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-Wywiad z Panią Wicedyrektor
Beatą Bodek-Szumiec 
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Nadeszła majówka

Pierwszego maja obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Obchodzony jest
od ponad wieku w wielu krajach świata. Upamiętnia
on strajk robotników w Chicago z 1886 roku.
Protest miał na celu ustanowienie 8-godzinnego
dnia pracy. W Polsce w 1950r. Dzień Pracy został
świętem państwowym. Obchodzony był w bardzo
uroczysty sposób – organizowano pochody, w
których dzieci nosiły biało-czerwone kwiaty. Dzisiaj
jest dniem wolnym. 1 maja jest również świętem
Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

 

1 maja - Dzień Pracy

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
obchodzony jest od 2 maja 2004r. Święto
to ma upowszechniać wiedzę o polskich
symbolach narodowych: fladze, godle i
hymnie oraz uczyć szacunku w stosunku
do nich.  Flaga Polski składa się z dwóch
dwoma kolorów: białego i czerwonego.
Oba kolory mają swoje znaczenie. Kolor
biały oznacza czystość i prawość, a
czerwony – odwagę, waleczność i miłość.

2 maja - Dzień Flagi

To święto ustanowione na pamiątkę uchwalenia
Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Konstytucja to
najważniejszy dokument w państwie zawierający
wszystkie prawa i obowiązki każdego obywatela.
Polska konstytucja była pierwszą w Europie i
drugą na świecie (po USA) konstytucją. Została
podpisana przez króla  Stanisława Augusta
Poniatowskiego, jednak obowiązywała ona tylko
przez rok. Na setną rocznicę ustanowienia
konstytucja Jan Matejko ofiarował Polakom obraz
upamiętniający to wydarzenie. 

3 maja - Uchwalenie
 Konstytucji

Obraz namalowany przez Jana Matejko
na setną rocznicę uchwalenia

konstytucji
Opracowały: Amelia Lulek 

Magdalena Kozik
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BRUNO KALETA



W krajach rozwiniętych wiele osób nie
wie, że istnieje Światowy Dzień Osła,
ponieważ nie używa się już tych zwierząt
do przewożenia towarów czy ludzi. Jednak
istnieją miejsca, gdzie osły nadal pracują
dla ludzi np. w Meksyku i to właśnie tam
w tym dniu oddaje się im honory za ich
pracę.

Choć wielu z nas boi się tego, że pszczoły
żądlą, są to zwierzęta niesamowite.
Tworzony przez nie miód służy nie tylko
nam ale 
i innym zwierzętom. Pszczoły zapylają
też rośliny a ich żółto-czarna barwa
przyciąga uwagę wielu osób. W ten dzień
powinniśmy sobie przypomnieć o tych
wspaniałych zwierzętach. 

 

 

24 maja

8 maja
DZIEŃ OSŁA

20 maja
DZIEŃ PSZCZOŁY

23 maja
DZIEŃ ŻÓŁWIA

Choć te zwierzęta są znane ze swojej
długowieczności, to jednak nie przetrwają
bez pomocy ludzi. Jak możemy im pomóc?
Zacznijmy od tego jak możemy je ratować
przed naszym gatunkiem. Segregacja śmieci,
mniej plastiku i ogólna ochrona wody
pomoże zmienić oceaniczne wysypisko
śmieci, w prawdziwy dom żółwi.

DZIEŃ ŚLIMAKA
Ślimaki, szczególnie we Francji są
jednym z ulubionych przysmaków
ludzi. Nie zapominajmy jednak, że
to żywe istoty i choć są małe i dla
niektórych obrzydliwe, należy je
uszanować, a szczególnie w tym
dniu.

Bociany są symbolem naszej kultury i
tradycji. 
Na świecie żyje ok. 200 tys. par bocianów, 
z czego aż 50 tys. w Polsce. Dzień bociana
ustanowiony w 2003 roku ma na celu nie
tylko docenienie tych ptaków, ale i
podnoszenie świadomości odnośnie
zagrożenia i potrzeby ochrony bocianów.

DZIEŃ BOCIANA
31 maja



Wywiad z Panią WicedyrektorWywiad z Panią Wicedyrektor
Beatą Bodek-SzumiecBeatą Bodek-Szumiec

ZM: Pełni Pani funkcję wicedyrektorki
w naszej szkole, czyli funkcję nie
kojarzoną z żadnym konkretnym
przedmiotem. Dlatego chciałybyśmy
spytać jaki był Pani ulubiony przedmiot
w szkole?

Pani Wicedyrektor: W czasach szkolnych
najbardziej  interesowała mnie biologia.  W
związku z tym chciałam iść do liceum  do
klasy biologicznej.

NS: Czy właśnie z tym
zainteresowaniem wiązała Pani swoją
przyszłość w czasach dzieciństwa?

Pani Wicedyrektor: Tak, marzyłam o
zostaniu nauczycielką biologii i mimo iż
uwielbiałam ten przedmiot, to w liceum
poszłam do klasy pedagogicznej. Następnie,
z powodu rozwijającego się u mnie
zainteresowania nauczaniem dzieci,
wstąpiłam na Studium Pedagogiczne. Miało
ono za zadanie przygotować młodych ludzi
na przekazywanie wiedzy dzieciom.
Skupiano się tam jednak bardziej na
nauczaniu edukacji wczesnoszkolnej i
przedmiotów twórczych takich jak np.
muzyka. Między innymi dzięki temu
nauczyłam się grać na fortepianie. 

ZM: W takim razie od jak dawna uczy
Pani w naszej szkole?

Pani Wicedyrektor: Pracuję w naszej
szkole od zakończenia studiów, czyli już 26
rok. Także to właśnie tutaj pisałam swoją 
 pracę magisterską.

NS:  Niesamowite! Ale w takim razie
czym zajmowała się Pani w naszej
szkole przed objęciem stanowiska
wicedyrektorki?

Pani Wicedyrektor: W naszej szkole przez
pierwsze lata pracy zajmowałam się
nauczaniem klas 1-3.  Bardzo lubiłam pracę
z dziećmi, jednak gdy dostałam propozycję
objęcia stanowiska wicedyrektorki, 4 lata
temu, od razu się zgodziłam.

ZM: Teraz czas na trudny wybór. Co
Pani woli: nauczanie klas 1-3 czy rolę
wicedyrektorki?

Pani Wicedyrektor: Jeśli mam być szczera
nie potrafię wybrać. Z jednej strony,
uwielbiam pracę z dziećmi, natomiast w
ciągu dnia, gdy pracuję jako wicedyrektor
mam dużo więcej niespodzianek i nowych
doświadczeń.

Rozmawiały Zofia Matusiak i  Natasza Stachowicz



Wywiad z Panią WicedyrektorWywiad z Panią Wicedyrektor
Beatą Bodek-SzumiecBeatą Bodek-Szumiec

NS: Czy zatem Pani praca jest
wymagająca?

Pani Wicedyrektor: Tak, pełnienie tej roli
jest na pewno jest wymagające. Często
kończę pracę o godzinę lub dwie później
niż mam w planie. Muszę też na bieżąco
kontrolować plany lekcji uczniów i
nauczycieli i edytować je wraz ze zmianą
sytuacji. Moja praca wymaga wielu
poświęceń i cierpliwości, gdyż mam
naprawdę dużo obowiązków. Jednakże gdy
widzę, iż wszystko działa jak należy,
odczuwam wielką satysfakcję.

ZM: Ma Pani duży wpływ na szkołę i
organizację pracy w niej. Czy w takim
razie jest zatem coś, chciałaby Pani w
niej zmienić?

Pani Wicedyrektor: Na razie nie mam
pomysłu ma większe zmiany. Wiem, że w
szkole na pewno wiele rzeczy ulegnie
poprawie po otworzeniu nowego skrzydła.
To na co bardzo liczę, to dobrze
funkcjonujące boiska i place zabaw przy
naszej szkole. Chciałabym aby uczniowie
mogli spędzać dużo czasu na świeżym
powietrzu i aby dobrze czuli się w naszej
szkole.

NS: Widzimy, że bardzo angażuje się
Pani w pełnienie swojej funkcji. Czy ma
Pani oprócz nauczania jeszcze jakieś
hobby?

Pani Wicedyrektor: Oczywiście!
Najbardziej lubię podróżować, sprawia mi
to ogromną przyjemność. Odwiedziłam już
kilka krajów, jednak moim ulubionym są
zdecydowanie Włochy. 

ZM: Teraz odejdziemy odrobinę od
tematu. Ponieważ w tym miesiącu nasza
gazetka jest poświęcona głównie
zwierzętom, na koniec chciałybyśmy
zapytać, czy jest Pani właścicielką
jakiegoś pupila?

Pani Wicedyrektor: Tak, mój dom
zamieszkują dwa kotki.  Jedna z nich
nazywa się Ciri, a drugi to Krejzol.

ZM: Jak uroczo! Czy zawsze lubiła Pani
te zwierzęta?

Pani Wicedyrektor: Zawsze lubiłam koty,
tak samo jak inne zwierzęta. Jedynym
problemem było to, że do jakiegoś czasu nie
miałam żadnego pupila. Kiedy byłam
nastolatką w moim domu pojawiły się
rybki. Następnie miałam jeszcze chomika,
świnki morskie i papugi.

Rozmawiały Zofia Matusiak i  Natasza Stachowicz

Dziękujemy za rozmowę!
Natasza Stachowicz i Zofia Matusiak



Jej właścicielką jest Pani Ania Ruta-
Kowalczyk. Buba ma dwa lata. Jest ona
bardzo towarzyskim psem, który chętnie
uczy się nowych rzeczy. Uwielbia podróże
(była już m.in nad morzem i koloni letniej),
leniuchowanie ;) i spanie. Jest też dużym
łakomczuchem, lubi nawet owoce i
warzywa. Podczas lekcji on-line Buba
często pomagała Pani Ani w prowadzeniu
lekcji ;)).

PU
PIL

E NASZYCH NAUCZYCIELI
króliczek Bambi

Jest on pupilem Pani Marioli Suder.
Ma rok i trzy miesiące. Uwielbia
winogrona i banany. Bardzo lubi
również spacery, podczas których
chodzi na szelkach zwiedzając świat ;).
Podczas głaskania rozpłaszcza się i
przypomina wyglądem puchaty
dywanik :)). Kiedy się złości zaczyna
tupać. Aktywnie ukazywał się na
naszych lekcjach on-line :>

 
Piesek Buba



PU
PIL

E NASZYCH NAUCZYCIELI
Piesek Marley

Ten pięcioletni kundelek
jest pupilem Pani Izy
Strumińskiej-Babuli.
Najbardziej lubi jeść
chipsy, po których ma
niesamowicie dużo
energii.

Piesek Toffanek
Ma 10 lat,  uwielbia  spacery
zarówno te długie jak i te
krótkie, a poza tym oczywiście
przepada za przysmakami. O
kim tu mowa? Oczywiście o
Toffanku, czyli , ukochanym
pupilu Pani Ani Gibskiej!

ANNA WIERZBA



Ci, którzy szukają przerażających doświadczeń
wraz z przyjaciółmi, zakochają się w mrocznym
środowisku horroru Phasmophobia. 
Gra ta przeznaczona jest dla kilku graczy,
którzy w drużynie muszą wędrować po domu i
zbierać dowody na paranormalną aktywność,
korzystając z różnych przedmiotów, takich jak
krucyfiks, kamera, aparat, książka i Spirit Box.

Polowanie na duchy jest popularną rzeczą
nagrywaną przez wielu youtuberów, ale z
powodu ograniczeń doty- czących podróży
może być to dla niektórych niemożliwe.
Fasmofobia to spełnienie marzeń każdego, kto
pasjonuje się zjawiskami paranorma- lnymi.



 Naucz się jeść
pałeczkami

 

 Przeczytaj 2 książki

Jeśli doskwiera Ci nuda, mamy tutaj kilka sposobów na
jej pokonanie.

KREATYWNE ZADANIA
NA 12 DNI WAKACJI

Spraw by ktoś z twojego

otoczenia się uśmiechnął

Naszkicuj drzewo

genealogiczne swojej

rodziny

Wybierz się na wycieczkę

rowerową
Odwiedź zoo 

Zaangażuj się w akcję

charytatywną

Naucz się szybko czytać

Treny Jana Kochanowskiego

Obejrzyj zachód

słońca

Zrób niespodziankę swoim

rodzicom 
 Zasadź roślinę Upiecz ciasto

Opowiedz żart pierwszej

osobie, którą spotkasz

Naucz się łamańca

językowego na pamięć

Narysuj niezwykły

rysunek

i cóż, że ze Szwecji...



KOREKTA
m.sUDER

 
w KOLEJNYCH NUMERACH

WAKACJE, RELACJA Z OTWARCIA NOWEGO SKRZYDŁA
SZKOŁY, NASZE PLANY NA NOWY ROK SZKOLNY (CO

SIĘ słyszy NA KORYTARZACH?)
 

A także sporo więcej...

Zofia Matusiak, Nata
sza Stachowicz, 

Maria Popielarska, A
nna wierzba, anna rą

czka,

BRUNO KALETA, Amelia
 Lulek, Magdalena Ko

zik,

wiktor szpilczak

GAZETKA SZKOLNA SP 5
0 W KRAKOWIE

ZESPÓŁ

REDAKCYJNY

WYNIKI PLEBISCYTU NA
NAJLEPSZY FILM

H A R R Y  P O T T E R
G W I E Z D N E  W O J N Y
F I L M Y  M A R V E L A

1 .
2 .
3 .

 
N A  D A L S Z Y C H  M I E J S C A C H  Z N A L A Z Ł Y  S I Ę

F I L M Y  A N I M O W A N E  
I  F A N T A S T Y C Z N E  M . I N .  S H R E K ,  

 E K R A N I Z A C J A  W Ł A D C Y  P I E R Ś C I E N I .  
 

D Z I Ę K U J E M Y  W S Z Y S T K I M  
Z A  U D Z I A Ł  W  A N K I E C I E !


