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Drodzy czytelnicy!
Mimo że w najlepsze trwa zima,
to jest ona tylko kalendarzowa.
W przyrodzie mamy, od jesieni w zasadzie,
niespodziewane przedwiośnie.
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Od Redakcji

A jak wiadomo, jest to okres wyczekiwania na zmiany,
na wiosnę, na dynamikę, ruch i aktywność!
Chcemy Wam pokazać,
jak bardzo twórczo czekamy na soczystą,
kwitnącą i pachnącą porę roku!
Zapraszamy do lektury,
Redakcja

Autor Witek Komotajtis 6E
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Twórca dekoracji oraz fot. pani Wioletta Oszajca
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Bal ósmoklasistów – nad dachami Paryża:)

Twórca dekoracji oraz fot. pani Wioletta Oszajca

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/balosmoklasistow-szkoly-podstawowej-nr-16-wlublinie-zdjecia,n,1000260018.html

NIESPODZIEWANE
PRZEDWIOŚNIE 2020
Szkoła Podstawowa nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

REPORTERSKIM OKIEM

Wywiad z panią Dyrektor Ewą Barszcz
Nasza szkoła podlega nieustannym zmianom. Na dobre
już zagościli w niej młodsi uczniowie. Te właśnie zmiany
zainspirowały nas do przeprowadzenia wywiadu z panią
Dyrektor Ewą Barszcz.
Redakcja: Co zmieniło się w naszej szkole od czasu
wygaśnięcia gimnazjum?
Pani Dyrektor: Oprócz infrastruktury zmienili się przede
wszystkim ludzie. Mamy młodszych uczniów. Zmienili się
również
nauczyciele.
Są
tacy,
którzy
pracowali
w gimnazjum, ale jest sporo nowozatrudnionych nauczycieli,
szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej i w świetlicy.
Redakcja: Co, według Pani, jest w naszej szkole najciekawsze
i najlepsze?
Pani Dyrektor: Najlepszych mamy nauczycieli. Są twórczy,
chętnie pracują ze swoimi uczniami, mają wspaniałe pomysły.
Mamy również najlepszych na świecie uczniów. Podejmują
wyzwania, chętnie realizują pomysły nauczycieli, ale mają
również własne inicjatywy. Cieszę się, że kontynuujemy
dobre tradycje gimnazjum, na które składały się między
innymi: sukcesy sportowe i naukowe, Ogród Talentów, Dzień
Sportu, Projekt Krasomówczy, wymiany międzynarodowe
i wycieczki. Tworzymy również nowe tradycje np.: Pasowanie

na pierwszaka, Pasowanie na czytelnika, Dzień Kropki, Dzień
Misia…..

Redakcja: Czy funkcja Dyrektora jest trudna?
Pani Dyrektor: Pewnie nie najłatwiejsza ze względu
na ciągłe zmiany i konieczność tworzenia nowej szkoły.
Redakcja: Czy powstają jakieś udogodnienia dla małych
dzieci?

Pani Dyrektor: Oczywiście, powstał świetny plac zabaw,
funkcjonują sale świetlicowe i sale lekcyjne dostosowane
do wszelkich potrzeb młodszych uczniów.
Redakcja: Czy lubi Pani uczyć matematyki?
Pani Dyrektor: Nauczanie to moja pasja. Bardzo lubię
matematykę i lubię jej uczyć.
Redakcja: Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas
i ciekawe wypowiedzi.

Pani Dyrektor: Ja również dziękuję.
Przygotowanie wywiadu:
Ewa Bondarenko 3C, Karol Litwin3C,
Mikołaj Litwin 6E, Witold Komotajtis 6E,
Olgierd Kwiatosz 5G, Marcel Popiak 5G
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Aleksandra Wilczyńska, 3C
Wiosenne przyjście
Już śnieg stopniał.
Już trawa robi się zielona,
A Pani Wiosna co dnia bliżej lasu.
Zwierzęta czekają na Panią Wiosnę,
Czekają i czekają…
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Strefa poetów

Pewnego dnia zobaczyły ją
I zapanowała kolorowa radość.
Wszystkie dostrzegły,
Że pierwsze krokusy
Wkładają swoje fioletowe sukienki
I tańczą.
Pani Wiosna też zatańczyła
I powiedziała:
Bawmy się radośnie,
Zima już nie wróci!

Autorka Lena Kwiatosz 5G
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Wywiad z panią Moniką Bosek- wychowawczynią klasy 3C
W naszej szkole jest wielu nowych nauczycieli
pracujących z najmłodszymi uczniami. Chcemy ich lepiej
poznać, dlatego będziemy w naszej gazetce prezentować
wywiady z nimi. Jako pierwszą poprosiliśmy o rozmowę panią
Monikę Bosek – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej
i wychowawczynię klasy 3C.
Redakcja: Dlaczego została Pani nauczycielką?
Pani Monika Bosek: Od kiedy pamiętam, zawsze bawiłam się
z siostrą i koleżankami w szkołę. Sprawdzałam listę,
wypełniałam dziennik z ocenami. I tak mi już zostało...
Redakcja: Gdyby nie była Pani nauczycielką edukacji
wczesnoszkolnej, to jakiego przedmiotu chciałaby Pani
uczyć?
Pani Monika Bosek: Zawsze interesowało mnie lotnictwo.
Może uczyłabym przyszłych pilotów?

Redakcja: Czy w szkole była Pani dobrą uczennicą?
Pani
Monika
Bosek:
Tak.
Zawsze
przychodziłam
przygotowana i nauczona. Nie sprawiałam problemów
wychowawczych. Śpiewałam w scholce szkolnej, tworzyłam
gazetkę klasową i organizowałam wraz z moją klasą różnego
rodzaju zbiórki.

Redakcja: Czy ma Pani ulubionego nauczyciela z okresu,
gdy była Pani uczennicą?
Pani Monika Bosek: Wszyscy nauczyciele, którzy mnie uczyli
w szkole podstawowej i średniej mieli wpływ na moją
edukację i na to, kim teraz jestem. Najbardziej jednak
zapamiętałam panią Alinkę, która uczyła mnie w klasach
1-3. Była to nauczycielka zawsze uśmiechnięta, pomocna
i z mnóstwem pomysłów dla nas. Uczęszczałam do szkoły
w czasach, kiedy nie było tak dużo różnych i ciekawych
pomocy szkolnych. A nasza Pani zawsze coś ciekawego
wymyśliła i z niczego stworzyła „coś”. Moja cała klasa ją
kochała.
Po
skończeniu
podstawówki
wielokrotnie
odwiedzaliśmy naszą Panią.
Redakcja: Jak Pani myśli, czego uczniowie nie wiedzą
o zawodzie nauczyciela?
Pani Monika Bosek: Nie wiedzą, jak my, nauczyciele, mamy
dużo na głowie. Począwszy od zaplanowania lekcji, poprzez
wycieczki, wyjścia, wypełnianie różnorodnej, potrzebnej
dokumentacji, uczęszczanie na szkolenia, zebrania i tego,
że nawet w wolne dni od szkoły myślimy o naszych
kochanych uczniach.
cd. na kolejnej stronie
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Wywiad z panią Moniką Bosek- wychowawczynią klasy 3C

Ciąg dalszy wywiadu z panią Moniką Bosek

Portrety pani Moniki Bosek
wykonane przez uczennice klasy 3C

Redakcja: Jakie ma Pani pasje?

Pani Monika Bosek: Jak już wspomniałam, interesuję się
lotnictwem. Mam sporo książek o samolotach. W wolnym
czasie lubię sklejać modele samolotów.
Redakcja: Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas
i ciekawe wypowiedzi.
Pani Monika Bosek: Ja również dziękuję.
Przygotowanie wywiadu:
Ewa Bondarenko 3C, Karol Litwin3C,
Mikołaj Litwin 6E, Witold Komotajtis 6E,
Olgierd Kwiatosz 5G, Marcel Popiak 5G

rys. Aleksandra Wilczyńska
z 3C

rys. Ewa Bondarenko
z 3C
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Strefa literatury
Ewa Bondarenko 3C
Karol Litwin 3C
Ola Wilczyńska 3C
Wiosna już przybywa
Pewnego razu w lutym, ptaki poczuły, że już nadchodzi wiosna.
Zrobiło się cieplej, stopniał śnieg, a właściwie wcale go nie było.
Ptaszek Puszek wylegiwał się na gałązce. Machał skrzydełkami
i wyśpiewywał wniebogłosy.
Jego najlepszy przyjaciel Stokrotek, który był cały biały, nadleciał
i zapytał:
-Nie przeleciałbyś się ze mną do parku? Podobno ktoś widział tam
pierwsze kwiatki.
-Co ty pleciesz, w lutym nie ma kwiatków, chociaż jest ciepło.
-Ale mój kolega Pstrotek przysięgał, że kwitną!
Puszek bardzo niechętnie rozprostował skrzydełka i polecieli.
Nie zdążyli się zasapać, a już byli przy parkowej fontannie, która o tej
porze roku spała w najlepsze.
-No, gdzie te Twoje kwiatki-zaczął kpić Puszek.
Stokrotek całkiem spokojnie wskazał skrzydełkiem na kępę traw
rosnącą pod bezlistnymi gałęziami berberysu. Puszek zaniemówił.
Rzeczywiście, były tam, kwitły, jakby nigdy nic! Fioletowe, delikatne
i takie wiosenne!
-O bracie..., nie miałem racji. Wiosna jest już całkiem blisko, bliziutko,
chyba nawet widzę wśród drzew kawałek jej zielonej sukienki!
- No teraz, to Ty przesadzasz Puszku, zawołał uradowany Stokrotek.
rys. Iga Dąbrowa-Karasińska, 6F
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Wywiad z panem Mateuszem Wójcikiem
nauczycielem informatyki i wychowawcą klasy 6S
W poprzednim numerze gazetki informowaliśmy Was
o sukcesie akcji zbierania rzeczy dla Lubelskiego Schroniska
dla Zwierząt. Aby więcej dowiedzieć się o kulisach tej akcji,
poprosiliśmy o wywiad pana Mateusza Wójcika, nauczyciela
informatyki i wychowawcę klasy 6S mistrzostwa sportowego,
a także inicjatora zbiórki żywności i rzeczy dla
podopiecznych Lubelskiego Schroniska dla Zwierząt.
Redakcja: Skąd pomysł na tę akcję?
Pan Mateusz Wójcik: Tak naprawdę, zainspirowała mnie
zbiórka, którą zorganizował żłobek mojej córci. Pomyślałem,
że nasza szkoła jest tak duża, iż z pewnością uda nam się
zebrać dużo darów i pomóc w ten sposób Schronisku.
Redakcja: Które klasy włączyły się w realizację tego projektu?
Pan Mateusz Wójcik: Klasa 6S, 6E, i 5S.
Redakcja: Czy w Pana opinii akcja się udała?
Pan Mateusz Wójcik: Zdecydowanie tak, zebraliśmy około pół
tony żywności, karmę mokrą i suchą oraz dodatkowo
ogromną liczbę koców, legowisk, ręczników itp. Trzeba było
zrobić 4 kursy samochodem do Schroniska, żeby wszystko
wywieźć.
cd. na kolejnej stronie

fot. ze zbiorów Redakcji
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Wywiad z panem Mateuszem Wójcikiem
nauczycielem informatyki i wychowawcą klasy 6S
Ciąg dalszy wywiadu z panem Mateuszem Wójcikiem
Redakcja: Jakich darów było najwięcej?
Pan Mateusz Wójcik: Zdecydowanie, suchej karmy dla psów.
Takich dziesięciokilogramowych worków było ok 15, czyli aż
150 kg samej takiej karmy, a były jeszcze mniejsze worki.
Redakcja: Czy
kontynuowana?

w

kolejnych

latach

taka

akcja

będzie

Pan Mateusz Wójcik: Myślę, że warto kontynuować taką akcję
i mam nadzieję, że wpisze się ona na stałe w życie naszej
szkoły.
Redakcja: Czy ma Pan w domu zwierzę i jakie jest Pana
ulubionym?

Pan Mateusz Wójcik: Mam, ogromną bestię, psa maltańczyka
o imieniu Leoś:) Kiedyś, przez wiele lat, również zajmowałem
się akwarystyką. Teraz mam tylko psa, ale myślę,
że z czasem wrócę do akwarystyki.
Redakcja: Czy lubił Pan chodzić do szkoły i czy Pana
ulubionym przedmiotem była informatyka?

Pan Mateusz Wójcik: Jak każdy, czasem lubiłem chodzić do
szkoły bardziej, czasem mniej. Przedmiot informatyka nie
był moim ulubionym, ale był jednym z bardziej lubianych.
Bardzo lubiłem matematykę oraz technikę.
Redakcja: Czego o zawodzie nauczyciela nie wiedzą
uczniowie?
Pan Mateusz Wójcik: No myślę, że na pewno nie wiedzą,
ile pracy wykonuje każdy nauczyciel po lekcjach.
Redakcja: Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas
i ciekawy wywiad.
Pan Mateusz Wójcik: Ja również dziękuję.
Przygotowanie wywiadu:
Ewa Bondarenko 3C, Karol Litwin3C,
Mikołaj Litwin 6E, Witold Komotajtis 6E,
Olgierd Kwiatosz 5G, Marcel Popiak 5G
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Przygotowania do Dnia Otwartych Drzwi

W dniu 27 lutego w naszej
szkole odbył się Dzień Drzwi
Otwartych. Wszyscy
przygotowywali się, by pokazać
to, co najciekawsze
w Szesnastce.

NIESPODZIEWANE
PRZEDWIOŚNIE 2020
Szkoła Podstawowa nr 16
im. F. Chopina w Lublinie

REPORTERSKIM OKIEM

Galeria bohaterów naszych lektur

Bohaterki mitologiczne
rys. Antonina Tulej, 5F

Pan Kleks
rys. Marcelina Olejnik,
5G

Harry Potter
rys. Zuzanna
Niedźwiedź,
5F

Staś Tarkowski
rys. Bartosz Kuwałek, 5C

Kubuś Puchatek
rys. Antonina Tulej, 5F
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Komiks - nie taki łatwy?

Uczniowie na lekcjach czasem
tworzą komiksy. Nie jest to prosta
umiejętność, wymaga bowiem
myślenia o wielu sprawach:
opowiadanej historii, tekstach,
rysunkach. Sposobem na komiks
bywa współpraca w grupie.
Na zdjęciach widzicie uczniów 3C,
którzy tworzą komiks niosący
mądre pouczenie:)
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Galeria prac Sebastiana Mliczka z kl. 3C
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Galeria kreatywnych

Autor
Igor Świętochowski
Klasa 5S

Autorka
Lena Kwiatosz
Klasa 5G

Autor
Olgierd Kwiatosz
Klasa 5G

Te recyklingowe roboty powstały na lekcjach techniki pod kierunkiem pani Anny Kais oraz pana Mateusz Wójcika
Gratulujemy pomysłowości!
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Kulinarne pasje- pączki Michaliny Jóźwik z 5G
Dzisiaj prezentujemy przepis na pączki, które można
zrobić w domu. Przygotowanie tych smakołyków wraz
z mamą nie było bardzo trudne, zapewnia Michasia Jóźwik
z klasy 5G. Pamiętajcie, by kulinarne pasje rozwijać pod
okiem rodziców.
Składniki

 składniki na rozczyn
 1/3 szklanki ciepłego mleka
 2 łyżeczki cukru
 40 g świeżych drożdży
 2 łyżki mąki pszennej

fot. Michalina Jóźwik

 reszta składników
 2 i 3/4 szklanki mąki pszennej
 1/2 szklanki ciepłego mleka
 6 łyżek cukru
Smacznego!
 3 żółtka
 2 całe jajka
 1 płaska łyżeczka soli
 aromat waniliowy
 50 g rozpuszczonej, ciepłej margaryny
 marmolada, dżem lub powidła
 kandyzowana skórka pomarańczowa
 lukier
 olej do smażenia

Przygotowanie
 Przygotowujemy rozczyn. Do miseczki kruszymy drożdże,
dodajemy cukier, mleko, mąkę i dokładnie mieszamy.
Odstawiamy w ciepłe miejsce, by urosły, na jakieś 10-15
minut.
 Do miski wbijamy jajka, dodajemy żółtka i ubijamy
z cukrem na puch.
 Mąkę przesiewamy do sporej miski, dodajemy sól,
wyrośnięte drożdże, ciepłe mleko, łyżeczkę aromatu
waniliowego, ubite jajka i wyrabiamy mikserem
z mieszadłami do ciasta drożdżowego.
 Po upływie 10 minut dodajemy rozpuszczoną margarynę
i wyrabiamy kolejne 5 minut.
 Powstałe ciasto oprószamy mąką, przykrywamy ściereczką
i odstawiamy w ciepłe miejsce na jakieś 60-90 minut, aż
ciasto ładnie wyrośnie.
 Po tym czasie wykładamy ciasto na stolnicę i delikatnie
wyrabiamy, podsypując mąką.
 Wałkujemy na dość gruby placek (2 cm) i za pomocą
szklanki wykrawamy pączki.
 Placuszki układamy na stolnicy i pozostawiamy na około 30
minut, by wyrosły, następnie obracamy krążki
i pozostawiamy na kolejne 20 minut.
 W rondlu rozgrzewamy olej i wrzucamy partiami placuszki.
 Smażymy do zarumienienia, po około 1 minucie na każdą
stronę, odsączamy na papierowych ręcznikach.
 Nadziewamy podgrzanymi powidłami, lukrujemy,
dekorujemy skórką pomarańczową i wcinamy!
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Galeria prac Igi Dąbrowy-Karasińskiej z 6F

Autorka prac – Iga Dąbrowa-Karasińska 6F
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Ze szkicownika Laury Brzozowskiej z 6F

Autorka – Laura Brzozowska 6F
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Prasowa Loża Absolwentów

Imię i nazwisko

Rok ukończenia
Gimnazjum

Informacja o pracy w Redakcji

Julia Bielecka

2015

felietonistka, recenzentka, reportażystka, fotoreporterka

Salomea Chlebowska

2015

felietonistka, recenzentka, reportażystka, fotoreporterka

Arkadiusz Chmielewski

2015

felietonista, recenzent, poeta, rysownik, fotograf

Paulina Jankowska

2015

reportażystka, rysowniczka

Julia Kołodziejak

2015

felietonistka, reportażystka, fotoreporterka

Szczepan Kot

2015

felietonista, recenzent, poeta, fotograf

Szymon Rozwadowski

2015

felietonista, poeta, grafik

Karolina Sikora

2017

grafik, reportażystka, fotoreporterka

Dominika Flis

2017

felietonistka, poetka, pisarka

Iga Birszel

2017

reportażystka, felietonistka, poetka, fotoreporterka

Olga Tarnas

2017

reportażystka, fotoreporterka

Kinga Widyńska

2017

reportażystka, felietonistka

Weronika Sieniawska

2017

reportażystka, felietonistka

Weronika Bryk

2018

felietonistka, recenzentka, reportażystka, poetka
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Piszcie do nas!
W numerze gazetki Niespodziewane Przedwiośnie
znalazły się prace uczniów klas:
3C, 5B, 5C, 5F, 5G, 5S, 6E, 6F
Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie im. F. Chopina
Członkowie Redakcji: Witold Komotajtis 6E, Mikołaj Litwin 6E, Iga Dąbrowa-Karasińska 6F,
Lena Kwiatosz 5G,
Ewa Bondarenko 3C, Karol Litwin 3C, Aleksandra Wilczyńska 3C
Jak zawsze zapraszamy uczniów wszystkich klas,
absolwentów naszej szkoły oraz rodziców uczniów
do zaprezentowania swoich dzieł w naszej gazetce.
Teksty można nadsyłać na adres:
m.radowiecka@sp16.lublin.eu
W temacie e-maila należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę
lub rok ukończenia szkoły.

