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Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk pierwszy w tym roku szkolnym numer naszego 
pisma „Głos Jedenastki”. Powstał  on w wyniku pracy uczniów i wychowawczyni klasy 7a. 
Przeczytacie w nim wywiad z Panią Dyrektor, poznacie bliżej niektórych nauczycieli, a także 
przeczytacie o innych ciekawostkach, z którymi warto się zapoznać. Papierowa wersja pisma 
będzie dostępna w szkolnej bibliotece. Zachęcamy do lektury!  
                                                                                                                           Redakcja ☺ 
 
 
 
 
Z okazji Święta Komisji Narodowej 
życzymy wszystkim pracownikom Szkoły 
Podstawowej nr 11 sukcesów, satysfakcji z 
wykonywanej pracy oraz szczęścia w życiu 
zawodowym i osobistym. 

                                    Redakcja              

 



Historia	Komisji	Edukacji	Narodowej	
 Komisja Edukacji Narodowej ( w skrócie KEN)  formalnie  powstała na mocy uchwały 
Sejmu z 14 października 1773. Przejęła dawne majątki skasowanego zakonu jezuitów.  
 

	
																																																																																																																																																				źródło:	właczpolske.pl		

	
Została powołana głównie dlatego, że do 1773 roku edukacja podstawowa i średnia były 
w Rzeczypospolitej organizowane przez zakon jezuitów. Taki system edukacji nakierowany 
był przede wszystkim na kształcenie w zakresie teologii katolickiej przy pomocy łaciny, przy 
czym inne przedmioty były traktowane jako uboczne i podrzędne.  

W obliczu pierwszego rozbioru sejm 1773 r. podjął wysiłek reformy państwa, obejmujący 
również zmianę systemu kształcenia. Do realizacji tego celu powołano Komisję Edukacji 
Narodowej. Była to jedna z pierwszych w Europie państwowa instytucja oświatowa. 

Na początku komisja składała się z 8 osób: biskupa wileńskiego Ignacy Massalski, biskupa 
płockiego Michał Poniatowski, księcia Augusta Sułkowskiego, kanclerza litewskiego 
Joachima Chreptowicza, pisarza Ignacego Potockiego, księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego, byłego kanclerza koronnego Andrzeja Zamoyskiego i starostego 
kopanickiego Antoniego Ponińskiego. 

Udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować 
zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się tez domowym kształceniem dziewcząt, a także 
zainicjowała powstanie sieci szkól parafialnych dla chłopców. Udało wprowadzić się takie 
przedmioty jak: chemia, botanika, rolnictwo, mechanika, nauka moralna oraz prawo. 

14 października w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej obchodzony jest w 
Polsce Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Tego dnia Minister 
Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji 
Narodowej oraz nagrody Ministra za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.      

                                                                                                                                    Ala Łukaszczyk 7a 

 



WYWIAD	Z	PANIĄ	DYREKTOR	
MAŁGORZATĄ	NERMEND	

 

 

       

Pani Dyrektor Małgorzata Nermend zgodziła się 
udzielić nam wywiadu.  Przygotowaliśmy wiele 
pytań, ale zadaliśmy tylko kilka, by zbytnio nie 
odciągać Pani Dyrektor od pracy. Zachęcamy do 
przeczytania naszej rozmowy.  

Przyznajemy, trochę się przed tym spotkaniem 
denerwowaliśmy, ale okazało się, że zupełnie 
niepotrzebnie. 

 

 

GD – grupa dziennikarska 

PD- Pani Dyrektor 

 

GD: Czym zajmuje się Pani w naszej szkole? Czy mogłaby Pani przybliżyć nam 
swoją pracę? Po prostu, na czym polega praca dyrektora szkoły? 
 
PD: Praca dyrektora szkoły jest bardzo odpowiedzialna. Dyrektor dba o 
prawidłowy przebieg nauczania, o dobro uczniów, a także odpowiada za 
organizację pracy w całej szkole i wszystkich pracowników. 
 
GD: Gdy była Pani w naszym wieku marzyła Pani, by być nauczycielem czy 
myślała Pani o innym zawodzie? 
 
PD: Gdy byłam w waszym wieku marzyłam o tym, by być lekarzem. Jednak 
muszę przyznać, że moją ulubioną zabawą była zabawa w nauczyciela. 
Pamiętam, jak w starej szopie „udzielałam” lekcji koleżankom i kolegom. 
Później, w ramach wolontariatu, pomagałam słabym uczniom w nauce. Chyba 
od początku czułam powołanie do tego zawodu. 



 
GD: Czy gdyby mogła Pani wybierać zawód raz jeszcze, czy znów zostałaby 
Pani nauczycielką, dyrektorem szkoły? 
 
PD: Tak, nie żałuję swojej decyzji i nigdy nie zamieniłabym swojej pracy na 
żadną inną. 
 
GD: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy? 
 
PD: W swojej pracy najbardziej lubię kontakt z drugim człowiekiem, wsparcie, 
pomoc innym. Dużą satysfakcję daje mi sukces uczniów i nauczycieli. 
 
GD: Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole? 
 
PD: To trudne pytanie. Chciałabym, aby uczniowie podchodzili bardziej 
odpowiedzialnie do obowiązku szkolnego, a poza tym chciałabym, aby w naszej 
szkole było stale radośnie, miło i żeby uczniowie, rodzice i nauczyciele nie mieli 
żadnych problemów. 
 
GD: Jaki był Pani ulubiony przedmiot, gdy była Pani uczennicą, a za jakim Pani 
nie przepadała? 
 
PD: Najbardziej lubiłam biologię, a najmniej- podpadnę Panu Przygodzie- 
historię.  
 
GD: Jak spędza Pani czas wolny od pracy? 
 
PD: Po pracy lubię pracować w swoim ogrodzie, czytam książki psychologiczne 
- uwielbiam je. Jeżdżę na rowerze szosowym i rolkach.  
 
GD: Jaki jest Pani ulubiony zespół muzyczny/ muzyk? 
 
PD : Jest ich wielu, ale dominuje muzyka rockowa.  
 
GD: I na koniec, czego Pani życzyć z okazji Dnia Nauczyciela? 
 
PD: Zdrowia dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.  
 
GD: W takim razie życzymy tego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.  
 

Wiktoria Boguta, Daria Smolińska, 7a 
 

 



Poznajmy	bliżej	naszych	nauczycieli	i	pracowników	szkoły…	

W	ogniu	pytań!				

W	cyklu	„W	ogniu	pytań”	postanowiliśmy	lepiej	poznać	pracowników	
naszej	szkoły.	Dziś	przepytaliśmy	dwie	nauczycielki	–	Magdalenę	

Jagodzińską	oraz	Patrycję	Ponieważ		

	

Oto,	co	nam	o	sobie	powiedziała	nauczycielka	matematyki-																				
Pani	Magdalena	Jagodzińska		

Gdyby nie była Pani/Pan nauczycielem to najprawdopodobniej byłaby…Ministrem Oświaty 
J 

Ulubiony kolor… czarny 

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… Depeche Mode 

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Żaneta, Jola, Agnieszka, Bożena- mam wielu 
przyjaciół. 

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… książki, dobrej kuchni i muzyki. 

Zwierzę bliskie sercu… mój owczarek niemiecki -Raisa. 

Ulubiona pora roku… ? 

Wakacje to czas… odpoczynku i regeneracji sił po trudach roku szkolnego.  

Lubię…pozytywnych ludzi, pić mocną, aromatyczną kawę i czytać książki, których akcja 
osadzona jest w Szczecinie. 

Nie lubię…bezmyślności i hałasu. 

Marzę o… tym, by moi uczniowie nie bali się matematyki i odkrywali jej tajemnice. 

Boję się… … 

W wolnych chwilach…podróżuję i zwiedzam okoliczne miejscowości. 

Największą radość sprawiają mi…spotkania z przyjaciółmi. To są rzadkie spotkanie, bo 
jesteśmy zapracowani. 

Gdybym miał magiczne moce to…chciałabym je wykorzystać na podróże w czasie J 

Jabłko czy banan? Jabłko.  



A		to	nam	o	sobie	powiedziała	nauczycielka	języka	polskiego	-																				
Pani	Patrycja	Ponieważ		

 

Gdyby nie była Pani/Pan nauczycielem to najprawdopodobniej byłaby… kto to wie?  

Ulubiony kolor… niebieski. 

Na bezludną wyspę wzięłaby Pani książkę… „Lalka” Bolesława Prusa, przemyciłabym też 
„Ósme życie” Nino Haratischwili. 

Ulubiony zespół muzyczny/muzyk… The Doors, Pearl Jam, Placebo, Pidżama Porno oraz 
Piotr Rogucki.  

Pani przyjaciel/przyjaciółka nazywa się… Ula, Justyna, Agnieszka- przyjaciółki ze szkoły 
średniej. 

Nie wyobraża sobie Pani życia bez… książki, muzyki, Marcela. 

Zwierzę bliskie sercu… moje dwa rosyjskie koty- Tola i Mila oraz mój pies z dzieciństwa - 
jamniczka Ketka. Była szalona.  

Ulubiona pora roku… lato. 

Wakacje to czas… beztroski, spotkań z przyjaciółmi, lenistwa. 

Lubię… kawę, polne kwiaty, torcik wedlowski. No i klasę 7a. 

Nie lubię… zupy owocowej, disco polo, niekulturalnych ludzi, niektórych polityków. 

Marzę o… tym, by edukacja stała się bardziej nowoczesna, nauczyciele byli mniej zmęczeni 
pracą, a uczniowie bardziej chętni do współpracy z nami J 

Boję się… wysokości oraz nieszczerych ludzi – tych unikam. 

W wolnych chwilach… czytam, oglądam filmy i seriale, sprzątam.  Często spaceruję.  

Największą radość sprawiają mi…rozmowy z ludźmi, których lubię, a jak jeszcze mają 
poczucie humoru, to już w ogóle pełnia szczęścia.  

Gdybym miała magiczne moce to… sprawiłabym, by ludzie nie czuli się nieszczęśliwi i 
dodałabym im sił w pokonywaniu wszelkich trudów życia. Sobie też. 

Jabłko czy banan?  Banan.  

 

                                                                                  Wiktoria Boguta, Olek Wodyk, 7a 



 

POETYCKO O NAUCZYCIELU 
 

Pan od przyrody 
Zbigniew Herbert 

 

Nie mogę przypomnieć sobie 
jego twarzy 

stawał wysoko nade mną 
na długich rozstawionych nogach 
widziałem 
złoty łańcuszek 
popielaty surdut 
i chudą szyję 
do której przyszpilony był 
nieżywy krawat 

on pierwszy pokazał nam 
nogę zdechłej żaby 
która dotykana igłą 
gwałtownie się kurczy 

on nas wprowadził przez złoty binokular 
w intymne życie 
naszego pradziadka 
pantofelka 
on przyniósł 
ciemne ziarno 
i powiedział: sporysz 

z jego namowy 
w dziesiątym roku życia zostałem ojcem 
gdy po napiętym oczekiwaniu 
z kasztana zanurzonego w wodzie 
ukazał się żółty kiełek 
i wszystko rozśpiewało się 
wokoło 

w drugim roku wojny 
zabili pana od przyrody 
łobuzy od historii 

jeśli poszedł do nieba - 

może chodzi teraz 
na długich promieniach 



odzianych w szare pończochy 
z ogromną siatką 
i zieloną skrzynką 
wesoło dyndającą z tyłu 

ale jeśli nie poszedł do góry - 

kiedy na leśnej ścieżce 
spotykam żuka który gramoli się 
na kopiec piasku 
podchodzę szastam nogami 
i mówię: 
- dzień dobry panie profesorze 
pozwoli pan że mu pomogę - 

przenoszę go delikatnie 
i długo za nim patrzę 
aż ginie 
w ciemnym pokoju profesorskim na końcu 
korytarza liści 

Hermes, pies i gwiazda, 1957 

 

 

CYTATY O NAUCZYCIELACH 

 

 

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się 
zobaczyć ich dusze. 
                                                                 (B. Cage) 

Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże 
energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących 
się. 
                                                              (T. Mackenzie) 
                                                                                                                                                       Redakcja 



Wiersze	na	Dzień	Nauczyciela	
Na niebie jasne święci słońce na dworze jesień w krasie swej, 
Październik złotem dziś powitał, 
Nauczyciela Dzień. 
Kochani, drodzy wychowawcy, 
Bardzo prosimy żebyście dziś, 
O wszystkich troskach i kłopotach, 
Dziś zapomnieli chociaż na kilka chwil. 
 
 

 
 
                             Kiedy rok szkolny już wszyscy zaczniemy, 

Kiedy już wiedzy garść zdobędziemy , 
Liście już zżółkną za oknem na drzewach, 

Przyjdzie październik –to tak Wam zaśpiewam: 
Nauczyciele Bo do Was te słowa, 

To dzięki Wam mamy coś w głowach. 
Chociaż czasami coś nam umyka, 

Ważny jest polski jest i fizyka, 
Przygoda matma i wychowanie, 

Dziękujemy za troskę i dobroć, którą nam poświęcacie 
I za to , że tak się staracie, żebyśmy mądrzy byli gdzieś w świecie. 

A czy tak będzie?  Pewnie się dowiecie.                          
  

,,NASZ	WYCHOWAWCA”	
	
Zjawia się znienacka w klasie 
I-jak piękna  Telimena z ,,Pana Tadeusza”- 
Szuka swoich mróweczek.  
Jej jasne włosy, oświetlone 
 porannym słońcem , 
są wspomnieniem wakacyjnych szaleństw. 
Na pozór spokojna ,opanowana, 
Potrafi pokazać swoje ostre pazurki 
I wcisnąć polonistyczną wiedzę 
w nasze główki. 
Chociaż idą za tym pały, dwójki, trójki, 
to i tak kochamy naszą Panią za ten boski uśmiech 
I niebiańskie poczucie humoru .  

 

 

                                            Eliza Sołtowska, Weronika Wróblewska, 7a 

 



DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

1 października w naszej szkole odbył się kolejny Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem 
akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma też 
zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. 
Wszędzie otaczają nas liczby, musimy sobie z nimi radzić. Dlatego uczniowie klasy 4d, 7e i 
7a powtarzali tabliczkę mnożenia, grając w przygotowaną grę planszową. Wszyscy bawili się 
doskonale, a nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę przynosi efekty. 

 Redakcja 

                                                                                             

 
 
 
 
 

Świat wokół nas J 
             
                                                Patyczaki rogate 
 

Patyczaki to owady zamieszkujące lasy deszczowe. Są one przyjaznymi zwierzątkami, które 
można hodować w terrariach. Patyczaki mają długie ciało przypominające kolorem i 
kształtem patyk, i stąd ich nazwa. Odnóża także są długie i bardzo czepne. Bez problemu 
mogą chodzić po szybie. 
Żywią się praktycznie wszystkimi liśćmi, rosnącymi w parku (leszczyna, lipa, morwa, mlecz), 
lubią też sałatę lodową i liście truskawek. 
Patyczaki składają jajka wielkości 2-3 mm, z których po około 3 miesiącach wykluwają się 1 
cm maluchy. Rosnąc, zrzucają wylinki. Gdy staną się dorosłe, osiągną długość około 15 cm. 
Hodowla tych owadów nie jest trudna, ponieważ nie wymagają dużej opieki i mogą przetrwać 
spadek temperatury do 15 stopni Celsjusza. 
                                                                                                           Marcelina Sielicka, 7a 



CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH 
 
 
 

 KRÓLIKI ZJADAJĄ WŁASNE BOBKI 
 

 

                      Ten kto ma króliki, być może już to zauważył. Dzieje się tak 
dlatego, że nie wszystkie substancje odżywcze czerpią z pokarmu za pierwszym razem. Te 
bobki zostają przetrawione w jelicie ślepym.  
 
 

BECZKOOKI MAJĄ PRZEZROCZYSTĄ GŁOWĘ 
 
 

                     Głęboko w oceanie tam, gdzie jest strasznie ciemno mieszkają 
dziwne ryby. Jedną z nich jest beczkook - ryba z przezroczystą głową. Organizmy te są 
ciemnobrązowe, ale ich oczy znajdują się w przezroczystym guzie na głowie. Mogą się 
obracać na wszystkie strony. Najczęściej jednak patrzą w górę w poszukiwaniu ofiary. 
 
 

ŻYRAFA MOŻE WYLIZAĆ SOBIE USZY 
 
 
 

            Duże zwierzęta muszą dużo jeść, to zrozumiałe. Ale czaszka, żuchwa i 
siekacze żyrafy są właściwie zbyt małe, żeby mogła ona zjeść wystarczająco dużo pokarmu. 
Na szczęście żyrafa ma duże wargi, a zwłaszcza ogromny język, które razem tworzą 
przedłużenie pyska. Język żyrafy może osiągnąć do pół metra długości. To znaczy, że żyrafa 
może usunąć sobie brudek z ucha. Koniecznie przyjrzyj się wyjątkowemu kolorowi żyrafiego 
języka. Jest niebieski. Taka barwa chroni go przed promieniami słonecznymi. 
 
 
 
 
 



REKIN WIELORYBI JEST NAJWIĘKSZĄ RYBĄ ŚWIATA 
 

              Rekin wielorybi osiąga średnio 9,7 metra długości. Największy 
egzemplarz jaki kiedykolwiek zmierzono miał 12,7 metra. Występuje we wszystkich morzach 
świata. W porównaniu z innymi rekinami - rekiny wielorybie są powolnymi pływakami. 
Dożywają nawet 100 lat, o dzieciach myślą jednak dopiero około 30-tki. 
 
 

NIE MA DWÓCH TAKICH SAMYCH ZEBR 
 

  Zebra pięknie wygląda z białymi i czarnymi pasami, ale czy wiesz, 
że u każdej zebry wzór pasów jest niepowtarzalny ? Nie ma na świecie dwóch takich samych.  
 
 

PANDY ODDAJĄ MOCZ, STOJĄC NA RĘKACH 
 

                    Pandy nie lubią walczyć. Kiedy to tylko możliwe, schodzą 
przeciwnikom z drogi, a śladami zapachowymi dają do zrozumienia, że dane miejsce 
zostało już zajęte. Głową i ciałem pocierają o drzewa, informując w ten sposób inne pandy, 
czy są samcem czy samiczką oraz ile mają lat. To jedyne niedźwiedzie z gruczołem 
zapachowym, których zapach utrzymuje się nawet 3 miesiące. Samce pandy robią coś 
śmiesznego. Stają na przednich łapach, a tylne opierają o drzewo. Następnie próbują sikać jak 
najwyżej. Przechodzące samiczki wybierają tego samca, który nasikał najwyżej. 
 
 
 

KOMARY LUBIĄ POT 

 Dzieje się tak, ponieważ niektórzy pachną dla komarów wyjątkowo 
atrakcyjnie. Ludzie wydychają dwutlenek węgla i to ta substancja przyciąga komary 
.Komary wabi prawdopodobnie także woń potu albo inne zapachy ciała. Komar wyczuwa Cię 
z odległości 30, a czasem nawet 70 metrów. 
                                                                                                               Ala Wysokińska, 7a  
 



 
 

KRZYŻÓWKA POLONISTYCZNA 
 

      1.             
 2.                  
      3.             
  4.                 
      5.             
6.                   
      7.             
      8.             
   9.                
                   
10.                   
    11.               
      12.             
      13.             
 14.                  
      15.             
 

1.Inaczej przenośnia. 

2. Na przykład ortograficzny czy frazeologiczny. 

3.Bóg śmierci w mitologii greckiej. 

4 .Pierwszy przypadek. 

5.Opowieść o historycznych wydarzeniach nasycona fantastycznymi elementami. 

6.Osoba opowiadająca o wydarzeniach. 

7.Uporządkowany zbiór reguł językowych. 

8. To ona odpowiada za prawidłowe używanie kropki, przecinka i innych znaków. 

9.Litery ułożone w odpowiedniej kolejności to… 

10. Zbiór mitów. 

11.Rodzaj literacki pisany wierszem. 

12.Rodzaj literacki pisany prozą. 

13.Część mowy oznaczająca czynności. 

14.Jaką częścią mowy jest wyraz : ONI. 

15. Z mitologii- Nić …. 

Hasło : ……… …… 



UŚMIECHNIJ SIĘ         

 

 
 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:  
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach?  
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!  
                                                             
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:  
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły 
po wakacjach."?  
Zgłasza się Jasio:  
- Kłamstwem, panie profesorze!  
 
Co to jest lekcja?  
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 
 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:  
- Małgosiu, co to za wzór?  
- To jest... No, mam to na końcu języka...  
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...  
 
 
 

                                                      Piszą dla Was:  
Ala Łukaszczyk, 7a; Ala Wysokińska, 7a; Wiktoria Boguta, 7a 

Sebastian Boguta, 7a;  Daria Smolińska, 7a;  Olek Wodyk, 7a; Eliza Sołtowska, 7a; Weronika Wróblewska, 7a 
 
Opiekun: Patrycja Ponieważ 


