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Wywiad/Z wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Klini-

skach Wielkich. Trudy pracy wicedyrektora szkoły 

pani Joanny Nowickiej 
Najpierw nauczyciel klas 1-3, potem wicedyrektor SP w Kliniskach Wielkich. O 
tym, co sądzi o swojej pracy i jak spędza wolny czas rozmawiają: 

Klaudia Majkrzak, Filip Banach 

Filip: Czy ta praca była Pani marzeniem? 

JN: Praca z dziećmi jako wychowawca i praca dyrektora była moim marzeniem, bo 

nadal pracuję z dziećmi, a mogę decydować o wielu sprawach, które poprawią sa-

mopoczucie w szkole i to ,że będziecie czuli się bezpiecznie, a również będę mogła 

współpracować z wami. Wcześniej pracowałam z mała grupą dzieci, a teraz z 

większym gronem. 

Klaudia: Jak ocenia Pani swoją pracę? 

Na pewno jest to praca, która pochłania wiele czasu. Jest to praca odpowiedzial-

na, bo podejmuję ważne decyzje, które dotyczą i uczniów, i nauczycieli w szkole. 

Myślę, że to jest dosyć wymagająca praca, ale i daje dużą satysfakcję z osiąganych 

celów. 

F: Co robi Pani w wolnym czasie poza pracą? 

Poza szkołą bardzo lubię czytać książki, ale brakuje mi tego czasu na to zajęcie. 

Kiedy byłam w waszym wieku, bardzo lubiłam czytać wszystkie lektury, nie tylko 

te obowiązkowe. Sami wiecie, że w życiu dorosłym tego czasu bardzo brakuje. Je-

śli mam tą chwilkę, lubię przeczytać dobrą książkę. 

K: Co skłoniło Panią do pracy dyrektorki? 

Moim wyborem była praca nauczyciela. Kiedy dostałam propozycję pracy od pani 

Karoliny, żebym pomagała jej, pomyślałam, że mogę zadbać nie o małe grono tyl-

ko o większe grono dzieci.   

F: Na czym polega praca dyrektora? 

Moja praca polega na sprawach organizacyjnych, muszę zadbać o zastępstwa jeśli 

nauczyciele są chorzy, żebyście mieli salę wolną, w której ma się odbywać dana 

lekcja. Jeśli jest coś organizowane w szkole, to też muszę to zorganizować. Teraz 

były konkursy, musiałam się tym zająć, przydzielić jakieś funkcje nauczycielom. Są 

to głównie sprawy organizacyjne, ale moja praca polega również na rozwiązywa-

niu spraw wychowawczych. Jeśli uczniowie mają jakiś problem, mogą przyjść. Nie 

ma to dużego znaczenia, czy do mnie, czy do Pani Karoliny. 

 



K: Ma Pani jakieś hobby? 

Ja bardzo lubię plastykę i czytanie książek, ale w życiu dorosłego nie ma tego czasu w na-

tłoku obowiązków, nie ma na to czasu. Jak byłam wychowawcą klasy, to mogłam się speł-

niać robiąc dekoracje. 

F: Jaki był pani ulubiony przedmiot w dzieciństwie? 

Zawsze przepadałam za przedmiotami humanistycznymi (…). Potem w czwartej klasie po-

jawia się historia, to historia mnie bardzo fascynowała. Już do końca, bo nawet na matu-

rze, zdawałam historię jako przedmiot główny. 



Najdziwniejsze rasy pso w 
1.Pierwszą rasą godną uwagi, jest komondor. 

Kolor jego sierści nie jest zbyt wyróżniający 

się, 

natomiast jej wygląd jest dosyć zabawny. 

Jednym sło-

wem jest to 

pies mop. 

 

 

Źródło: dziennikpolski24.pl 

 

źródło: DinoAnimals.pl 

2.Drugą rasą jest Shar Pei. Warto zwrócić  uwagę na nadmiar skóry u tych zwierząt. 

Przez liczne fałdki na mordce wygląda trochę jak smutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło : Zpazurem.pl                           Źródło: Cornell University College of Veterinary 

Medicine 

3.Kolejnym ciekawym pieskiem jest Bedlington terrier. Ten ciekawy piesek wyróżnia 

się swoim wygladem - rzypomina owieczkę. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło :LUV My dogs 

  

Źródło : www.akc.pl  



 

KROK PO KROKU: jak narysowac  kota? 
1.Zacznijmy od koła i ‘’krzyżyka’’                            2.Dajmy mu kształt głowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dodajemy my oczy i pyszczek     4. Jeszcze parę szczegółów 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.Poprawiamy wszystko cienkopisem     

 

 

  I GOTOWE :)  

 

 

 

 

 

 
*”krzyżyk’’-kierunek w który zwraca się po-

stać 



Wydarzenie 
W związku z Dniem Chłopaka, 28 września odbyła się wycieczka klas szóstych do pod-

ziemi miasta Szczecina. ,,Jechaliśmy pociągiem, a potem przeszliśmy do podziemi obok 

dworca. Naszym przewodnikiem był  bohater epizodyczny filmu ,,Wielka ucieczka na 

północ ’’. Było bardzo ciekawie. Ściany schronu były pomalowane farbą fluorescencyjną, 

żeby podczas braku prądu było widać zarysy ludzi. Na korytarzach stały manekiny ubra-

ne w stroje, które udało się odzyskać po wojnie’’ - mówiła jedna z uczennic klasy 6.  

 

 

Ciekawostka 
Każde pomieszczenie miało swoje zastosowanie  

np. jedno było dla matek z dziećmi, a inne z ławkami dla starszych panów. Było dużo 

schodów i dwa wejścia.  

Schron mieści ok. 5 tys. osób !!! Przewodnik określił to miejsce najbezpieczniejszym w 

Szczecinie. 

 

 

 



KRZYZ O WKA O GRECKICH BOGACH 

 

 

 

        

        

     

    

    

     

      

      

1.Półkoń– półryba . 

2.Półbyk– półczłowiek. 

3.Bóg podtrzymujący niebo. 

4.Bóg, który miał władzę nad pioruna-

mi. 

5.Wyłoniła się z Chaosu. 

6.Brat Zeusa, władca podziemia. 

7.Bliźniaczy brat Artemidy. 

8.Bóg nieba w  mitologii greckiej.  
Cerber-pies pilnujący 

wejścia do podziemia. 
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Sałatka Owocowa 
Sposób przygotowania: 
Owoce umyć, odsączyć. Gruszki obrać, usu-

nąć gniazda nasienne, pokroić w kostkę. 

Brzoskwinie pokroić w kostkę, winogrona w 

plasterki. Do miski włożyć owoce. Dodać 

miód, wymieszać. Sałatkę owocową przeło-

żyć do salaterki, udekorować listkami mię-

ty. Smacznego! 

Składniki: 
 brzoskwinie - 2 szt. 

 gruszki - 2 szt. 

 winogrona - 1 szkl. 

 jeżyny - 1 szkl. 

 miód - 2 łyżki 



Quiz o Fortnite 
1.Kto stworzył Fortni-

te? 

A. Celvin Klein 

B. Epic Games 

C. SuperCell 

 

2.Ile osób gra w Fort-

nite? 

A.350 milionów 

B.400 milionów 

C.375 milionów 

 

3. Jaki jest najrzadszy skin w Fortnite 

A. Czarny Rycerz 

B. Kruk 

C. Ragnarok 

 

4.Ile lam najwięcej może się stworzyć na mapie? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

 

5. Przed czym uciekają gracze w trybie Battle Royal? 

A. Przed Tsunami 

B. Przed Burzą 

C. Przed Godzillą 



Przepis na ciasto marchewkowe  
Składniki: 

 1,5 szklanki startej marchewki (ok.3-4 marchewki) 

 1,5 szklanki mąki 

 4 jajka 

 1 szklanka oleju 

 1 szklanka cukru 

 1 łyz eczka proszku do pieczenia 

 1 płaska łyz eczka sody 

 1 łyz eczka cynamonu 

 1 łyz eczka przyprawy do piernika  (moz na pominąc ) 

 1 łyz ka cukru wanilinowego 

 1 szklanka pokrojonych orzecho w włoskich 

 po ł łyz eczki soli 

 

Marchewkę trzemy na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie kroi-

my lub łamiemy na małe kawałki. Piekarnik nastawiamy na 180°C i za-

bieramy się za ciasto. Jajka ubijamy mikserem z cukrem i cukrem wani-

linowym przez ok. 3 minuty. Zaczynamy powoli dolewac  olej az  się po-

łączy z masą. Ciągle ubijając, stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną z 

solą, proszkiem i sodą. Ciasto powinno byc  gęste. Dodajemy cynamon 

oraz ewentualnie przyprawę do piernika. Na kon cu wsypujemy odci-

s niętą  marchewkę i orzechy, i mieszamy ostatni raz.  

 

 

Na koniec wykładamy na blachę wysmarowaną masłem lub odrobiną 

oleju.  

Pieczemy 44 - 50 minut.  




