
 

Drodzy Czytelnicy, 

wznawiamy wydawanie gazetki szkolnej. Tym razem będzie to tygodnik  

ukazujący się na stronie naszej szkoły w zakładce „Gazetka”. Tworzyć 

go będą uczniowie pod kierunkiem swoich polonistów.  Nauczyciele 

zwrócą się do uczniów, których uczą, o przygotowanie materiałów. 

Pierwszy numer w tym roku szkolnym przygotowali uczniowie klasy V e 

i VIII b pod kierunkiem Pani Agnieszki Kwiatkowskiej.  

Mamy nadzieję, że dostarczymy naszym czytelnikom miłej lektury. 

 

              Redakcja 
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Wywiad z... 

 

 

 

 

 

Przed nami wiele zmian związanych ze stanem epidemicznym wprowadzonym w zeszłym 

tygodniu w Polsce i innych krajach na całym świecie. Zmienia się też nasz system nauczania. 

W związku z tą sytuacją poprosiliśmy o udzielenie wywiadu Dyrektora SP Nr 16 

Pana Rafała Chylewskiego. 

 

- Jak będzie wyglądało nauczanie 

przez najbliższe tygodnie?  

 

- Wszystko zapisane jest w rozporządzeniu 

o zdalnym nauczaniu, które wydał MEN. 

W czasie zamknięcia szkół mam obowiązek 

ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres 

materiału dla poszczególnych klas, przy czym 

nauczyciele muszą wziąć pod uwagę, 

by nie obciążać nadmiernie uczniów zajęciami, 

a także uwzględnić możliwości psychofizyczne 

swoich podopiecznych. Myślę, że forma 

kontaktu nauczycieli z rodzicami i ze mną 

pozostanie na dotychczasowych zasadach, które 

się sprawdzają. Dodatkowo zwracam uwagę 

na fakt, że w czasie nauki zdalnej zobowiązani 

jesteśmy, aby pamiętać, o zasadach 

bezpiecznego korzystania przez naszych 

uczniów z urządzeń, za pomocą których 

kontaktują się z nauczycielem. MEN podaje, 

że zdalne nauczanie nauczyciele mogą 

realizować, wykorzystując dostępne 

i rekomendowane przez resort materiały, 

przede wszystkim te dostępne  

na platformie www.epodreczniki.pl oraz w paś

-mie programów edukacyjnych Telewizji 

Publicznej i Polskiego Radia. Dokonaliśmy już 

próby prowadzenia konwersacji na odległość 

(wizja i dźwięk) i uzyskaliśmy pozytywne 

efekty. Zdaję sobie sprawę, że jest to nowe 

wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, 

ale jestem pełen nadziei, że potrwa to krótko, 

a my wszyscy poradzimy sobie w tej sytuacji. 

Naszą współpracę, musimy opierać 

na wzajemnej wyrozumiałości i cierpliwości, 

a wszystko się ułoży po naszej myśli. 

 

- Czy nauczyciele są przygotowani 

do nauczania na odległość?  

- Nie wszyscy w takim samym stopniu, 

ale ja znam swoich nauczycieli i wiem, 

że to bardzo kreatywni ludzie i jako nauczyciele 

online zdadzą ten egzamin na "6". Będziemy 

sobie pomagać, aby efekty tego nauczania 

były jak najwyższe. 

 

- W jaki sposób nauczyciele będą 

kontaktowali się z uczniami?  

 

- Nauczyciele już kontaktują się z uczniami  

przy pomocy e-dziennika, FB czy grup 

zamkniętych z wykorzystaniem różnych 

komunikatorów oraz usługi Google. Pozostają 

https://kobieta.onet.pl/koronawirus-w-szkolach-w-polskiej-edukacji-panuje-chaos/nn0x5xw
http://www.epodreczniki.pl/
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jeszcze video konferencje przy pomocy 

telefonu czy smartfona. 

 

- Czy uda się zrealizować podstawę 

programową?  

- Podstawę programowa będziemy mogli 

zrealizować w sytuacji szybkiego opanowania 

pandemii na świecie i w Polsce. W historii 

naszej szkoły mieliśmy już dłuższą przerwę 

w nauczaniu podczas strajku nauczycieli i udało 

się ją wtedy zrealizować. Teraz uczymy 

na odległość i wymieniamy się z uczniami 

materiałami, lecz nie oceniamy ich. 

Rozporządzenie, o którym mowa, nie podaje 

konkretnych wytycznych w kwestii oceny 

uczniów. Pozostawia to w gestii dyrektora 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

 

 

 

- Jakie rady ma Pan Dyrektor dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli?  

- Rodziców proszę o zrozumienie naszych 

działań. Żyjemy w nowej sytuacji i też się 

uczymy. Spływająca do uczniów duża ilość 

materiałów była wynikiem braku koordynacji, 

ale w tej chwili, dzięki wzajemnej wymianie 

informacji, chcemy nad tym zapanować. 

Nauczycielom życzę cierpliwości i odwagi 

w nauczaniu online. Jestem pewien, że wszyscy 

sprawdzimy się w tych trudnych czasach. 

Uczniom, aby nie spędzali czasu w skupiskach 

ludzkich i każdy w swoim tempie realizował 

zadania otrzymane od swoich pedagogów. 

Bądźmy wobec siebie życzliwi i wyrozumiali. 

Życzę wszystkim zdrowia i do szybkiego 

zobaczenia. 

 

Pozdrawiam serdecznie. 

Rafał Chylewski

Bardzo dziękujemy za rozmowę i poświęcony nam czas. 
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Naplotkowała sosna, 

że już się zbliża wiosna. 

 

Kret skrzywił się ponuro: 

„Przyjedzie pewnie furą”. 

 

Jeż się najeżył srodze: 

„Raczej na hulajnodze”. 

 

Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze”. 

 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem”. 
 

 

„Skąd znowu - rzekła sroka - 

Ja jej nie spuszczam z oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam ją w tramwaju”. 

„Nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem.” 

 

„A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem”. 

 

„Nieprawda, bo w karecie!” 

„W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką”. 

 

A wiosna przyszła pieszo - 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią: „Witaj wiosno!”. 

Jan Brzechwa „Przyjście wiosny”  
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Międzyszkolny Konkurs Twórczości Poetyckiej  

„Życzliwie o Grudziądzu…” 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Twórczości Poetyckiej 

„Życzliwie o Grudziądzu…”, którego celem było uczczenie setnej rocznicy powrotu Miasta 

Grudziądza do Macierzy oraz uwrażliwienie na piękno naszej „małej ojczyzny”. Pierwsze 

miejsce zajęła Anna Paluszkiewicz z klasy VIII b, a drugie Ksavier Radzimiński również 

z klasy VIII b. Zwycięzcy napisali ciekawe wiersze opisujące niezwykłość i piękno naszego 

miasta.

Mój Grudziądz 

 
Grudziądz to ojczyzna moja mała: 

Tu się urodziłam, tu się wychowałam, 

Tu uczyłam się słów pierwszych, 

Tu słuchałam polskich wierszy, 

Tu stawiałam pierwsze kroki, 

Poznawałam świat szeroki 

I po parku z rodzicami  

Spacerowałam godzinami. 

 

Pamiętam, jak w kolorowych ogrodniczkach 

Biegałam po zabytkowych uliczkach. 

Pamiętam, jak razem z dziadkiem, 

Przyglądałam się ptakom ukradkiem. 

Pamiętam te wszystkie chwile radosne, 

Gdy żegnałam zimę i witałam wiosnę. 

 

Kocham Grudziądz… 

Kocham te spichrza nadwiślańskie, 

Kocham Klimek, Cytadelę, tradycje ułańskie, 

Kocham to miejsce, w którym losy się kształtują. 

 

Moje miasto jest dla mnie najważniejsze. 

Tu zawsze będzie moje serce! 

Anna Paluszkiewicz kl. VIII b 

 

 

 

 

Zdjęcie wykonała Marta z kl. VII d. 

 

 

 

Zdjęcie wykonała Liliana z kl. VII d. 
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Spacer po Grudziądzu 

W słoneczny dzień majowy 

W cieniu „Ułana i dziewczyny” 

Wpatrzony w bystry Wisły bieg 

Spoglądam przed się zamyślony. 

 

Powolnym krokiem przy brzegu rzeki 

Przemierzam nadwiślańskie błonia. 

Tym nurtem niegdyś drewniane barki 

Zwoziły, Ziemio, plony Twoje. 

 

Chowane skrzętnie w czerwonych murach 

Rosnących wzdłuż królowej rzek,  

Dając ludności żyjącej tutaj 

Dobrobyt, pracę, ciasto i chleb. 

 

Ku Bramie Wodnej zmierzam krokiem swym 

Wpatrzony w cegieł czerwieni blask. 

W tym miejscu kiedyś przepiękny gród 

Witał przybyszów z różnych miast. 

 

U stóp spichlerzy, obronnych murów, 

Uliczką wąską wędruję w przód. 

Setki lat temu stał tu zamek wielki, 

Niestety nie ma go tam już. 

 

I na ławeczce, w cieniu kamienic, 

Wraz z Kopernikiem spoglądam na świat. 

Jak tu rozkwitła ma mała ojczyzna, 

Ta, w której żyję już parę lat. 

 

Ksavier Radzimiński kl. VIII b 

 

 

 

Zdjęcie wykonała Ewa Morgiewicz. 

 

 

Zdjęcie wykonał Staś kl. VII a. 

 

 

Zdjęcie wykonała Eliza kl. VI a. 
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Henryk Sienkiewicz 

„Latarnik”  

 

 
Źródło:https://www.empik.com/latarnik-sienkiewicz-henryk,p1175820222,ksiazka-p 

 

Gatunek: nowela. 

 

Czas i miejsce akcji: druga połowa XIX w., 

wysepka w pobliżu miasta Aspinwall, 

niedaleko Panamy w Ameryce Środkowej.  

 

Przebieg akcji: 

1. Ogłoszenie o wolnej posadzie latarnika 

w Aspinwall. 

2. Przybycie Skawińskiego do miasta 

i otrzymanie pracy. 

3. Spokojne życie bohatera na wyspie. 

4. Nocna lektura „Pana Tadeusza”. 

5. Rozbicie się statku. 

6. Utrata pracy przez Skawińskiego. 

7. Opuszczenie wyspy i dalsza tułaczka.  

Temat: samotne i tragiczne życie polskiego 

emigranta, tułaczka oraz jego ogromna 

tęsknota za utraconą ojczyzną.  

 

źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/Content/3785/di39472(1).jpg 

Najważniejsze motywy: życie jako tułaczka, 

samotność, rola literatury w życiu człowieka. 

Lekturę wykorzystasz w wypracowaniu 

dotyczącym: emigracji, tułaczki, tęsknoty za 

ojczyzną, życia jako wiecznej wędrówki, 

starości, samotności, funkcji literatury w życiu 

człowieka.  

Paweł kl. VIII b 

 

https://www.empik.com/latarnik-sienkiewicz-henryk,p1175820222,ksiazka-p
http://cyfrowe.mnw.art.pl/Content/3785/di39472(1).jpg
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Źródło: https://erecruiter.pl/blog/cos-dla-ducha-hr-owca-czyli-ciekawe-lektury-na-wakacje/ 
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1. Brzydkie … (zanim stał się łabędziem).  

2. Janko … (grał na skrzypcach). 

3. Imię Pottera (najsłynniejszego czarodzieja). 

4. Siostra Kukiego i Filipa, bohaterka 

„Magicznego drzewa” (Tom I). 

5. Właścicielka niebieskiego koralika. 

6. Wesoły wróbelek, ulubieniec maluchów. 

7. Dziewczynka z Krainy Czarów. 

8. Bilbo Baggins.  

9. Spała na ziarnku grochu. 

10. Sympatyczny Kubuś. 

11. Szwedzka wioska gromadki dzieci. 

12. Najsłynniejszy owczarek szkocki. 

13. Zamieniony w żabę. 

14. Mała dziewczynka, która spała w skorupce 

od orzecha. 

15. Kleks ze słynnej akademii dla chłopców. 

16. Kumpel Mikołajka, który był kujonem . 

17. Papierowa towarzyszka ołowianego 

żołnierzyka. 

18. Rosły w tajemniczym ogrodzie. 

19. Jedyny szeregowy na Placu Broni. 

20. Drewniany chłopczyk, który może mówić 

i poruszać się. 

Daniel kl. V e 

  

 

 

Źródło: https://www.wielkieslowa.pl/ksiazki 

 

Źródło: https://www.wielkieslowa.pl/ksiazki 

https://erecruiter.pl/blog/cos-dla-ducha-hr-owca-czyli-ciekawe-lektury-na-wakacje/
https://www.wielkieslowa.pl/ksiazki
https://www.wielkieslowa.pl/ksiazki
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Moim ulubionym filmem, który ostatnio oglądałam, jest 

„Park Jurajski”. To amerykański film fantastyczny. 

Opowiada o tym, jak bogaty milioner tworzy piękny park, 

w którym żyją dinozaury. Ludzie, którzy tam pracują, 

przeprowadzają eksperymenty. Udało im się wyhodować 

te wymarłe zwierzęta.  

 

W trakcie, gdy odwiedzający zwiedzają park, dochodzi 

do awarii całego systemu i gigantyczny dinozaur 

wydostaje się na wolność. Stworzył on zagrożenie nie tylko 

dla ludzi, ale również dla roślinożernych dinozaurów. 

  

W filmie dinozaury zostały pokazane bardzo realnie. 

Kolejne sceny robią  na mnie ogromne wrażenie, 

bo bohaterowie stykają się z tak dużymi olbrzymami. 

Uważam, że film ten jest fajną rozrywką, ze względu 

na efekty specjalne. Poza tym pokazuje także bardzo 

piękne widoki wyspy, na której rozgrywa  się akcja.  

 

Nie wiem, czy bym chciała żyć w takim świecie z groźnymi 

zwierzętami. Na pewno mogłabym zwiedzić podobny park 

i podziwiać dinozaury.  

 

Polecam go wszystkim, bo kiedy pojawia się po raz kolejny 

na ekranie telewizyjnym, to go oglądam z ciekawością.  

 

 Zuzia kl. V e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: https://vod.naekranie.pl/film/jurassic-park 

 https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/06/08/jurassic-world-upadle-krolestwo-rece

nzja/ 

 

 

 

 

 

https://vod.naekranie.pl/film/jurassic-park
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/06/08/jurassic-world-upadle-krolestwo-recenzja/
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2018/06/08/jurassic-world-upadle-krolestwo-recenzja/


Szesnastka nr 1/2019/2020 10 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy całe rodziny do gry 
w rysowanie. 

Zabawa jest prosta, a zarazem bardzo 

wciągająca. 

Przygotuj kostkę do gry, kartkę, 
ołówek i kredki. 

Mamy nadzieję, że spodoba się Wam 
nasza propozycja zabawy. 

 

Zasady gry: 

1. Rzuć kostką i narysuj obrazek 
z pierwszej kolumny, który jest 

przy danej liczbie oczek. 
2. Następnie rzuca i rysuje kolejna 

osoba. 
3. Rzucamy i rysujemy tyle razy, 

ile jest kolumn w instrukcji. 
4. Pokoloruj swój obrazek.  

Pamiętaj!  

To jest Twój rysunek, możesz 
dorysować elementy jakie chcesz. 

 

Nauczyciele świetlicy  
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W różnych regionach  naszego kraju 

rozpoczęła się wiosna. Wasi rówieśnicy 

przesyłają pozdrowienia i fotografie 

z pierwszymi wiosennymi kwiatami. Zdjęcia 

udało się wykonać w piątek (20.03.2020 r.) 

i sobotę (21.03.2020 r.). W Zakopanem 

w sobotę spadł śnieg i przykrył pięknie kwitnące 

krokusy. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

Oriana z Zakopanego  
Sara z Warszawy  

Kuba i Tomek ze Słupska  
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