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Anna Darnowska:
Kiedy byłam mała marzyłam o pracy
w sklepie z zabawkami. Często chodziłam do tego sklepu i wyobrażałam
sobie siebie jak sprzedaję zabawki.

Tomasz Tomaszewski:
Jak chodziłem do przedszkola myślałem o tym, żeby zostać strażakiem i gasić pożary. Potem pod
wpływem lektury serii książek o Panu
Samochodziku chciałem zostać detektywem lub odkrywcą tropiącym
zagadki zabytków i tajemnych
miejsc.

Monika Trębasiewicz:
Gdy byłam mała chciałam zostać
lekarzem lub nauczycielką. Niestety
byłam mało odporna na widok krwi
i zabiegów operacyjnych, które widziałam w telewizji. Dlatego zrezygnowałam z marzeń o leczeniu ludzi
i postanowiłam zostać nauczycielką.

Małgorzata Traczyk:
Ja chciałam być lekarzem. Niestety
nie udało mi się to, ponieważ zbyt
słabo umiałam biologię. Ponieważ
zawsze lubiłam dzieci zostałam pedagogiem.

Agnieszka Starosta:
Jak byłam mała zawsze chciałam
być nauczycielką. Sadzałam na kanapie moje lalki i miśki i prowadziłam
dla nich lekcje. Marzenie bycia nauczycielką szczęśliwie się spełniło.
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Katarzyna Kaniewska:
Od dziecka chciałam być lekarzem.
Do trzeciej klasy liceum byłam przekonana, że tak będzie. Zupełnie zmieniłam zdanie w czwartej klasie liceum
i zostałam pedagogiem.

Izabela. Arkuszyńska:
Ja zawsze chciałam być aktorką
i wierzyłam, że nią zostanę. Chodziłam na zajęcia kółka teatralnego.
Chociaż zostałam nauczycielką, to
jednak realizuję swoje pasje teatralne
prowadząc w szkole koło pantomimy.

Iwona Sobczyńska:
Jak byłam mała to chciałam pracować
w cukierni. Gdy byłam trochę starsza
myślałam, że zostanę konserwatorem
zabytków i będę ratowała przed zniszczeniem stare zabytkowe budynki lub
przedmioty. Później mi się zmieniło
i postanowiłam zostać pedagogiem.

Dorota Combrzyńska-Nogala:
Jak byłam mała myślałam, że w przyszłości zostanę lekarzem, strażakiem,
podróżnikiem lub archeologiem. Jak
byłam trochę starsza marzyłam, żeby
być reżyserem filmów fabularnych lub
pisarzem. Dlatego właśnie wybrałam
studia na filologii polskiej. W jakimś
stopniu to moje marzenie się spełniło
i bardzo się z tego cieszę.

Agnieszka Moracka:
Jak byłam mała chciałam zostać detektywem, bo bardzo interesowały
mnie różne zagadki i tajemnice. Bardzo lubiłam zwierzęta i jak byłam
troszkę starsza chciałam zostać weterynarzem. Chciałam leczyć chore
zwierzęta i opiekować się nimi. Później chciałam być biologiem, bo interesowała mnie przyroda. A później zostałam harcerką, poznałam pracę
z dziećmi i tak zostałam pedagogiem.

Iwona Rutkowska:
Jako dziecko chciałam zostać lekarzem – chirurgiem. Niestety nie dostałam się za pierwszym razem na medycynę. Jako harcerka zaczęłam pracować z dziećmi niesłyszącymi. Spodobała mi się ta praca i zostałam surdopedagogiem.

Bożena Żokowska: Ja chciałam być
Aneta Walczak:
Uwielbiałam tańczyć i chciałam być nauczycielką. Zawsze lubiłam dzieci
baletnicą. Później zainteresowałam się i miałam marzenie, żeby je uczyć.
piłką ręczną i zapomniałam o balecie.

Olga Romanowska:
Jak byłam mała interesowałam się
fryzjerstwem. Lubiłam czesać, kręcić
loki i zaplatać warkocze mojej mamie.

Ewa Krzemińska:
Jako dziecko myślałam, że zostanę
lekarzem lub nauczycielką. Jednak
gdy dorosłam plany życiowe trochę
się pozmieniały i zostałam pracownikiem biurowym.

Łukasz Czarny:
Jak byłem mały bardzo podobały mi
się konie i marzyłem, żeby się nimi
zajmować. Chciałem też być lekarzem, ale najbardziej chciałem być
zegarmistrzem.

Agata Tycman:
Jak byłam dziewczynką chciałam być
sprzedawczynią w kiosku. Zawsze
podobały mi się kolorowe wystawy w
kioskach i marzyłam, żeby tam pracować.
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PJM: Ja czerwiec koniec szkoły
PL: W czerwcu kończę szkołę.

PJM: Ty wrzesień szkoła gdzie?
PL: Gdzie we wrześniu idziesz do szkoły?

PJM: Łódź Siedlecka.
PL: W Łodzi SOSW przy ul. Siedleckiej

PJM: Aha myśleć Warszawa Łucka.
PL: Aha, Myślałem, że OSW w Warszawie przy ul Łuckiej.

PL: Ja uwielbiam koszykówkę a Ty?

PL: Ja sportu nie lubię, wolę siedzieć przy komputerze

PJM: Nie, ja szkoła zawodowa zawód stolarz.
PL: Nie, ja będę uczył się w szkole zawodowej jako stolarz.

PJM: A ja liceum chcieć i marzyć studia przyszłość.
PL: Ja chcę iść do liceum i marzę o studiach w przyszłości.
Wystąpili:
Bartosz Stępień i Maciej Więczkowski grupa V i III
Konsultacja merytoryczna:
Olga i Tomasz Romanowscy

Dzięki opiekunom szkolnego koła
Ekoludki uczniowie mogli poznać i obserwować pracę ogrodnika. Za pieniądze
z zebranej przez uczniów makulatury zakupiono ponad 100 sadzonek tui. Pod
opieką dyrektora S. Goniewicza oraz nauczycieli p. B. Orlikowskiego i p. U. Skowronek uczniowie posadzili w ogrodzie szkolnym nowe krzewy. Teraz będą je podlewać
i pielęgnować.
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Zostan MasterChefem

Kucharz to ostatnio bardzo modny zawód. Do popularności tej profesji przyczyniły
się liczne programy telewizyjne o tematyce kulinarnej. Gotować może każdy. Ale, żeby
gotować smacznie, zdrowo i atrakcyjne trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, ciekawe pomysły i doskonałe produkty spożywcze. Jak być kreatywnym kucharzem przekonali się
uczniowie naszej szkoły podczas warsztatów w Pracowni Kulinarnej TYTKA. W doskonale
wyposażonej kuchni, pod opieką właścicielki TYTKI pani Anny Wojciechowskiej wszyscy
z ogromnym zapałem i zupełnie samodzielnie przygotowali pyszne i zdrowe dania. Być
może ktoś z uczestników warsztatów zostanie kiedyś zwycięzcą MasterChefa lub po prostu
dobrym kucharzem?
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Kiedy Zosia będzie duża,
już nie będzie leczyć lalek,
a prawdziwa pani doktor,
wielkim zajmie się szpitalem.
– A kim będzie Kasia? – Wiemy! –
woła Bolek, woła Lolek.
– Dzisiaj uczy kotka Mruczka,
duża – będzie uczyć w szkole.
A Irenka szmatkę bierze.
Tu przyszyje, a tam utnie.
Gdy urośnie… – Już zgadliśmy!
– Będzie szyła piękne suknie.
Zaś Martusia, ta malutka,
bierze kredki – mądra głowa!
Dom rysuje. – Też już wiemy!
Będzie domy projektować.
Waży kaszę, waży groch,
waży gruszki, waży jabłka.
Gdy dorośnie, w wielkim sklepie
będzie ważyć Małgorzatka.
Aha, jeszcze jest Agatka!
Buzia – słonko, dwa warkocze.
– Gdy dorośniesz, o tym wszystkim
napisz książkę!
– Bardzo proszę!

Leczy wszystkich ludzi,
odwiedza też chore dzieci.
Chodzi w białym fartuchu.
Kto to jest? Czy wiecie?
Kto tnie materiały,
aby z części małych
zrobić ładną bluzkę
lub garnitur cały?
Na stoliku mam nożyce,
gdy je sprytnie w ręce chwycę,
gdy przy pracy się uwinę,
wnet ostrzygę ci czuprynę.
Kto musi ściąć drzewo siekierką
lub piłą, żeby na meble i listwy
desek wystarczyło?

Noszę biały czepek i biały fartuszek,
żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę.
Ma biały fartuch- jak lekarz,
ale nie leczy- wypieka
Chodzi z dużą torbą
i z tego jest znany,
że nosi przekazy, listy, telegramy.

Jak czarodziej różdżką,
tak i on pstryknięciem
zmienia to, co widzi,
w kolorowe zdjęcia.
Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt,
choć jest zmęczony – jeszcze pracuje.
Gdy stawia piątkę, bardzo się cieszy.
Przykro mu bardzo, gdy stawia dwóję.

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje,
bo ręką zatrzyma auta i tramwaje?
Igła, nici i nożyce
to jej dzielne pomocnice.
Najpierw kroi, potem zszywa,
czy już wiesz, jak się nazywa?
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Na stoliku mam
nożyce,
gdy je sprytnie w ręce chwycę,
gdy przy pracy się uwinę,
wnet ostrzygę ci czuprynę.

Iwona Cichosz was born in 1991 in Gdańsk. Her grandparents, parents and her sister are Deaf too.
She was an actress in the Street Theatre ‘Pinezka’. She won
the Miss Deaf International title in 2016 in Las Vegas. She moved to
Warsaw. Iwona has studied Polish Sign Language at the University
of Warsaw and she is sign language interpreter. Iwona works in the
‘Migam’.
Now she is dancing with Stefano Terrazzino in the Polish
version of popular TV programme -‘Dancing with the Stars’
We keep our fingers crossed! Good luck Iwona!
Julia Kramek IIIa gimn.
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Pierwszym i często spotykanym pracownikiem jest kasjer. Praca kasjera
jest bardzo odpowiedzialna. Musi obsługiwać klientów oraz sprawdzać
i przeliczać pieniądze. To kasjer przyjmuje lub wydaje pieniądze klientom.

Pracowników w banku jest wielu. Bez tych
pracowników nie byłoby nawet SKO.

Innym pracownikiem, który obsługuje klienta jest
doradca. Doradca pomaga i doradza nam jak
lepiej wykorzystać pieniądze lub jak pożyczyć
pieniądze. Wśród doradców jest doradca, który
nam może udzielić kredytu na zakup sprzętu
elektronicznego lub na budowę domu.

Analityk czy rzeczoznawca również
pracują w banku. Sprawdzają np. ile
kosztuje dany dom. Mogą też oceniać ile kosztuje jakaś inwestycja
w zakładzie pracy np. ile kosztuje
maszyna do produkcji dowolnego
towaru.
Praca księgowego jest też bardzo trudna i odpowiedzialna.
Sprawdza i liczy na papierze ile pieniędzy wpłacono lub
wypłacono. Sprawdza też prawidłowe naliczanie odsetek za
lokaty lub pożyczki.

Dyrektor m.in. pilnuje,
aby pieniądze były bezpieczne.

Gdy pieniądze zostaną zapakowane to mogą zostać przewożone do
innego banku lub innego oddziału.
Oczywiście mogą też być przewożone do klienta i odwrotnie. Takich
pracowników nazywamy ochroniarzami lub konwojentami.

Zanim pieniądze będą przewożone muszą być sortowane (poukładane nominałami lub kwotą) i odpowiednio pakowane przez kasjera w sortowni.

Tak samo jak w każdym zakładzie pracy tu również są pracownicy administracyjni np. archiwista czy sprzątacz. Archiwiści
pilnują, aby dokumenty papierowe były odpowiednio poukładane i przechowane przez kilka lat. Natomiast sprzątacze dbają o
to, aby w banku było czysto i przyjemnie.

SKO to fajna sprawa, to nie tylko oszczędzanie , ale i fajna zabawa.
DLACZEGO WARTO OSZCZĘDZAĆ W SKO ?
•
•
•
•

Oszczędzamy pieniądze potrzebne później do realizacji naszych marzeń takich jak np. wyjazd na wycieczkę czy zakup fajnego roweru.
Uczymy się systematycznego oszczędzania.
Zdobywamy umiejętność gospodarowania własnymi oszczędnościami.
W życiu będzie nam łatwiej.
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Damian:
Moja mama pracuje w wytwórni czekolady. Dba tam o utrzymanie porządku i czystości. To bardzo
ważne w takim miejscu. Mama lubi swoją pracę.
Adrian:
Moja mama teraz nie pracuje, bo chodzi do szkoły kosmetycznej. Mama będzie kosmetyczką, która
robi różne zabiegi upiększające. Mama bardzo lubi swoją szkołę i chętnie uczy się wszystkiego. Mój
tata jest kierowcą. Pracuje w firmie transportowej i przewozi różne towary. Tata lubi swoją pracę,
chociaż musi często wyjeżdżać.
Weronika:
Moja mama pracuje w domu. Mama szyje, gotuje, pierze, sprząta i zajmuje się nami. To ważna
i często bardzo męcząca praca, ale mama ją lubi. Mój tata pracuje w transporcie miejskim. Jest kierowcą autobusu. Zadaniem taty jest przewożenie pasażerów tak, aby punktualnie i bezpiecznie
dotarli do celu.
Maja K.:
Moja mama pracuje w fabryce maszynek do golenia. Mama składa i łączy kilka części, z których
składa się maszynka. Mama nie bardzo lubi swoją pracę, ale na razie musi tam pracować. Mój tata
ma ciekawą pracę. Pracuje w firmie produkującej oleje silnikowe. Praca taty polega na planowaniu
produkcji. Tata bardzo lubi swoją pracę.
Dominika:
Moja mama pracuje w piekarni. Zajmuje się pieczeniem różnego rodzaju pieczywa czyli chleba, bułek, rogali i bagietek. Mama lubi tę prace, chociaż nie jest ona spełnieniem jej marzeń. Mój tata
z powodu choroby nie może pracować i jest na rencie. Tata zajmuje się domem, a szczególnie
uwielbia gotować. Gotuje dla naszej całej rodziny pyszne posiłki.
Maja S.:
Moja mama jest nauczycielką. Mama pracuje w szkole podstawowej i uczy dzieci języka polskiego.
Moja mama bardzo lubi swoją pracę, ponieważ kocha dzieci. Mój tata jest inżynierem włókiennikiem.
Pracuje w firmie, w której powstaje przędza i nici z wełny i jedwabiu. Tata zajmuje się nadzorowaniem produkcji nici. Lubi to robić i jest bardzo zadowolony ze swojej pracy.
Kinga G.:
Moja mama jest fryzjerką i pracuje w salonie fryzjerskim. Jej praca polega na pielęgnowaniu, obcinaniu, farbowaniu i czesaniu włosów. Mama układa z włosów ładne fryzury. Moja mama lubi swoją
pracę. Mój tata pracuje w magazynie. Jego praca polega na wydawaniu z magazynu towarów, które
potrzebne są do produkcji.
Eryk:
Moja mama pracuje w domu. Zajmuje się wszystkimi sprawami domowymi. Gotuje, sprząta, pierze,
robi zakupy i zajmuje się dziećmi. Mój tata jest kierowcą i jeździ samochodem.
Natalia K.:
Moja mama jest położną. Położna to taka specjalistyczna pielęgniarka, która opiekuje się kobietą
ciężarną, prowadzi poród i kontroluje przebieg połogu czyli okres 6 tygodni po porodzie. Bada i opiekuje się noworodkiem do 2 miesiąca życia. Do obowiązków położnej należy również edukacja zdrowotna kobiet. Położna może pracować w poradni rodzinnej lub w szpitalu. Położne prowadzą też
szkoły rodzenia, w których młode mamy przygotowują się do porodu i uczą się opieki nad noworodkiem.
Ola W.:
Mój tata prowadzi firmę remontowo-budowlaną. Zadaniem mojego taty jest zrealizowanie pomysłu
architekta na wykończenie wnętrz budynku. Wykonuje on różne prace np.: hydrauliczne, elektryczne,
malarskie, stolarskie.
Kacper K.:
Moja mama jest szwaczką i szyje ubrania. Mój tata jest operatorem wózka widłowego.
Sebastian S.:
Moja mama pracuje w sklepie i jest sprzedawcą. Mama sprzedaje różne dziecinne ubrania i zabawki.
Mama obsługuje też kasę. Moja mama lubi swoją pracę. Mój tata jest fryzjerem. Tata w pracy obcina,
farbuje oraz czesze włosy. Tata bardzo lubi swoją pracę.
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W kwietniu poszliśmy na wycieczkę do Muzeum Farmacji w Łodzi. Przewodnik i instruktorzy opowiadali nam
o pracy farmaceuty oraz laboranta. Zadawaliśmy dużo pytań. Dowiedzieliśmy się, że praca farmaceuty jest bardzo
ciekawa. Zobaczyliśmy jak powstają różne lekarstwa. Sami robiliśmy lekarstwa. Obejrzeliśmy wystawę urządzeń oraz
różnych leków. Wąchaliśmy różne składniki lekarstw. Zapraszamy do obejrzenia fotografii z naszej wycieczki.

Sylwester Kowalczyk
grupa V

Wykonywaliśmy doświadczenia z sokiem kapusty

Sprawdzaliśmy jaki zapach mają różne składniki
lekarstw.

Ucieraliśmy cukier w moździerzach.

W laboratorium wykonywaliśmy czopki.

Oglądaliśmy różne urządzenia
potrzebne farmaceucie w pracy.
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KTO ?

CO ROBI ?

CO ?

górnik

sieje

szewc

roznosi

autobus

rolnik

prowadzi

buty

listonosz

naprawia

zboże

kierowca

wydobywa

węgiel
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listy

Rozwiąż rebusy.

Eryk Król grupa I

Julia Niewiadomska grupa II
grupa I

Julia Niewiadomska grupa II
grupa I
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Kacper Łączny:
Ja jak dorosnę chciałbym być mechanikiem samochodowym. Jest to ciężka
praca, ale interesuje mnie to i myślę,
że można zarobić dużo pieniędzy.

Sylwek Kowalczyk:
Ja chciałbym być stolarzem i robić
różne rzeczy z drewna. Mam zdolności manualne i interesuje mnie taka
praca.

Eryk Król:
Jak dorosnę może będę prezydentem.
Będę opiekował się całym miastem
lub całą Polską. Mogę być też lekarzem, bo gram lekarza w pantomimie.

Paulina Krzemińska:
Jak będę dorosła chciałabym pracować w piekarni. Chciałabym nauczyć
się piec chleby, bułki i ciasta i zostać
piekarzem lub cukiernikiem. Chciałbym je też sprzedawać.

Roksana Kompa:
Ja będę w przyszłości aktorką. Będę
występować w teatrze. Chciałabym
zagrać rolę misia.

Rafał Białkowski:
Chciałbym być mechanikiem. Chciałbym naprawiać auta bo lubię w nich
grzebać.

Weronika Kocik:
Jak będę dorosła będę policjantką.
Będę pilnowała porządku i łobuzów.

Maciej Filipczak:
Chciałbym być kucharzem bo lubię
gotować.

Emil Wardziak:
Ja chciałbym zostać trenerem siatkarzy i szkolić młodych zawodników.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
CZYTAJ GAZETKĘ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
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Zespół redakcyjny gazetki stanowią dzieci, które
samodzielnie tworzą zamieszczane materiały.
Stałą opiekę nad zespołem redakcyjnym pełnią:
D. Combrzyńska-Nogala, M. Małolepsza,
A. Biegała –Bednarek, Ł. Lasoń
W tym wydaniu autorom, przy tworzeniu artykułów
pomagali także:
M. Glapińska, M. Pluto- Kowalska, T. Romanowski,
O. Romanowska.

