


W końcu! Udało się! Wydaliśmy 1. numer gazetki szkolnej FiPiN News.
Dlaczego tak późno? - zapytacie. Przecież koło dziennikarskie działa od
początku roku szkolnego. Jednak nie było łatwo się spotykać i wspólnie
pracować na treścią gazety. Kwarantanny, izolacje... Ale! To już przeszłość.
Teraz możemy działać i wydawać gazetę co miesiąc. Taki mamy plan. 

O czym będziecie mogli przeczytać w 1 numerze?
Zacznijmy od okładki i jej kolorystyki. Sytuacja w Ukrainie wstrząsnęła niemal
każdym z nas. Dlatego, chociaż w tak drobnym geście, postanowiliśmy
pokazać naszą solidarność z Ukrainą. Jak zapewne zauważyliście, kolorystyka
okładki jest w barwach narodowych tego kraju.

Ponieważ Wielkanoc za pasem, to również tematy, które poruszamy 
w 1 numerze FiPiN News, będą nawiązywały do tych świąt. Przy okazji -
życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych!

W naszej gazecie odnajdziecie stałe działy i mamy nadzieję, że będziecie brać
udział w tworzeniu FiPiN News. Już od jutra, w szkolnej bibliotece, odnajdziecie
skrzynkę na Listy do Redakcji. Każdy może napisać artykuł do konkretnego
działu lub po prostu opisać co mu aktualnie leży na sercu.

Stałe działy naszej gazety to:

W S T Ę P N I A K
Marzec 2022        Bogaczów

Redakcja FiPiN News w składzie:

Julia Kobylarz
Nina Kwapiszewska
Hania Mróz
Zosia Szelążek
Julia Zdanowicz

Opiekun: Paulina Madej

Komiks o przygodach FiPiNa
Łamigówka/krzyżówka/quiz
Żart Miesiąca
Listy od Czytelników

Kalendarium
Wywiad
Moje hobby
Nasze zwierzaki

Zapraszamydo lektury!
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Dla 1. numeru FiPiN News, mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad   
 z Panią Dyrektor naszej szkoły – Anetą Ziółkowską. Zapraszamy do
lektury.

W Y W I A D
Marzec 2022

z Panią Dyrektor Anetą Ziólkowską
Wywiad przeprowadziły: Julia Zdanowicz i Julia Kobylarz

Bogaczów

1. Dlaczego postanowiła Pani otworzyć
naszą szkołę?
- Dlaczego postanowiłam otworzyć Naszą
szkołę? W ogóle  dlaczego postanowiłam 
 otworzyć szkołę? Tylko dlatego, że w Polsce
jest mało tak naprawdę cudownych, fajnych
miejsc, gdzie dzieciaki  mogłyby się odnaleźć,
i w których mogłyby wzrostać każdego dnia
na wspaniałych   i wartościowych ludzi.
2. Gdyby otwierała Pani szkołę po raz drugi,
to czy by Pani coś zmieniła, a jeśli tak, to
dlaczego?
- Zmiana jest ważnym elementem naszego
życia. Bez niej nie da się iść do przodu, a o to
chodzi, by nie stać w miejscu i się stale
rozwijać. Teraz nie potrafię powiedzieć, co by
to mogło być, w odniesieniu do początków
szkoły. 
Nie wiem czy w ogóle znacie historię naszej
szkoły i czy wiecie, że tak naprawdę kiedyś
była bardzo mała, z bardzo małą ilością
dzieciaków. 
Rozrastała się z roku na rok, więc jak się
zmieniały warunki i przybywało Was, jak
zmieniały się oczekiwania, zmieniała się
kadra, zmieniał się świat, otoczenie, rósł nam
"apetyt" na coraz ciekawszą edukację. Życie
uczy nas, że trzeba być elastycznym, by
dopasować się do zmieniającej się
rzeczywistości. 
Poprzedni rok pokazał nam, że musimy być
gotowi na zmiany każdego dnia.
3. Jakie są plany rozwoju szkoły?
- W tej chwili najważniejsze jest dla mnie to,
by nasza szkoła stale się rozwijała. By to
miejsce, które wspólnie tworzymy wzrastało,              

było nie tylko szkołą, ale wspólnotą ludzi,
którzy się szanują, są uważni na siebie i
swoje potrzeby. 
Nie wiem czy znacie słowo dobrostan - to
takie warunki, które sprawiają, że czujemy   
się dobrze i bezpiecznie po prostu. I o ów
dobrostan chciałabym, abyśmy dbali
wspólnie każdego dnia. 
Dobrostan Wasz, ale także kadry, Waszych
nauczycieli, pracowników szkoły. 
Dla mnie szkoła to szczęśliwe dzieci,
szczęśliwi nauczyciele, pracownicy, oraz 
 szczęśliwi rodzice. 
Bo tylko szczęśliwe dzieci mogą się czegoś
nauczyć. 
To jest nasz plan na kolejne miesiące, lata. 
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W Y W I A D
Marzec 2022

z Panią Dyrektor Anetą Ziólkowską
Wywiad przeprowadziły: Julia Zdanowicz i Julia Kobylarz

Bogaczów

4. Co Pani lubi najbardziej czytać, jakie
gatunki książek Pani preferuje i dlaczego?
- Od kilku dobrych lat czytam bardzo dużo
książek związanych z oświatą, rozwojem
dzieci, z Waszym rozwojem, ale uwielbiam
generalnie biografie, szczególnie te opisujące
losy interesujących kobiet, które coś w życiu
osiągnęły. Zapewne, gdy uczycie się historii
zauważyliście, że wiele się mówi o
mężczyznach, którzy osiągnęli dużo, byli np.
naukowcami, odkrywcami, badaczami, itd.
O kobietach mówi się czy pisze niewiele. 
A jest tak tylko dlatego, że my, kobiety, bardzo
późno, zostałyśmy dopuszczone do edukacji
oraz do tego, żeby zdobywać wykształcenie i
rozwijać się w sferze zawodowej. Tym bardziej
więc, uwielbiam czytać o kobietach, które
mimo wszystko osiągnęły w życiu coś
znaczącego.
5. Zbliża się Wielkanoc. Jakie są Pani
ulubione tradycje wielkanocne?
- Moją ulubioną tradycją wielkanocną jest od
lat i niezmiennie wspólne śniadanie
wielkanocne, z rodziną, z bliskimi, w słońcu      
 i radości, przy wielkanocnym, ale też
wiosennym stole. Oczywiście ogromną
radość sprawia mi też wspólne dekorowanie
jajek.
6. Jakie potrawy znajdą się na Pani
wielkanocnym stole?
- Na moim stole nie może zabraknąć
(rodzina by mi tego nie wybaczyła :)))
tradycyjnego żurku z jajkiem, białą kiełbasą,
szynką). I to jest moja ulubiona potrawa.
Zresztą zdarza się, że na prośbę bliskich
pojawia się ona i w trakcie roku.  
Oczywiście nie może zabraknąć też babki
wielkanocnej, pisanek,  jajek z majonezem,

białej kiełbasy czy wędlin.
Nasz stół, skromny, ale zawsze staram się,
by był pięknie udekorowany. 
Wiosenne kwiaty na stole to to, co daje mi
radość. 
7. Jakie są Pani ulubione wiosenne
kwiaty?
Moje ulubione kwiaty wiosenne to tulipany
i krokusy. Kocham też konwalie, ale to
trochę późniejsze kwiaty.  :)
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Moim hobby już od kilku lat jest jeździectwo.
Moja przygoda z końmi zaczęła się, gdy byłam w drugiej
klasie. Chodziłam jeszcze do poprzedniej szkoły, która
oferowała jazdę konną jako zajęcia dodatkowe. Kiedy
odeszłam z tamtej szkoły, przestałam jeździć konno.
Rozłąka z jeździectwem nie trwała jednak długo. Pod koniec
trzeciej klasy, moja przyjaciółka Julka poszła na jazdę do
stajni Elba w Radwanowie. Sama też, za przykładem Julki,
wybrałam się tam na próbną jazdę. I tak ponownie zaczęła
się moja przygoda z końmi. Trenując w Elbie, raz
uczestniczyłam w towarzyskich zawodach. Aktualnie jeżdżę 
 w klubie Cortina Kaczenice, stajnię zmieniłam w lutym tego
roku. W czerwcu natomiast, miną 2 lata odkąd jeżdżę konno.
Moje hobby, jak każda pasja, wymaga poświęcenia dużej
ilości czasu oraz pracy podczas treningów. Jestem w stajni
dwa razy w tygodniu, łącznie 5 godzin. 
Koń, na którym jeżdżę ma ksywkę "Kucyk" i każdy go tak
nazywa, ponieważ nawet trenerka nie potrafi zapamiętać
jego prawdziwego imienia. "Kucyk" jest spokojnym wałachem
(wałach – wykastrowany ogier – przyp. red.). Jeździłam
jeszcze na klaczy Tosi, która jest bardzo skoczna – pod
nieznajomym jeźdźcem potrafiła skoczyć nawet na metr
wysokości, na Gracji, która często się potyka i na wałachu
Ślązak - koniu śląskim, mającym w kłębie prawie 170 cm.
Jazda konna to także poświęcanie swojego czasu, na
przykład w wakacje. Raz byłam na obozie, który odbywał się
w Warszawie. Samego obozu nie wspominam dobrze, ale   
 za to poznałam dwie fajne osoby. W tym roku wybieram się
na obóz do Rancza Pcim.
Warto wiedzieć, że hobby jakim jest jeździectwo, może
wiązać się z różnymi niebezpiecznymi sytuacjami.                 
 Na przykład, podczas jazdy w starej stajni, koleżanka spadła 
z konia i pojechała do szpitala, bo koń ją kopnął. Na szczęście
nic się nie stało, ale trzeba zawsze pamiętać, że mamy do
czynienia z żywymi stworzeniami, które mają swój charakter.
Mimo wszystko, uwielbiam jazdę konną i nigdy nie chcę z niej
zrezygnować. To moja prawdziwa pasja.

M O J E  H O B B Y

Marzec 2022

Nina Kwapiszewska "Mówią na niego Kucyk"
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W pierwszym numerze naszej gazety, planowaliśmy opisać zwierzątko bliskie 
wszystkim uczniom, czyli kotkę Nutkę. Niestety, nie ma jej już z nami, dlatego poniżej

przedstawiamy nasze wspomnienia o Nutce.

N A S Z E
Z W I E R Z A K I

Marzec 2022 Bogaczów

~ Hania Mróz, kl V: 
Nutka pojawiła się w Pro Novo, gdy chodziłam do klasy startowej. Nie pamiętam z tamtego
czasu zbyt wiele. Pamiętam jednak, że to ja wymyśliłam imię „Nutka”. Kotkę nazwałam tak,
ponieważ w jednej książce była czarno-biała kotka Nutka. Była to książka z serii „Zaopiekuj
się mną”.
Na początku każdy kotkę nazywał inaczej, ale po jakimś czasie przyjęło się imię „Nutka”. 
Kotka na początku nie była zbyt ufna, później jednak lubiła, jak się ją głaskało, nigdy tylko
nie lubiła, gdy ktoś ją podnosił. Parę razy wkradła się do szkoły. 
Kiedyś, gdy byłam na nocowaniu w szkole, razem z klasą poszliśmy na nocny spacer. Nutka
cały czas szła za nami!
Kotka była bardzo kochana, szkoda, że nie ma już jej z nami. Będę za nią tęsknić.

~ Julia Zdanowicz, kl V: 
Pamiętam, jak kiedyś siedziałam na boisku, a Nutka weszła mi na kolana i zaczęła je
ugniatać łapkami i się na nich układać. Była taka słodka”.

~ Paulina Madej, opiekun koła dziennikarskiego: 
Kiedy pierwszy raz przyjechałam do szkoły, to Nutka akurat zajadała kocie jedzonko z miski
na dworze. Podniosła na mnie oczka i jak to kot, zajadała dalej. Wiele razy podchodziła do
mnie 
i ocierała pyszczek o wyciągniętą do niej dłoń. Fajnie było patrzeć jak błogo wygrzewa się 
w słońcu. Brakuje mi jej.”

~ Pani Renatka Jaszczyszyn:
Codziennie rano na nas czekała. Czuła się jak w domu. Wkradała się do szkoły              
i odpoczywała na krzesełkach dzieci z przedszkola. Lubiła jeść puszeczki, chrupeczki, mięsko
z obiadu i pić mleczko”.
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KOMIKS 
O PRZYGODACH FIPINA

Marzec 2022 Bogaczów

FiPin szykuje się do Świąt
Wielkanocnych. Rozpoczyna od
malowania jajek.
Cały czas zerka na zdjęcie swojej
przyjaciółki, które wisi na ścianie. 

FiPiN świętuje Wielkanoc
Autor: Hanna Mróz

Teraz FiPiN nakrywa do stołu
i ustawia na nim wielkanocne
potrawy. 
Za chwilę pojawi się jego
wyjątkowy gość.

Pchełka - córka Nutki już się pojawiła. FiPiN zje śniadanie razem z nią.
Nieważne jakie potrawy znajdą się na wielkanocnym stole, ważne,

 że mamy z kim świętować! 

Strona 7        



         1.           

        2.            

      3.              

       4.             

         5.           

        6.            

 7.                   

       8.             

     9.               

K R Z Y Ż Ó W K A
Marzec 2022 Bogaczów

Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło 
Autor: Julia Zdanowicz

Dmuchane jajka.
Malowane jajka.
Wielkanocna zupa.
Wielkanocne kwiaty.

1.
2.
3.
4.

5. Wielkanocne, żółte, „ćwierkajace”.
6. Wielkanocne „kotki”.
7. Inna nazwa dla „mokrego poniedziałku”.
8. Wielkanocna pora roku.
9. Wielkanocny, przynosi prezenty. 
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Krzyżówkę można uzupełnić w tym pdfie - wystarczy kliknąć w dane pole,  wpisać
literkę i za pomocą przycisku TABULATOR na klawiaturze przejść do kolejnego pola.



Mama Jasia ma 4 dzieci:
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Jasia :)))

Ż A R T
M I E S I Ą C A

Marzec 2022 Bogaczów

Śmiech to zdrowie  
Wybrała: Julia Kobylarz

Strona 9        


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 


