
ludzi‘‘
nieciekawa lekcja, kiedy byłam w szkole –
nauka obywatelska
osoby, które kocham najbardziej – to moi
najbliżsi
przyjaciel –mąż
rower mam- nie mam roweru
sport- jestem antytalentem sportowym
trocha humoru – cha cha cha
ulubiona lekcja –matematyka w ósmej klasie 
w telewizji lubię oglądać- wiadomości
„X” faktor mam do – wszystkiego i niczego
yeti istnieje? –tak
zwierzak, którego mam w domu – nie mam
zwierzaka
Pani nauczycielka
Jana Cienciała, która
jest u nas w
zastępstwie za panią
Zielina i uczy przede
wszystkim
matematyki.

ale heca …
Tata pyta sie Michałka: - Co robiliście w szkole na
chemii?
Michałek odpowiada: - Bawiliśmy się materiałami
wybuchowymi.
- A co jutro będziecie robić w szkole?
- W jakiej szkole?

O NAS …BEZ NAS…
Jak spędzam Święta
Wielkanocne???
4%
chodzę z
goiczkiem

7%
idę w góry

1%
nie
obchodzę
świąt

7%
wyjeżdżam
na natry
38%
odwiedzam
rodzinę

17%
zostaję w
domu

26%
chodzę po
śmierguście

Konkurs „Złoty Solokapr V“
W marcu wysłaliśmy naszą szkolną gazetkę
do konkursu
„Zlatý
Solokapr V“
,który
organizuje
województwo
morawskośląskie. Brało
w nim udział
44
czasopism ze
szkół
podstawowych i średnich. Nasza „Przerwa”
była jedyną reprezentantką gazetek z
polskich szkół na naszym terenie.
Dostaliśmy wyróżnienie w kategorii
„Rozhovory se spolužáky na titulní straně”.
Nagrodą były mapy turystyczne,
pekseso, długopis, materiały reklamowe...
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Michał,
Tomasz
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