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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

Październik/listopad

W tym roku szkolnym
rozpoczyna działalność
gazetka naszej szkoły
„Balonik”. Ukazywać się
ona będzie co dwa miesiące, a powstaje przez
Was dla Was.
W poszczególnych
numerach redakcja
„Balonika” będzie zamieszczała artykuły dotyczące m.in. sportu, filmu, podróży, kultury,
przyrody i innych ciekawostek z poszczególnych
dziedzin. Na stronach
gazetki pojawiać się będą
także bieżące sprawy
naszej szkoły, wywiady z
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz innymi
interesującymi osobami.
Gazetka zamieszczać

będzie porady, ogłoszenia.
Nad poszczególnymi artykułami pracować będą:
Dorota, Zosia, Wiktoria z
klasy IV b, Lena, Wojtek
z klasy IVc, Gabrysia,

Karolina z klasy VIa,
Staszek z klasy VI b.
Redakcja gazety pozostaje otwarta na Wasze propozycje oraz współprace.

STO LAT, STO LAT
niech żyje nam...
… A kto? Oczywiście
107– ka, która w tym roku
obchodzi niecodzienny
jubileusz 50—tych urodzin. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce 14
października.

W numerze:

Z tej okazji składamy
najszczersze życzenia
kolejnych lat pełnych
sukcesów, zrealizowanych projektów oraz tak
wspaniałych uczniów jak
obecnie.

W tym numerze:

„ …Wywiad
Lubiłam chemięzi Dyrektor
matematykę”, wywiad z Dyrektor Szkoły p. Urszulą Guzikowską
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„ Jako dziecko uczęszczałam do 107– ki” , rozmowa z Vice Dyrektor szkoły p. Ireną Domagałą
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Byłem Tadeuszem Boyem Żeleńskim,
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Urodziny Szkoły w obiektywie
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Od Redakcji
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„...lubiłam chemię i matematykę”

wywiad z panią dyrektor Urszulą Guzikowską
została w Jej gabinecie, które można
nazwać „Centrum dowodzenia”

Pani Dyrektor: Przede wszystkim
radziłabym słuchać nauczyciela.

Balonik: Jak długo jest Pani dyrektorem naszej szkoły?

Balonik: Jakie przedmioty lubiła Pani
gdy chodziła do szkoły?

Pani Dyrektor: Dyrektorem Szkoły
jestem już 3 lata.

Pani Dyrektor: Jako uczennica lubiłam takie przedmioty jak chemia oraz
matematyka

Balonik: Czy jest to przyjemna praca?
Pani Dyrektor: Bardzo, ale trochę trudna.
Balonik: Co lubi Pani robić w wolnym
czasie?
Pani Dyrektor: W wolnym czasie bardzo lubię czytać książki oraz oglądać
filmy.
Pani Dyrektor, choć zapracowana,
znalazła dla nas chwilkę, aby porozmawiać oraz zdradzić nam kilka tajemnic. Rozmowa przeprowadzona

Balonik: Uczy Pani w naszej szkole też
informatyki. Jakiej rady mogłaby Pani
udzielić uczniom, którzy myślą o takim
zawodzie w przyszłości?

Balonik: Czy istnieje w Pani życiu
motto, które mogłoby być radą dla
naszych kolegów?
Pani Dyrektor: Tak, aby szanować
innych.
Balonik: to już wszystkie pytania,
jakie przygotowaliśmy. Dziękujemy
bardzo za poświęcony czas i rozmowę.
Pani Dyrektor: Dziękuję.
Rozmawiały: Gabrysia, Wiktoria, Zosia

„ Jako dziecko uczęszczałam do 107—ki”,
rozmowa z Panią vice Dyrektor
Ireną Domagałą
Wywiad z Panią vice dyrektor przeprowadzony został w jej gabinecie,
który dla większości z nas jest bardzo
tajemniczy. Pani Dyrektor przywitała
nas z uśmiechem i opowiedziała o
kilku nieznanych nam bliżej faktach.
Balonik: Jak długo jest Pani wice
dyrektorem?
Pani vice Dyrektor: od roku 1993
jestem vice dyrektorem.
Balonik: Co należy do Pani obowiązków?
Pani vice Dyrektor: Organizacja codziennej pracy szkoły. Układanie i
czuwanie nad przestrzeganiem codziennego planu zajęć.
Balonik: Czy przez te lata, gdy jest
Pani vice dyrektorem nasza szkołą się
zmieniła?
Pani vice Dyrektor: Zmieniła się.
Jest mniej dzieci i można się krócej
uczyć. Sale lekcyjne wyposażone są w
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nowoczesny sprzęt. Jest pracownia
komputerowa, której wcześniej nie
było.
Balonik: Dlaczego matematykę uważa się za królową nauk?
Pani vice Dyrektor: Wszechstronnie
rozwija umysł i logiczne myślenie.
Jest podstawą do zrozumienia i nauczenia się innych przedmiotów.
Balonik: A jakie ma Pani wspomnienia ze swojej szkoły?
Pani vice Dyrektor: Jako dziecko
uczęszczałam do 107 –ki. Byłam
grzeczną dziewczynką i bardzo lubiłam grać w koszykówkę.
Balonik: Czy ma Pani rady dla naszych kolegów?
Pani Vice Dyrektor: Należy uczyć
się systematycznie. Codziennie wolny
czas poświęcić na naukę języków
obcych i realizacji swoich pasji oraz
zainteresowań. Nie marnować czasu

przed telewizorem i komputerem.
Balonik: Dziękujemy za radę oraz
wywiad.
Pani vice Dyrektor: Dziękuję.
Rozmawiali: Dorota, Lena, Wojtek

Byłem Tadeuszem Boyem Żeleńskim
W przedstawieniu z okazji pięćdziesięciolecia istnienia szkoły, grałem jej
patrona Tadeusza Boya Żeleńskiego.
Na łamach szkolnej gazetki opowiem
Wam o przygotowaniach do tego
wydarzenia.
Nasze próby początkowo szły opornie, nie wszyscy przynosili stroje, co
chwilę zmieniano rolę, dodawano
gesty lub postacie do scen. Kolejne
próby na sali gimnastycznej z mikrofonami i akcesoriami wypadały
znacznie lepiej. Na scenie pojawiły
się rekwizyty takie jak: ławki oraz
stolik, przy którym siedzieli aktorzy
przebrani za artystów z XX wieku.
Wystrój ten miał nawiązywać do
sławnej Jamy Michalika. W inscenizacji wykorzystano teksty Tadeusza
Boya Żeleńskiego, Celiny Muszyń-

skiej (byłej nauczycielki naszej szkoły)
oraz Juliana Tuwima. Scenariusz w niektórych fragmentach był żartobliwy, w
innych zaś poważny. Grający uczniowie
byli przebrani za ciekawe postacie pochodzące także z ubiegłego wieku. Dlatego
można było oglądać różnorodne stroje. W
przedstawieniu zaśpiewano piosenki na
różne znane melodie, na przykład piosenkę na nutę ,,Przybieżeli do Betlejem’’,
albo ,,Wojenko.” Wszystkie piosenki
śpiewał zespół muzyczny. Udział w tak
wyjątkowym przedstawieniu był dużym
przeżyciem.
Staszek.

Urodziny szkoły w obiektywie
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Od redakcji...
i uczniów. To był jeden z tych dni, o
których się opowiada przez długie
lata. W szczególności powiedzieć tak
mogą nasi koledzy, którzy prezentowali się w przedstawieniu, jak nie
jeden zawodowy aktor. Goście naszej
szkoły też tego dnia byli niezwykli, a
w śród nich nawet duch Boya.
Podsumowując 107 –ka miała urodziny na jakie zasłużyła, znosząc nasze
hałasy, słuchając naszych radosnych
opowieści i oczywiście naszych mądrych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pierwszy numer „Balonika” poświęcony został Jubileuszowi. Ale czy
można było postąpić inaczej?
Ten dzień na trwałe wpisał się w
naszą pamięć, a także postawił na
baczność wszystkich jej pracowników

Mamy ogromną nadzieję, że przeglądaliście i czytaliście pierwszy numer
„Balonika” z wielkim zainteresowaniem.
Kolejny numer „Balonika” ukaże się
w grudniu. W nim również zaplanowane mamy ciekawe artykuły, nowinki ze szkoły, rozmowy dzięki którym
poznacie bliżej naszych nauczycieli i
innych interesujących ludzi.

Liczymy na Waszą współpracę oraz
zachęcamy do dzielenia się spostrzeżeniami na temat gazetki. Pamiętając,
że powstaje ona dla Was, zachęcamy
do przesyłania na adres e-mail propozycji artykułów, wywiadów i wszystkiego tego o czym będziecie chcieli
przeczytać. Z naszej strony zapewniamy iż będziemy się starać sprostać
Waszym oczekiwaniom.
A może sam chciałbyś napisać artykuł? Prześlij go nam, a może znajdzie
się w którymś z numeró w
„Balonika”.
Redakcja zastrzega sobie odpowiedzi
na wybrane e—maile.

