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              styczeń 2019 r. 
 

Drogi Czytelniku!  

 

Już po feriach… Jak to szybko zleciało… W tym wydaniu Rechotki znajdziesz informacje o 

ciekawych sposobach spędzenia ferii. 

Będziesz mógł również poznać bliżej jednego z najciekawszych nauczycieli w naszej szkole. 

Zapraszamy Cię na wywiad z panem Krzysztofem Matejskim. 

 

Przedstawimy Ci również regulamin ,,Szkolnego Nobla” oraz relację z obchodów Święta 

Szkoły. 

  

Do lektury zaprasza redaktor naczelna i cała redakcja ,,Rechotki’’  
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Szkolny Nobel 

 

W zeszłym roku obchodziliśmy w naszej szkole XXX-lecie jej powstania. 

Wtedy to właśnie powstała inicjatywa przyznawania uczniom nagród „Szkolnego Nobla”. 

W ubiegłym roku nagrody zostały wręczone po raz pierwszy. 

 

„Szkolny Nobel” ma na celu wyłonienie, uhonorowanie i promowanie najwybitniejszych 

uczniów szkoły. 

W rywalizacji mogą brać udział uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinach 

objętych regulaminem. Uczeń może być zgłaszany w kilku dziedzinach Konkursu. 

Przyznawanie nagród odbywa się w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia w zakresie: 

 - osiągnięć działalności naukowej, literackiej, artystycznej, sportowej, 

 - działalności społecznej lub pokojowej, 

 - osiągnięć w konkursach przedmiotowych oraz innych o zasięgu co najmniej 

 powiatowym, 

 - działalności społecznej na rzecz szkoły lub środowiska, 

 -  innych osiągnięć, uznanych przez wnioskodawcę za istotne. 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: 

 - dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów, Rada Rodziców, Samorząd 

 uczniowski, Zespoły przedmiotowe lub wychowawcze, 

 - inne instytucje pozaszkolne np.: Dom Kultury, UKS, klub sportowy. 

Nominowani do „Szkolnego Nobla” są najwybitniejszymi uczniami w następujących 

dziedzinach: 

 - matematyczno – fizycznej 

 - biologiczno – chemicznej 

 - literackiej 

 - języków obcych 

 - artystycznej 

 - sportowej 

 - społecznej (lub pokojowej) 

W każdej dziedzinie można wyłonić jednego laureata pojedynczego lub zbiorowego. 

Laureat otrzymuje statuetkę i dyplom. 

Prezentacja dorobku laureatów odbywa się do końca maja każdego roku. 

 

Idąc za słowami noblistki Marii Skłodowskiej Curie, 

„Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie” 

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie i walki o statuetkę „Szkolnego 

Nobla”. 

 

  

 

opracowała Patrycja Wolak, kl. IIIC 
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Święto Szkoły 
sprawozdanie 

 

10 grudnia obchodziliśmy Święto Szkoły. Jest to nowe święto, ponieważ dotychczas 

(od 2004 roku, kiedy nasza szkoła otrzymała imię Polskich Noblistów) jednego majowego lub 

czerwcowego dnia organizowaliśmy wydarzenie pod nazwą Dzień Patrona. W tamtym roku 

nasza placówka świętowała wyjątkowo uroczyście, ponieważ obchodziliśmy 30-lecie jej 

istnienia. 

Od tego roku grudzień będzie miesiącem, w którym będziemy świętować urodziny naszej 

szkoły. 

Z okazji Święta szkoły tradycyjnie jak co roku odbył się konkurs ,,Z Noblistami na ty”, 

zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni po przedstawieniu zorganizowanym przez klasę IIIc i 

klasę 7a. Do przedstawienia jeszcze wrócimy… 

Z okazji Święta Szkoły odbyły się też konkursy zorganizowane przez nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych. Pierwszy z nich ,,W krainie promieniotwórczości”, w którym 

wzięły udział 2-osobowe zespoły uczniów z klas 8 i III gimnazjum. Drugi z konkursów to 

,,Polscy naukowcy i ich osiągnięcia”, którego uczestnikami byli uczniowie klas 

integracyjnych: 6,7,8 i III gimnazjum. 

Zwycięzcy tych konkursów również zostali nagrodzeni po zakończeniu przedstawienia, które 

przybliżyło naszym uczniom postać Alfreda Nobla i Polskich Noblistów. 

Przedstawienie opowiadało o Alicji, która zasnęła i znalazła się przy jednym stole z Alfredem 

Noblem i Polskim Noblistami. 

Całemu apelowi towarzyszyła niesamowita oprawa taneczna i wokalna.   

Na apelu przedstawiliśmy również regulamin szkolnego Nobla, aby motywować i nagradzać 

społeczność szkolną do odnoszenia sukcesów na różnych płaszczyznach nauki.  

Obchody Święta Szkoły to nie tylko konkursy i przedstawienie. Niezwykle ciekawe okazały 

się też warsztaty i sportowo-wiedzowy quiz, wszystkie te aktywności związane były z życiem 

i dorobkiem Polskich Noblistów. 

Szkoda, że Święto Szkoły jest tylko raz w roku… 

 

Patrycja Wolak, kl. IIIC 
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Krzysztof Matejski – saksofonista w zespole Quindependence. Jednocześnie 

ulubiony nauczyciel wielu uczniów SP148 w Krakowie. Laureat w konkursie 

Jazzowy debiut fonograficzny Instytutu Muzyki i Tańca 2017 roku. 

Dlaczego uczy Pan muzyki w tej szkole?  

Chciałem uczyć w szkole muzycznej, lecz z różnych względów nie otrzymałem tej posady. 

Czy nauka muzyki sprawia problemy uczniom klas integracyjnych? 

Nie, raczej nie ma takich problemów. 

Czy Pana pierwszym instrumentem muzycznym był właśnie saksofon? 

Najpierw zacząłem naukę gry na gitarze. W szkole podstawowej nasz nauczyciel muzyki 

przyniósł raz gitarę - on grał, a my śpiewaliśmy. Byłem zachwycony. Później w szkole 

średniej miałem okazję wstąpić do chóru. Była to trochę rodzinna tradycja - od 35lat 

członkowie mojej rodziny śpiewali w tym właśnie chórze. Jeździliśmy z koncertami po całej 

Europie. Mozart, Verdi... Później były studia filologii polskiej i popołudniowa szkoła 

muzyczna. Pracowałem wówczas nad wiedzą. Następnie w 2015 roku  nagrałem wraz z 

zespołem debiutancki album Circumnstances. Byłem niejednokrotnie zapraszany przez 

znanych artystów do współpracy. 

Jakiej muzyki słucha Pan na co dzień? 

Po pierwsze i najważniejsze jest jazz. Stary dobry rock  takich zespołów jak Iron Maiden. 

Pop lat '80, a czasem sięgam nawet po muzykę klasyczną Erika Satie. 

Czy zainteresowanie muzyką było narzucone odgórnie przez rodzinę, skoro jej duża część 

śpiewała w chórze? 

Wręcz przeciwnie-rodzina nie chciała, bym został muzykiem, zniechęcali mnie. Postawiłem 

jednak na swoim mówiąc coś w stylu ,,Ja nie dam rady? No to patrzcie!". To była dobra  

decyzja. 

Dziękuję za wywiad. 

Ja również. 

rozmawiała Ola Brozenbach , kl. IIIE 



Rechotka                                                               

 

 

Ferie zimowe to czas, w którym każdy z nas na pewno ma ochotę wypocząć . Potrzebujemy usiąść 

sobie przy ciepłym kominku z herbatą w ręku i poobserwować  spadający śnieg. No cóż, na pewno 

mamy również potrzebę spędzić ten czas aktywnie , w końcu potrzebujemy ruchu . Pewnie większość 

wuefistów przyzna nam rację . Dlatego z chęcią przedstawimy kilka sposobów, jak nie zmarnować 

tego czasu. 

1.Na pewno  warto wybrać się na narty . Zawsze raźniej jest z rodziną albo ze znajomymi . Wspaniałe 

to uczucie, gdy zjeżdżając, obserwujemy widoki , gdy wyjeżdżamy na górę i możemy cieszyć się chwilą 

z bliskimi. Jest to też wymówka dla dzieci, żeby napić się gorącej czekolady , dlatego co tu do 

zastanawiania . 

2. Jeżeli ktoś lubi trochę poszaleć, to łyżwy będą odpowiednie. Nie ma to jak trochę potańczyć, 

poupadać , pośmiać się . Łyżwy są wspaniałą atrakcją nawet dla dzieci, które mogą użyć specjalnych 

zabawek na lodzie, aby się nie przewrócić . W Wieliczce na pewno się opłaca ! 

3. Sanki , lepienie bałwana , bitwa na śnieżki , to wszystko jest podstawą do dobrej zabawy. Jeżeli 

chcemy pobudzić wyobraźnię do pracy, możemy zbudować  igloo . 

4. Trochę czasu może być również i w domu . Możemy upiec jakieś ciasto albo babeczki . Gry 

planszowe, takie jak katan albo Dixit, to przykład naprawdę dobrego spędzenia czasu. Oczywiście 

można również poczytać jakąś książkę, na którą wcześniej nie mieliśmy czasu albo  pooglądać 

ciekawy film . Romantyczny , przygodowy , komedię . Lepiej jednak pominąć  film ”Kevin sam w 

domu”, chyba że ktoś bardzo lubi … 

5. Wybierzmy się również na jakiś spacer , może być on nawet bardzo krótki , po prostu doceńmy 

zimę , która wcale nie jest taka zła . Weźmy słuchawki , gumę do żucia i co tylko pozwoli nam się 

dobrze czuć  i cieszmy się życiem , bo to jest bardzo ważne .  

6.  Jeszcze jedna rada , warto w te ferie odłożyć telefony . Chociaż na godzinę , czy na więcej. 

Telefony to tylko ekran , a zima… no cóż to coś o wiele więcej ! 

 

Spędziliście te ferie z uśmiechem? 

 

Jagoda Burekowska, kl. IIIB 


