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OD REDAKCJI 

Drodzy Arkowicze! Witamy Was serdecznie na łamach naszej szkolnej gazetki. Oddajemy w Wasze ręce 

pierwszy numer PrzeglądARKI. Mamy nadzieję, że zostaniecie naszymi czytelnikami. Przez ostatni miesiąc 

organizowaliśmy się jako redakcja, wymienialiśmy pomysły i inspiracje, jednak przede wszystkim, tworzyliśmy dla 

Was treści dotyczące życia naszej szkoły, uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że to, co dla Was 

przygotowaliśmy, będzie interesujące. W tym numerze znajdziecie wywiady, artykuły z życia szkoły, różne historyjki, 

porady. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia naszej gazetki.  

Mikołaj Pulnik, klasa 6 i Karolina Bednarz, opiekunka redakcji szkolnej gazetki 

 

MIESIĄC W ARCE  

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

Pierwszego września wróciliśmy do szkoły. Plac wokół szkoły wypełnili odświętnie ubranymi uczniowie 

i nauczyciele. To był piękny, pogodny dzień, pełen powitań po długiej przerwie i wesołych rozmów.  

Słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, 

pierwszego września uczniowie do szkół wracają. 

 

Opaleni, uśmiechnięci, 

do nauki pełni chęci. 

 

Pierwszy dzwonek zabrzmiał głośnie, 

uczniowie do klasy pobiegli radośnie. 

 

Wychowawczyni z uwagą słuchają , 

wakacje skończone, naukę teraz mają. 

 

Koronawirus nie straszny tym razem, 

bo chcemy być w klasach...Razem! 

 

Maseczki nosimy, ręce myjemy 

i w szkole pilnie uczyć się będziemy. 

 

Chęć do nauki zenitu już sięga, 

a dzieci już wiedzą: Wiedza to potęga! 

 

Ola i Kasia Bełza, klasa 5 
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WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR, IWONĄ 

BOROWSKĄ 

 

W tym roku stery Arki przejęła pani Iwona 

Borowska. Jakie ma plany i jak to jest być 

dyrektorką szkoły, dowiecie się w poniższym 

wywiadzie.  

  

Bartek Żukrowski: Co skłoniło Panią aby zostać 

dyrektorką? Czy wolała Pani być pedagogiem, czy 

dyrektorką?  

 Pani dyrektor Iwona Borowska: Zostałam poproszona aby zostać dyrektorką szkoły przez poprzedni zarząd. Nigdy 

o tym nie myślałam… Całe życiem byłam  pedagogiem, więc łatwiej jest mi pracować jako pedagog, jako dyrektor 

uczę się wszystkiego na nowo, ale bardzo mi się podoba ta praca.  

  

BŻ:Co należy do głównych obowiązki dyrektora szkoły? Na czym polega Pani praca z nauczycielami i współpraca 

z rodzicami?  

  

IB: Dyrektor szkoły ma bardzo dużo obowiązków, ale jeśli pytasz o główne, to na pewno chodzi oto aby wszyscy 

mieli dobrą atmosferę w szkole.  To też jest związane ze współpracą, żebyśmy  zarówno nauczyciele , 

rodzice,uczniowie  się słyszeli nawzajem, rozmawiali ze sobą, razem planowali działania. Dyrektor czuwa nad 

planowaniem działań. Oczywiście są odpowiednie przepisy, których muszę przestrzegać,  muszę dbać o to, aby było 

bezpiecznie  w szkole. Najważniejszym  moim zdaniem zadaniem jako dyrektorajest to,  żebywszystkim nam tutaj 

było dobrze, dobrze nam się współpracowało, pracowało  i żeby razem rozwiązywali problemy.  

  

BŻ:Co zmieniłaby Pani w naszej szkole i czy są takie rzeczy, które chciałaby Pani, ale nie może zmienić, dlaczego?  

  

 IB: Jest  wiele rzeczy, które cenie  w naszej szkole. To jest przede wszystkim  ta atmosfera, to,  że wszyscy się znają. 

Na pewno chciałabym zmienić wyposażenie szkoły. Czeka nas remont  wielu pomieszczeń, więc o tym  myślę. Marzę, 

żeby nasza szkoła była nowoczesna,   ale również  razem z nauczycielami  planujemy i działamy  już w tym roku 

szkolnym  nad zmianami  związanymi  z  edukacją. Chcemy, żeby wam się dobrze uczyło w Arce i żebyście  widzieli 

efekty swojej nauki na egzaminie.  

  

BŻ:Wiele dzieci nie lubi chodzić do szkoły, czy Pani lubiła swoją szkołę? Co robi pani dla szkoły aby umilić pobyt 

tutaj dzieci?  

  

 

 

 



4 
 

IB: Tak,bardzo lubiłam  chodzić do szkoły. Tam spotykałam znajomych,   miałam przyjaciół. Nie ukrywam, że tak jak 

każde dziecko czekałam  też na zajęcia  popołudniowe,   żeby  już  nie mieć lekcji. Szkoła  była też dla 

mnie  takim  sposobem na to, żeby zdobyć wykształcenie, a potem dobrą pracę.  

  

BŻ: Czy po miesiącu od rozpoczęcia roku szkolnego, może Pani powiedzieć, że lubi być dyrektorką szkoły? 

  

IB:Tak, lubię być  dyrektorką szkoły. Jest to bardzo trudna praca,  wymaga poświęcenia jej wiele czasu, ale na 

pewno  sprawia mi to  dużo satysfakcji i lubię tą pracę.  

Bartek Żukrowski, klasa 6 

 

 

KILKA SŁÓW OD NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

 

13 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Arkowicze zdecydowali, że w tym roku szkolnym 

ich sprawy będzie reprezentował Mikołaj Radomski z klasy ósmej. Jego zastępczynią została Julia Mola,  również 

z klasy ósmej. Igor Stachniewicz z klasy siódmej będzie w tym roku pełnił funkcję sekretarza samorządu.  

Cześć! Nazywam się Mikołaj Radomski i, jak wiecie lub nie, jestem waszym nowym przewodniczącym. Na 

samym początku chciałbym Wam bardzo podziękować za każdy oddany na mniegłos. Jestem w naszej szkole dopiero 

od roku, więc czuję się zaszczycony takim zaufaniem. Moim głównym celem jest integracja wszystkich uczniów. 

Uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, bo w dzisiejszych czasach  brakuje nam kontaktu z rówieśnikami oraz 

wspólnego zrozumienia. Przychodzę do Was z kilkoma propozycjami. Będę chciał w tym roku zorganizować: dzień 

sportu, dzień pizzy, biblijną grę terenową, dzień snu, turniej ping pongowy, czy też turniej w snake'a. Przede 

wszystkim chcę współpracować z Wami, uczniami i nauczycielami. Chcę, by nasza społeczność była zgrana oraz 

dobrze skomunikowana. Jestem otwarty na Wasze pomysły i uwagi. Jeżeli chcecie o coś spytać, śmiało możecie 

podchodzić. Najczęściej można mnie spotkać w sali klasy 8 oraz na boisku szkolnym. Do zobaczenia! 

 

Mikołaj Radomski, klasa 8 
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DZIEŃ KROPKI 

Od pięciu lat, 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to 

święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie 

podejmują tego dnia wiele działań.  

Dzień kropki odbył się również w naszej szkole. Uczniowie w tym dniu mieli okazję podjąć wyzwanie 

rozwiązania „kropkowych” rebusów i szyfrów. Pani Agnieszka Modrzejewska, która zajęła się organizacją Dnia 

Kropki w Arce zdradziła naszej redakcji, że celem wymyślonych przez nią zadań i zagadek dla uczniów była chęć 

rozwijania kreatywności i umiejętności twórczego myślenia u dzieci. 

Roma Kox, klasa 5 

 

 

 

OKIEM ARKOWICZÓW 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W EDUKACJI DOMOWEJ 

 

Edukacja domowa to sposób nauczania, w którym nie chodzisz normalnie do szkoły, tylko uczysz się w domu. 

Brzmi ciekawie, prawda? Nie trzeba wstawać wcześnie rano. Nie trzeba spędzać kilku godzin dziennie w szkolnej 

ławce. Ale to nie znaczy, że przez cały rok ma się wakacje. Na koniec każdej klasy trzeba zdać niełatwe egzaminy 

z wielu przedmiotów. Przygotowania do nich to prawdziwe wyzwanie. Mi jednak taki sposób nauki odpowiada.  

Gdy zaczyna się rok szkolny odczuwam tęsknotę za wakacjami, choć zwykle trwają one u mnie nawet trzy 

miesiące, więc mogę solidnie odpocząć. Jednocześnie z niecierpliwością czekam na nowe podręczniki. Zawsze 

znajduję w nich coś, co mnie zaciekawi. Dopóki nie nadciągnęła pandemia Covid-19 lubiłam też chodzić do sklepów 

po przybory szkolne. Teraz jest to ograniczone, lecz nawet jeśli zrobię zakupy przez Internet to sprawia mi to dużo 

radości. Szczególnie lubię kupować kredki i mazaki. Wykorzystuję je głównie do robienia prac plastycznych. 

Rysowaniei kolorowanie to bowiem jedno z moich ulubionych zajęć. Początek roku szkolnego jest dobrą okazją do 

tego, by uzupełnić braki w potrzebnych do nich przyborach.  

Powrót do nauki po kilkumiesięcznej przerwie nie stanowi dla mnie problemu, m.in. dlatego, że często 

towarzyszą mi w niej moje koty. Przychodzą do mnie i zasypiają na moich kolanach lub obok książek. W roku 

szkolnym chodzę także na różne zajęcia dodatkowe. Szczególnie podobają mi się warsztaty w muzeach, podczas 

których spotykam moich kolegów i koleżanki. Uwielbiam też lekcje gry na instrumencie. Bardzo lubię mojego 

nauczyciela od gitary - pana Mateusza. Dlatego, gdy kończą się wakacje, cieszę się, że znów go spotkam. Pomimo 

więc tego, że po wakacjach czeka mnie, jak każdego ucznia, dużo nauki, mogę śmiało powiedzieć, że początek roku 

szkolnego nastraja mnie raczej pozytywnie. 

Beata Antczak, klasa 7 (ED) 
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ARKA OCZAMI PIERWSZAKÓW 

Spotkaliśmy się z uczniami klasy pierwszej: Julią, 

Jagodą, Leonem, Karolem i Jerzykiem. Minął wrzesień, 

nasze pierwszaki mają pierwszy miesiąc nauki za sobą, 

więc postanowiliśmy przeprowadzić z nimi porozmawiać 

o ich wrażeniach. 

Najpierw zapytaliśmy co sądzą o naszej szkole. Leon 

Bardzo lubi szkołę a w szczególności zabawę z kolegami 

Na fajnych przyjaciół zwraca również uwagę Karol. 

Jerzyk natomiast docenia miłe nauczycielki oraz zajęcia 

dodatkowe. 

Świeżo upieczonych Arkowiczów zapytaliśmy również o ulubione przedmioty. Julia lubi WF, bo uwielbia się ruszać. 

Jagoda za to czuje się jak ryba w wodzie na godzinie wychowawczej. Potem zapytaliśmy wszystkich, czy jest coś, co 

chciałbyś/chciałabyś zmienić lub wymaga poprawy w naszej szkole. Przy tym pytaniu każdy puścił wodze fantazji. 

Jagoda chciałaby darmowe jedzenie z automatu, Leon, żeby przerwy i lekcje trwały tyle samo, natomiast Julia 

życzyłaby sobie większą salę gimnastyczną. Karol i Jerzyk uważają, że nic nie trzeba zmieniać. 

Cieszymy się, że mamy was, wszystkich pierwszoklasistów. Życzymy wam jak najlepiej i miłej podróży na pokładzie 

„Arki”! 

Igor Stachniewicz, klasa 7  

 

CZWARTA KLASA TO NIE ŻARTY 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest być czwartoklasistą? A może już zapomnieliście, jak 

wygląda szkolne życie po trzeciej klasie? W imieniu wszystkich czwartoklasistów wyjaśnię wam, jak to jest.  

W czwartej klasie pojawiły się nowe przedmioty, jest więcej lekcji i zadań domowych. Uczą nas też nowi 

nauczyciele. Są tego zarówno dobre, jak i złe strony. Musisz na przykład spędzać więcej czasu nad książkami i nie 

zostaje ci go już tak dużo na przyjemności. Jesteś bardziej zestresowany, ponieważ żarty się już skończyły – trzy 

nieprzygotowania, a nie ominie cię jedynka! Z drugiej strony masz okazję nauczyć się nowych rzeczy, albo w końcu 

wziąć udział w dniu języków obcych.  

Z całą pewnością czwarta klas stawia wiele wyzwań, ale też otwiera nowe możliwości. Czy czwarta klasa jest 

lepsza niż trzecia? Tego jeszcze nie wiem…  

Helenka Smolak, klasa IV 
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SZKOŁA W ANGLII                                                                                                                                               

                 Rozpoczął się nowy rok szkolny i czasem 

wspominam, jak to było w mojej dawnej szkole w Londynie. 

Pomyślałam więc, że dobrym pomysłem będzie opowiedzenie o 

tym, jak wygląda angielska szkoła tym, którzy nigdy nie mieli 

okazji uczyć się za granicą.  

Moim zdaniem, najlepszą rzeczą w angielskiej szkole jest to, że 

nie trzeba nosić książek ani zeszytów do domu. Wszystko 

zostaje w szkole. Wszystko również dostaje się od szkoły. Nie 

trzeba nic kupować.  

Tym, co wyróżnia szkołę w Anglii są mundurki. Każda szkoła 

ma swój wzór mundurka i po tym na pierwszy rzut oka 

wiadomo, do jakiej szkoły ktoś chodzi.  

Rozpoczął się nowy rok szkolny i czasem wspominam, jak to 

było w mojej dawnej szkole w Londynie. Pomyślałam więc, że 

dobrym pomysłem będzie opowiedzenie o tym, jak wygląda 

angielska szkoła tym, którzy nigdy nie mieli okazji uczyć się za 

granicą. 
 

Moim zdaniem, najlepszą rzeczą w angielskiej szkole jest to, że nie trzeba nosić książek ani zeszytów do domu. 

Wszystko zostaje w szkole. Wszystko również dostaje się od szkoły. Nie trzeba nic kupować.  

Tym, co wyróżnia szkołę w Anglii są mundurki. Każda szkoła ma swój wzór mundurka i po tym na pierwszy rzut oka 

wiadomo, do jakiej szkoły ktoś chodzi.  

Szkoła w Anglii zaczyna się bardzo wcześnie. Czteroletnie dzieci idą do reception, czyli odpowiednika naszej 

zerówki. 

Dzień szkolny zaczyna się o 9:00, a kończy o 15:30, dla wszystkich szkół tak samo. Jest to o tyle fajne, że w szkole 

można zdążyć zrobić wszystko, co jest związane z nauką i nie ma prac domowych.  Każdy dzień w szkole zaczynał 

się od apelu, na którym krótko omawialiśmy bieżące sprawy. W szkole nie ma ocen. Nie ma ustalonych przerw 

(o przerwach decyduje nauczyciel). Nie ma też złej pogody, żeby wyjść na dwór. Codziennie wychodzi się na dwór, 

czy pada, czy nie.  

W klasach 1-6 uczy tylko jeden nauczyciel, ale co roku inny dla każdej klasy. Nie ma podziału na przedmioty takie 

jak biologia, geografia, albo historia. Przez całą podstawówkę jest angielski i matematyka. Na języku angielskim są 

wplatane zagadnienia z zakresu geografii, biologii, czy historii. Po szóstej klasie kończy się szkołę podstawową.  

Myślę, że szkoła w Anglii jest fajna.  

Klaudia Szkudlarek, klasa 7 
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NASTROJE UCZNIÓW PO POWROCIE DO SZKOŁY  

    

W połowie września przeprowadziłam sondę wśród uczniów klas 5-8. Zadałam im 4 pytania. Z każdej z klasy 

spytałam po trzy osoby, łącznie dwanaście osób.     

Pierwszym pytaniem było jakie są ich odczucie po powrocie do szkoły. Cztery osoby powiedziały, że czują się 

niepewnie po powrocie do szkoły, kolejne cztery powiedziały, że są zestresowane, dwie odczuwają radość, jedna 

ekscytację, a jedna smutek;    

Następnie spytałam uczniów, czy obawiają się powrotu do zdalnych lekcji. Większość, bo aż dziewięć 

z dwunastu osób powiedziało, że nie, a pozostałe trzy się boją powrotu do nauki online. Siedmiu uczniów uznało, że 

nauka zdalna sprawdziła się w ich wypadku, pięciu wręcz przeciwnie – nauka zdalna nie była dla nich. 

Zapytałam również o uczucia i emocje uczniów po powrocie do szkoły. Cztery osoby powiedziały, że czują 

się  „średnio”, trzy bardzo źle, dwie źle, a cztery pozostałe dobrze i bardzo dobrze.  

 

Eliza Rynkiewicz, klasa 7 

 

PASJE ARKOWICZÓW 

WAKACYJNE PODRÓŻE. WARMIA I MAZURY DLA KAŻDEGO  

 

 

W czasie tegorocznych wakacji 

pojechałem z rodzicami i siostrą na Warmię 

i Mazury. Odwiedziliśmy wiele ciekawych 

miejsc, które mogą się spodobać miłośnikom 

zarówno przyrody, jak i historii. 

Mazury to Kraina Tysiąca Jezior. W ciągu 

dwóch tygodni nie sposób jednak zobaczyć 

wszystkich. Dlatego odwiedziliśmy tylko te 

najbardziej znane. Przede wszystkim dwa z nich, 

czyli jeziora największe i najgłębsze w Polsce.  
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Największe (o powierzchni ponad 100 km) to oczywiście Śniardwy. Z punktu widokowego na plaży 

w miejscowości Suchy Róg dobrze było widać jak rozległe jest to jezioro. Najgłębsze to, jak wiadomo, Jezioro 

Hańcza, które położone jest na Pojezierzu Suwalskim. Zatrzymaliśmy się na plaży w miejscowości Błaskowizna, 

niedaleko miejsca, gdzie znajduje się największa głębia (sięgająca ponad sto metrów). Woda była do tego stopnia 

czysta, że można było łatwo dostrzec pływające w niej ryby. 

Po drodze zajechaliśmy również nad Wigry, gdzie mogliśmy podziwiać nie tylko malownicze jezioro, ale 

także wspaniale odnowiony klasztor z XVII wieku. Z kolei w Giżycku zobaczyliśmy jak działa jedyny w Polsce i 

nadal obsługiwany ręcznie most obrotowy pochodzący z XIX wieku. Znajduje się on nad kanałem łączącym dwa 

jeziora: Kisajno i Niegocin. Obok znajduje się odrestaurowany zamek pokrzyżacki, którego początki sięgają XIV 

wieku. Nie mogliśmy również pominąć Mikołajek - najbardziej znanej mazurskiej miejscowości. O wiele bardziej 

zatłoczonej niż te, które dotychczas odwiedziliśmy. 

Warmia i Mazury to także kanały. Dwa najbardziej znane – Kanał Augustowski i Kanał Elbląski 

zobaczyliśmy i przepłynęliśmy. Obowiązkowym punktem programu był również Olsztyn – stolica województwa. W 

tamtejszym zamku mieszkał na początku XVI wieku Mikołaj Kopernik.  

Jadąc szlakiem Mikołaja Kopernika trafiliśmy również do Fromborka, gdzie powstało największe dzieło 

naszego naukowca: „O obrotach sfer niebieskich”. Muzeum astronoma mieści się w znajdującym się na wzgórzu 

zespole obronnym, który zrobił na nas duże wrażenie.  

To tylko część ciekawych miejsc, które odwiedziliśmy podczas pobytu na Warmii i Mazurach. Myślę, że tą część 

Polski na pewno warto odwiedzić, ponieważ jest tu tak wiele do zobaczenia. 

Mateusz Galik, klasa 7 (ED) 

 

 

RODZICE DORADZAJĄ 

OPERATOR NUMERU ALARMOWEGO 

Klaudia Szkudlarek: Mamo, czym Ty się tak właściwie zajmujesz?  

Mama Klaudi, pani Ktarzyna: Pracuję w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112  

KS: A co tam robisz?  

MK: Jestem operatorem numeru alarmowego, odbieram zgłoszenia alarmowe. Są to wszystkie zdarzenia 

bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.  

KS: I co się robi z takimi zgłoszeniami?  

MK: W zależności czego dotyczą, to przekazuje się je policji, pogotowiu ratunkowemu lub straży pożarnej. Dzwoniąc 

na 112 łączysz się z operatorem numeru alarmowego, który na podstawie krótkiego wywiadu jest w stanie udzielić ci 

pomocy i przekazać twoje zgłoszenie do odpowiedniej służby  

KS: Jak można się dostać do pracy w numerze alarmowym?  
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MK: Trzeba mieć wykształcenie co minimum średnie, ale u nas prawie wszyscy operatorzy są z wykształceniem 

wyższym, oraz trzeba znać co najmniej jeden język obcy. Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej oraz weryfikacji 

znajomości języka obcego odbywa się szkolenie z zakresu wiedzy o służbach, szkolenie z pierwszej pomocy, 

szkolenie z psychologiem. Na koniec cyklu szkoleń jest egzamin, gdzie po pozytywnym zdaniu egzaminu zostaje się 

operatorem  

KS: Myślisz, że każdy może pracować jako operator numeru alarmowego?  

MK: Nie wydaje mi się, że jest to praca dla każdego, ponieważ jest to praca bardzo stresująca. Wymaga ogromnego 

skupienia i podzielności uwagi, oraz umiejętności szybkiego reagowania na sytuacje wysoko stresowe.  

KS: W jakich godzinach pracujesz?  

MK: Pracujemy w systemie zmianowym, po 12 godzin w dzień i 12 w nocy. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie ma wolnego w weekendy i święta ponieważ pracujemy non stop w 

systemie zmianowym. Czyli praca w dzień i w nocy.  

KS: Co by było najważniejsze jak bym musiała zadzwonić na 112?  

MK: Po pierwsze najlepiej jakbyś nigdy nie musiała dzwonić na 112, jednak najważniejsze informacje dla operatora 

to adres miejsca w którym się znajdujesz. Lokalizacja to najważniejsza informacja dla operatora. Nawet jeśli po 

podaniu adresu połączenie zostanie przerwane to już wiadomo gdzie cię szukać. 

KS: Czy czasami myślisz o tym co usłyszałaś przed chwila w słuchawce?  

MK: Prawdę mówiąc nie. Kilka chwil po zakończeniu rozmowy i zakończeniu wszystkich czynności jakie operator 

po rozmowie powinien zrobić już nie pamiętam o czym rozmawiałam. Mm chyba taki instynkt samozachowawczy.  

KS: Czy dlatego nie opowiadasz w domu o tym co się w pracy działo?  

MK: Też, ale głównie dlatego że nie wolno mi mówić o sytuacjach z jakimi mam do czynienia w pracy. Poza tym 

zwykle nie są to przyjemne rzeczy o których bym chciała opowiadać.  

KS: Mamo, dziękuję ci za rozmowę. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Jak się przedstawiasz w pracy?  

MK: Każdy z nas ma przypisany numer operatora którym się przedstawia. Nie podajemy swoich imion ani nazwisk 

nikomu.  

Klaudia Szkudlarek, klasa 7 i pani Katarzyna, mama Klaudii  

 

 


