
 

SZKOLNE WIADOMOŚCI

Today
W NUMERZE:
 WYWIADY Z

WYCHOWAWCAMI KLAS 6,

WYCIECZKI SZKOLNE,

RECENZJE KSIĄŻKOWE I
FILMOWE 

PBA
4



Pani
Marta

 
   nauczycielka jęz. polskiego,

wychowawczyni kl. 6 MJ
WYWIAD 

Po szkole ...

Redakcja: Jaką uczennicą była pani w szkole?
Marta Jaskuła: Bardzo dobrą, ale oczywiście wiem, jak
smakuje uczniowska porażka i uważam to za dużą
wartość w zawodzie, który wykonuję. Staram się więc być
wyrozumiała w obliczu trudności, jakie czasami
pojawiają się w uczniowskim życiu. Wiem, że czasami
wystarczy po prostu szukać innych rozwiązań.

R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot?
M.J.: Nie mogę odpowiedzieć inaczej: język polski.
Pasjonował mnie i nigdy nie miałam wrażenia, że muszę
się go uczyć. No… może poza ortografią, która na
początkowym etapie była moją wspomnianą porażką.
Postanowiłam nad nią tak intensywnie popracować, że
sam widzisz, jak skończyłam (śmiech): zostałam
polonistką.
R: Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
M.J.: Musiałabym w tym miejscu wymienić wszystkie
istniejące zawody świata, nie wiem czy mamy tyle czasu,
raczej jednak nie zakładałam, że zostanę nauczycielką.
R: Czy kiedykolwiek Pani kłamała?
M.J.: Wydaje mi się, że nie, przynajmniej nigdy z
premedytacją. Bardzo sobie cenię prawdomówność,
wychodzę z założenia, że nawet najgorsza prawda jest
lepsza od najlepszego kłamstwa. Poza tym gdy ktoś
skłamie musi być przez cały czas czujny i powinien
pamiętać, co komu powiedział. Zatem, choćby z tego
względu, lepiej tego nie robić. 

R: W jakim wieku wiedziała już Pani, co chce robić w życiu?
MJ: Do dzisiaj tego nie wiem (śmiech). Chyba podczas
praktyk na studiach doszłam do wniosku, że praca w
szkole może być przyjemna.
 R: Czy naprawdę chce Pani zostać prawnikiem?
MJ: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, byłbyś dobrym
detektywem. Masz rację, kończę studia prawnicze. Wybrałam się
na nie z ciekawości i potrzeby zaspokojenia głodu niewiedzy.
Cennym doświadczeniem jest bycie uczniem (studentem) gdy
jednocześnie jest się nauczycielem, z dużą pokorą traktuję więc
swoją funkcję. Uważam, że niezależnie od wieku, warto uczyć się
nowych rzeczy, stąd studia niezwiązane ze szkołą. Prawnikiem
jestem w pewnym sensie każdego dnia – w pracy nauczyciela
trzeba pełnić różne role. 

Jaskuła

R: Czy lubi Pani uczyć?
MJ: Przede wszystkim lubię rozmawiać z uczniami, dzielić się z nimi
swoją wiedzą i spostrzeżeniami, z ogromną ciekawością wysłuchuję
Waszego zdania. Niewypowiedzianą przyjemność sprawia mi patrzenie
na to, jak rozwijacie swoje wrodzone talenty i nabywacie umiejętności, o
które nawet siebie nie podejrzewaliście. Jeśli właśnie to możemy nazwać
„uczeniem”, to lubię :)
R: Czy zna Pani jakieś inne języki oprócz polskiego i angielskiego?
MJ: Uczyłam się kiedyś języka rosyjskiego i niemieckiego. Przekonałam
się ostatnio też, że język ukraiński jest dla mnie łatwiejszy niż
zakładałam, zapewne przez wzgląd na moje pochodzenie (urodziłam się
i wychowałam na wschodzie Polski, nieopodal granicy z Ukrainą).
R: Jakie jest pani ulubione zwierzę? 
MJ: Nie potrafię wybrać – wszystkie.
R: Czy ma Pani zwierzę domowe?
MJ: Nie, nie mam, chyba że liczy się pająk za szafą….
R: Jaki jest Pani ulubiony smak kawy?
MJ: Nieistniejący (śmiech). Zaskoczę Cię – nie lubię kawy i nie piję jej. 
R: Jaki jest Pani ulubiony kolor?
MJ: Wszystkie odcienie czerwonego. 
R: Czy lubi Pani biżuterię?
MJ: Zapewne pytasz o to, bo zauważasz, że często ją noszę :) . Tak, bardzo
lubię, szczególnie biżuterię, do której mam sentyment, bo kojarzy mi się
z konkretnymi osobami lub miejscami. Czasami chcę wierzyć, że takie
przedmioty mają magiczną moc, jak amulety.

R: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
MJ: Tym razem zaskoczenia nie będzie – lubię czytać. Za
przyjemną uważam też jazdę na rowerze, lubię też zwiedzać
nowe miejsca - nie muszą być bardzo odległe.
R: Jaka jest Pani ulubiona postać z książki?
MJ: Ubóstwiam wszystkich niesfornych bohaterów literackich z
książek dla dzieci i młodzieży. Mówię tu o literaturze, która
czasami bywa określana jako antypedagogiczna, czyli taka, w
której postać teoretycznie może podpowiadać czytelnikom
niewłaściwe wzorce zachowania. Wymieniłabym tu więc Tomka
Sawyera, Mikołajka, Anię z Zielonego Wzgórza. Prywatnie, z
literatury dla nieco starszych jestem zakochana w Stanisławie
Wokulskim. 
R: Do jakiego kraju chciałaby Pani pojechać?
MJ: Chciałabym zobaczyć Islandię. 
R: Jakie jest Pani największe marzenie?
MJ: Nie powiem, żeby nie zapeszać. 
Dziękuję za rozmowę Franku.
Dziękuję.                                                    Rozmawiał: Franek Wysocki, kl. 6 MJ
                                                                                 



 

KINO: "Jurassic World Dominion"
Jurassic World Dominion rozgrywa się cztery lata po
zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem
z ludźmi na całym świecie. Ta krucha równowaga zmieni
przyszłość. Teraz okaże się, czy ludzie mają pozostać
największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz dzielą
z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. w
Jurassic World Dominion zobaczycie nigdy wcześniej nie
widziane dinozaury, znakomitą akcję i zadziwiające nowe
efekty specjalne. Polecam. 
W kinach od 10 czerwca 2022.

                                        Julek Matuszewski, kl. 7 BB

RECENZJE
 

KSIĄŻKI: „Drzewo życzeń” -Katherine Applegate
 
 Nieopodal szkoły, w niewielkim amerykańskim miasteczku, stoi
dąb. Jest stary, duży i nazwa się Dąb. Jest to drzewo nazywane
przez wszystkich drzewem marzeń. Dlaczego? Pewnie dla tego,
że co roku wszyscy ludzie, do których sława tego właśnie dębu
dotarła, ozdabiają go karteczkami, chustkami, skarpetkami,
różnymi materiałami, wszystkim! Każda z tych małych rzeczy to
czyjeś marzenie, a jest ich dużo. Ludzie proszą o pieniądze,
zdrowie, pracę, dobre oceny, kredki, nowy dom i sto tysięcy
innych rzeczy! 
            Dąb jest stary i myśli, że nic go już nie zaskoczy. A jednak.
Do jednego z domów na jego ulice wprowadza się rodzina z
zagranicy. I nie dość, że ludzie z ulicy przyjęli nowych sąsiadów
nieżyczliwie, to nie jest jedyny problem, który powstaje w tym
czasie dla Dębu. Grozi mu wycięcie! Ludzie chcą się go pozbyć! A
co z marzeniami? Gdzie ludzie jego miasta co roku będą wieszać
wszystkie cudowne karteczki, skarpetki i rzeczy z marzeniami?!
Przecież ta tradycja istnieje od lat! 
            Te wszystkie rzeczy, nietolerancja, możliwość stracenia
domu przez wszystkich zwierzęcych przyjaciół Dębu, tradycje…
doprowadzi do tego, że Dąb złamie najważniejszą zasadę
wszystkich roślin i zwierząt. Przemówi do ludzi ich głosem. Czy
zrozumieją?

 Kaja Kruczek, kl. 6 AW

CO NOWEGO W KULTURZE?



            Dnia 23 maja klasa 6 MJ i 6 AW ze szkoły Polish British Academy of Warsaw
uczestniczyły w cało dniowej wycieczce do Zamku Królewskiego w Warszawie i wystawie
,,Zawołani po Imieniu”. Wycieczka miała miejsce na starym mieście w Warszawie.
        O godz. 7:57 obie klasy pojechały autobusem numer 180 do Zamku Królewskiego. Po
odłożeniu plecaków do szatni, pani instruktor zaprowadziła nas na górę do pierwszej sali.
Tematyką przewodnią tej części wycieczki był ostatni król Polski i Ignacy Krasicki. Przeszliśmy
się trasą, którą pokonywali przed laty goście króla. Wszyscy zainteresowani poznali wiele
nowych faktów o historii, jak i architekturze zamku. Uczniowie nauczyli się też kłaniać i
zapoznali się bliżej z niektórymi bajkami Krasickiego, zobaczyliśmy też obraz Jana Matejki o
Konstytucji 3 maja. Po dość udanej wycieczce po zamku obie klasy przysiadły by zjeść
śniadanie przy drzewie. Potem udaliśmy się do drugiego punktu wycieczki, czyli na wystawę
o polskich obywatelach ukrywających Żydów w czasie wojny. Na początku pani instruktor
opowiedziała ogólne informacje i cel wystawy, mającą na celu ,,zawołać po imieniu” zwykłych
ludzi, którzy są niekiedy zapomnianymi bohaterami. Następnie wykonywaliśmy kartę pracy,
by bliżej poznać historię poszczególnych osób. Po drobnym wypadku jednej z uczennic i
omówieniu naszych odpowiedzi niektórzy wpisali się do księgi. Następnie udaliśmy się z
powrotem do zamkowego sklepiku, skąd po zakupieniu drobnych pamiątek udaliśmy się na
obiad do restauracji Bazyliszek. Po ciekawym obiedzie, który składał się z zupy, drugiego
dania i deseru, zmierzaliśmy na przystanek. Po drodze przez niektórych zostały zakupione
lody lub bąbelkowa herbata. Wróciliśmy autobusem o godzinie 15:48 pod szkołę.
          Moim zdaniem wycieczka była naprawdę udana. Tajemnice zamku, jak i bohaterscy
ludzie byli niezwykle interesujący. Druga wystawa była lekkim testem dojrzałości uczniów,
który jednak moim zdaniem zdaliśmy. Nie było większych kłopotów, oprócz niestosownego
zachowania niektórych przy obiedzie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojedziemy na
więcej tego typu wycieczek.  

ŚLADAMI
HISTORII

W Zamku Królewskim
w Warszawie
i wystawa "Zawołani po imieniu"

 Magdalena Kolek, kl. 6AW



NA
DESKACH
TEATRU

"Ania z Zielonego Wzgórza" 
w Teatrze Kamienica

 
        Jechaliśmy około 45 minut. W teatrze mogliśmy skorzystać z szatni, a potem wychowawcy
kazali nam usiąść w wyznaczonych dla nas miejscach. Zajęliśmy rząd 14, 15 i 16. Gdy wszyscy już
zajęli odpowiednie miejsca, pracownica teatru poinformowała nas o obowiązujących zasadach,
takich jak zakaz jedzenia czy cisza podczas tak zwanych blackoutów (wyłączenia świateł podczas
scen). Potem, przedstawienie zaczęło się. Spektakl trwał dwie godziny. Był perfekcyjną adaptacją
książki, dialogi bohaterów na scenie były wprost takie same. Wszyscy grający świetnie się spisali,
osobiście uważam jednak, że tytułowa bohaterka przesadziła z intonacją. W przedstawieniu była
niesamowicie, aż przesadnie żywa i pewna siebie, a w książce była bardziej nieśmiała i tajemnicza.
To zabrało jej ten urok, za który jest ceniona Ania Shirley w książce.
       Scenografia była bardzo barwna, a stroje znakomicie dobrane do czasu akcji powieści.
Wyglądały dokładnie tak samo, jak je sobie wcześniej wyobrażałam. W sztuce tytułową bohaterkę
zagrała Olga Sarzyńska, a w pozostałych rolach zobaczyliśmy między innymi Joannę Węgrzynowską
oraz Joannę Pach-Żbikowską. W czasie spektaklu widzowie zachowywali się dobrze, nie hałasowali
zbytnio i byli skupieni na tym, co się dzieje na scenie. Tylko klaskali podczas blackoutów, przez co
aktorzy musieli zaczynać kolejne akty z pewnym opóźnieniem. 
           Gdy przedstawienie dobiegło końca, na sali słychać było głośne i długie brawa oraz wiwaty.
Zanim wyszliśmy, udaliśmy się do szatni po czym czekaliśmy na przyjazd minibusów. Gdy
przyjechaliśmy już pod szkołę o 15:30, uczniowie musieli się wypisać, a potem mogli iść do swoich
domów. Mam nadzieję, że po tak udanym wyjściu do teatru, będziemy chodzić tam jak najczęściej.
   
                                                                                                                          Jagoda Knigawka, klasa 6AW

           Dnia 30 maja 2022 roku klasy szóste wybrały się na wycieczkę
do Teatru Kamienica na spektakl pod tytułem Ania z Zielonego
Wzgórza. Przedstawienie było adaptacją naszej majowej lektury. Ze
szkoły odjechaliśmy około 11:30, wcześniejsze lekcje odbyły się
zgodnie z planem. Pod teatr dowiozły nas dwa minibusy, po jednym
na klasę; klasa 6MJ pojechała srebrnym, zaś my, 6AW, granatowym. 
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"Ania z Zielonego Wzgórza" 
L. M. Montgomery, "Cień wiatru" C. R. Zafón
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kawa z mlekiem

Kornelia Sienkiewicz, kl. 6 MJ
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  siostra

szmaragdowy

Lew

dania z krewetkami

rower, joga, siłownia

 kino hiszpańskie, Pedro Almodóvar

muzyka filmowa, Cesária Évora, 
Rigoberta Bandini

Argentyna, San Sebastian, Bilbao

Magda Matuszewska
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"Mały książę" Antoine de Saint-Exupery,
 "Czuła przewodniczka" N. de Barbaro 
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cafe latte

Kornelia Sienkiewicz, kl. 6 MJ
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=de+saint-exupery+antoine
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   brat i siostra

 zielony

Panna

kebab 

snooker

"Pulp Fiction"

Foo Fighters

cisza i spokój na działeczce
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"Mroczna wieża" Stephen King
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cherry coke 

Julek Matuszewski, kl. 7 BB


