
Niecodziennik Szkolny 

Drogi Czytelniku,  

jesteśmy grupą uczniów z klasy dru-

giej i trzecie, którzy postanowili zgłę-

biać tajniki sztuki dziennikarskiej w 

ramach kółka Mały reporter. 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 

numer naszego pisma, redagowane-

go pod okiem pani Beaty Włogi. 

Ponoć ciekawe tematy leżą na ulicy. 

Dlatego wzmagamy naszą czujność i 

uwagę na to, co dzieje się wokoło . 

Naszym celem jest odnotowywać 

Słowo wstępu 

Nasi uczniowie swoim zwyczajem 

nie pozostają obojętni na potrzeby 

innych. We wrześniu odpowiedzieli 

na apel Domu Dziecka w Kłobucku 

o pomoc w wyposażeniu podopiecz-

nych w niezbędne artykuły szkolne. 

Prawie przez trzy tygodnie groma-

dziliśmy zeszyty, długopisy, ołówki, 

kredki i inne potrzebne szkolne 

przybory, które trafiły do dzieci z 

Domu Dziecka w Kłobucku.  

Zapytaliśmy koordynatorki przedsię-

wzięcia, jak przebiegała cała akcja, 

skąd inicjatywa pomocy tej konkret-

nej placówce. - O tym, że właśnie 

ten Dom Dziecka potrzebuje pomo-

cy powiedziała nam pani Dorota 

Hibner - opowiadają Hania Jędrak-

Konieczko z klasy 7 i Wiktoria Kry-

czało z klasy 8. Jesteśmy otwarci na 

niesienie pomocy kolejnym potrze-

bującym, chcemy objąć pomocą 

schronisko dla zwierząt, być może 

też inny Dom Dziecka. Dziewczyny 

podkreśliły, że wszystkie klasy chęt-

nie włączyły się w pomaganie. Ha-

nia i Wiktoria razem z panią Dorotą 

Hibner 7 października osobiście do-

starczyły zebrane artykuły szkolne do 

placówki w Kłobucku. 

Red. 
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Ważne tematy: 

• Wywiad z Dyrektor Społecz-

nej Martą Pietrzyk 

• Poznajcie historię rasy psów 

Yorkshire Terrier 

• Nowe drzewo na placu szkol-

nym 

istotne wydarzenia ze szkolnej spo-

łeczności, przybliżać sylwetki 

uczniów, którzy mają interesujące 

hobbi, dzielić się tym, czym sami 

żyjemy, tym, co nas interesuje.  

Jeśli masz nietuzinkowe zaintereso-

wania, chcesz podzielić się wiedzą 

na ten temat, zgłoś się do nas, chęt-

nie opowiemy o tym szerzej. 

Z a p r a s z a m y  d o  l e k t u r y 

„Niecodziennika Szkolnego”. 



Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Mam dwie ulubione książki, do 

których najczęściej wracam. Pierw-

sza pt. „Słowa Mocy” Agnieszki 

Maciąg, uświadamiająca nam, jak 

wielkie znaczenie mają słowa, które 

wypowiadamy. Mogą one zranić 

albo dodać sił, uskrzydlić. Przytoczę 

tu cytat: „Myśli, które wybierasz, i 

słowa, których używasz, tworzą 

rzeczywistość, której doświad-

czasz”. Bądźmy świadomi, jaki świat 

tworzymy dla siebie i naszych bli-

skich, słowa mają ogromną moc. 

„Myśli, które wybierasz, i 

słowa, których używasz, 

tworzą rzeczywistość, której 

doświadczasz” 
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W pierwszym numerze naszego 

„Niecodziennika” publikujemy roz-

mowę z dyrektor naszej szkoły Martą 

Pietrzyk. Pani Dyrektor zdradziła 

nam, co jest ważne w życiu, a także, 

co lubi robić w wolnym czasie. 

 

Pani Dyrektor, jakie zajęcia dodat-

kowe w naszej szkole cieszą się 

największą popularnością? 

Myślę, że najtrafniej to Wy, uczniowie, 

odpowiecie na to pytanie. Bo które 

zajęcia lubicie najbardziej? 

SKS, eksperymenty, ekoplastyka… 

Czyli ruchowe i plastyczne. 

Czy będą zajęcia dodatkowe dla 

klas 4-8? 

Oczywiście dla uczniów starszych klas 

zorganizowane są konsultacje z po-

szczególnych przedmiotów. Zachę-

cam wszystkich do odwiedzenia naszej 

strony internetowej, w zakładce Dla 

Rodziców znajdują się informacje 

dotyczące wszelkich zajęć dodatko-

wych w naszej Społecznej.  

Pani Dyrektor, chciałybyśmy za-

pytać o kilka aspektów z życia 

prywatnego. Jaka jest Pani ulubio-

na potrawa?  

Uwielbiam wszystko, co włoskie… 

spaghetti carbonara, pizza parma, 

tiramisu, czarna dobra kawa i ko-

niecznie lody czekoladowe. 

A Pani ulubiony kolor? 

Oczywiście kolor odwagi, pasji i mi-

łości, czyli czerwony. 

Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 

Uwielbiam psy, to mądre, lojalne i 

przyjazne zwierzęta, które można 

przytulać bez końca. 

Czy ma Pani psa? 

Tak, posiadam pieska. 

Druga książka to „Sekret szczęścia – 

7 fundamentów życiowej radości” 

Marci Shimoff. Przewodnik ten w 

prosty sposób pozwala nam do-

świadczyć szczęścia w codziennych 

momentach, na które wcześniej nie 

byliśmy uważni. Książka ta pokazuje, 

jak być szczęśliwym niezależnie od 

momentu życia, w którym się znaj-

dujemy, poprzez życie z poczuciem 

celu, dbanie o dobre relacje z innymi 

i budowanie swojego szczęścia w 

sposób świadomy.  

Będąc w naszym wieku, jaki 

szkolny przedmiot lubiła pani 

najbardziej? 

Miło wspominam wszelkie zajęcia 

plastyczne i przyrodnicze.  

W co lubiła się Pani bawić, mając 

9 lat? 

Lubiłam jeździć na rolkach i na ro-

werze. 

Co Pani lubi robić w wolnym cza-

sie? 

Czytam książki, chodzę do kina i 

spotykam się z przyjaciółmi? 

Dziękujemy za rozmowę i życzy-

my Pani satysfakcji z pracy i po-

wodów do bycia dumną ze swoich 

uczniów.  

 

Rozmawiały: Zuzanna Sikora, Hanna 

Nienartowicz, Julia Matyjasik, Nel 

Opoka. 

 

 

Niecodzienna rozmowa 



Dzień drzewa 

Na naszym szkolnym placu 11 

października br. pojawiło się 

nowe drzewko. W ramach 

Dnia Drzewa, obchodzonego 

już po raz dwudziesty, ucznio-

wie klasy 7 zasadzili na placu 

sadzonkę iglaka. Bądźmy 

uważni na nowe drzewko i 

obserwujmy, jak rośnie. 

Red. 
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Od szczurołapa do salonowca, czyli 
ciekawostki o Yorkshire Terrierach  

Psy rasy yorkshire terrier wyhodowa-

no ponad 100 lat temu w hrabstwie 

Yorkshire i od niego wzięły swą na-

zwę. Przodkami rasy są clydesdale, 

pasley i skye. Ich pojawienie wiązało 

się z panującą w Anglii biedą. W XIX 

wieku w okresie rewolucji przemy-

słowej do północnej Anglii 

(hrabstwa Yorkshire i Lancashire) 

masowo przybywali z sąsiedniej 

Szkocji w poszukiwaniu pracy ubo-

dzy tkacze i górnicy. Przywieźli ze 

sobą niewielkie czworonogi, na 

utrzymanie dużych nie było ich stać, 

by stróżowały, tępiły myszy w do-

mach, a nawet z nimi kłusowały, 

choć było to surowo zabronione. 

Małe terriery doskonale wypłaszały 

zwierzynę, chwytały ją i były na tyle 

odważne, aby wejść za nią do nory. 

Niewielkie rozmiary psa pozwalały 

szybko ukryć go w kieszeni płaszcza 

i wrócić do domu bez wzbudzania 

podejrzeń. 

Yorki są psami skorymi do zabawy, 

aktywnymi . Nie są agresywne, lubią 

towarzystwo ludzi  i zabawy z dzieć-

mi, stąd świetnie odnajdują się jako 

psy rodzinne. Potrafią być zazdrosne 

o swoich właścicieli :)  Ich szkolenie 

powinno być stanowcze, ponieważ 

to psy o silnym, upartym charakte-

rze. Początkowo psy rasy yorkshire 

terrier nie miały tak imponującej, 

pięknej szaty – zyskały ją dopiero 

dzięki krzyżowaniu z maltańczy-

kiem. Wzbudziły wtedy zaintereso-

wanie wyższych sfer i stały się ozdo-

bą salonów. Ciekawostką jest, że nie 

mają sierści, jak większość psów, a 

włosy zbliżone budową do włosa 

ludzkiego. Włosy im nie wypadają 

jak sierść, ale trzeba je regularnie 

strzyc, a długie włosy myć i czesać. 

Włosy nie mają podszerstka, który 

chroni psy z normalną sierścią 

przed chłodem. Dlatego yorki czę-

sto noszą psie ubrania: sweterki, 

przeciwdeszczówki, a nawet pu-

chówki. Dodatkową zaletą jest ich 

długowieczność. Wiele z nich przy 

odrobinie szcęścia, miłości i w do-

brych warunkach potrafi żyć 16-18 

lat. 

W 1984 roku powstała nowa od-

miana Biewer Yorksire Terrier. Rasa 

ta wywodzi się z dwóch yorków, 

które urodziły szczenięta w bardzo 

rzadkim kolorze. Biewery mają bia-

łą domieszkę i są w związku z tym 

trójkolorowe. 

Sama również jestem posiadaczką 

Yorka :) Choć historia rasy jest 

burzliwa, mogę powiedzieć, że mój 

pies to szczurołap i salonowiec w 

jednym małym ciele. 

 

Mary Kowal 
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Społeczna. Stawiamy na ucznia! 
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im. Ks. Jana Twardowskiego STO  
w Częstochowie 

      1.             

2.                   

  3.                 

    4.               

5.                   

6.                   

1. Przedstawiane na grzbiecie jeżyka. 

2. W szkole najbardziej ulubione przez  

uczniów. 

3. Jedna nie czyni wiosny. 

4. Części u roślin. 

5. Wyczekiwany pod choinką. 

6. Zostaje po ściętym drzewie. 

Społeczność szkolna 4 października wybrała radę uczniów. 

Mimo iż wszyscy już wiedzą, kto reprezentuje naszą szkołę w 

roku szkolnym 2022/2023, z radością odnotowujemy, że 

przewodniczącą została Hanna Jędrak-Konieczko, zastępcą 

przewodniczącej Wiktoria Kryczało. Członkami RU zostali: 

Zofia Gacek, Stanisław Garncarek, Larisa Sobczyk-Pluta i 

Magdalena Bożek. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy skuteczności w spełnia-

niu wyborczych obietnic.  

Rada szkolna 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek. 

Po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz część loczków wyszła boczkiem. 

 

Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, 

bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy 

i nad Bzurą w bzach bajdurzy, 

bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 

bo zbzikował i ma bzika! 

Red. 

Językowe łamańce 


