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Wywiad z Panią Dyrektor
Pani Edyta Zubel jest nauczycielem matematyki ze stopniem metodyka. Już od 26 lat pracuje w szkole , a
od 2007 roku jest dyrektorem Szkoły Inżynierii im. Joachima Lelewela. W 2016 roku Pani Dyrektor
została uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czy Pani lubiła chodzić do szkoły?
Owszem, lubiłam chodzić do szkoły, ponieważ miałam w niej dużo kolegów i koleżanek. W szkole było
ciekawie, choć czasami trudno, ale mimo to lubiłam.
A jak się Pani uczyła?
Uczyłam się dobrze, ukończyłam szkołę ze srebrnym medalem, co oznacza, że miałam tylko jedną
czwórkę, z języka rosyjskiego, zaś z pozostałych przedmiotów piątki. Wówczas piątka była najwyższą
oceną.
Jakie były Pani ulubione przedmioty?
Na pierwszym miejscu była matematyka. Bardzo lubiłam też fizykę, plastykę, technologię i wychowanie
fizyczne. Można powiedzieć, że interesowały mnie przedmioty ścisłe, artystyczne oraz związane z
ruchem.
Czym się Pani zajmuje w wolnym czasie?
To zależy. Przy sprzyjającej pogodzie, głównie latem, jeździmy całą rodziną na wycieczki rowerowe.
Pływamy też kajakami, to trochę ekstremalny sport, zwłaszcza, gdy poziom wody jest wysoki, ale nam się
podoba. Lubię też czytać ciekawe książki i podróżować, głównie, jak już powiedziałam, rowerem,
wspólnie z całą rodziną.
Dokąd Pani chętnie podróżuje?
Przede wszystkim po naszym mieście, ponieważ mamy w Wilnie wiele pięknych, wartych zobaczenia
miejsc. Lubię też podróżować po Wileńszczyźnie; chętnie jeżdżę też zagranicę. Ostatnio byliśmy w
Czarnogórze, gdzie podziwialiśmy piękną i zaskakującą przyrodę. Lubię podróżować po całym świecie,
ale to, co jest blisko, też jest niezwykle ciekawe – na Wileńszczyźnie są takie zakątki, które proponuję
wszystkim zwiedzać.
Jak Pani reaguje na złe zachowania uczniów?
Rozmawiamy, ponieważ tylko poprzez rozmowę można znaleźć rozwiązanie. Czasem trzeba też użyć
„ostrzejszych” sposobów; mamy w szkole komisję do rozwiązywania szczególnie trudnych problemów z
zachowaniem, ale głównie rozmawiamy, ponieważ jesteśmy przekonani, że to jest najlepszy sposób
dotarcia do ucznia.
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W jaki sposób postępuje Pani z uczniami, którzy palą papierosy?
W regulaminie szkolnym jest wyraźnie napisane, że nie tylko palenie, ale też przynoszenie do szkoły
papierosów zwykłych i elektronicznych jest zabronione. Jeśli znajdujemy u ucznia papierosy, zabieramy
je i oddajemy rodzicom. Trudno jest kontrolować każdego ucznia, ale jeśli ktoś zostanie przyłapany na
paleniu, rozmawiamy z nim i tłumaczymy, że jest to groźne dla zdrowia, zwłaszcza młodego człowieka.
Palenie papierosów nie świadczy o dorosłości, ponieważ tę można pokazać na wiele innych, dojrzalszych
sposobów.
Czy w przyszłości uczniowie naszej szkoły będą nosili mundurki?
Obecnie czekamy na decyzję Samorządu o przyznaniu szkole miana gimnazjum. Gdy już otrzymamy
oficjalne potwierdzenie, zorganizujemy zebranie całej społeczności szkolnej, na której tę sprawę
omówimy. Moim zdaniem mundurki byłyby dobrym pomysłem, ale ostateczna decyzja należy do
rodziców, uczniów i Rady Szkoły. Myślę, że mundurek jest ważny, ponieważ dzięki temu nasi uczniowie
wyróżnialiby się spośród innych, byłoby wiadomo, że są uczniami tej właśnie szkoły.
Co sądzi Pani o pomyśle zastąpienia książek tabletami?
Wiadomo, że technologia się rozwija i nauka z tabletem jest ciekawa, ja jednak sądzę, że tablet nie
zastąpi prawdziwej książki, zapachu papieru, dotyku stron. Wszystkie stare dokumenty zawdzięczają
swoje przetrwanie temu, że były napisane na papierze. Tablet może się zepsuć i odzyskanie z niego
informacji może stać się niemożliwe. Oczywiście każdy ma wybór, ale myślę, że książki muszą zostać,
ponieważ są wartością samą w sobie.
Bardzo dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.
Również dziękuję.
Rozmawiały Greta Głuchowska i Wioleta Ilkiewicz
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16 lutego – Święto Niepodległości Litwy
W 1917 roku w Wilnie zwołano zjazd Litwinów. Jego uczestnicy wybrali 20-osobową Tarybę (Radę
Litewską). Na jej czele stanęli Antanas Smetona i Jonas Basanavičius. Zadaniem Taryby było dążene do
odzyskania niepodległosci państwa.
16 lutego 1918 roku Taryba proklamowała niepodległość Litwy ze stolicą w Wilnie. Akt ten nazwano
później Aktem Niepodległosci Litwy.
Realna niepodległość Litwy zaczęła się jednak dopiero w momencie zakończenia I wojny światowej. W
listopadzie 1918 r. Augustinas Voldemaras sformował pierwszy rząd litewski, w kwietniu 1919 roku
Antanas Smetona został pierwszym prezydentem Litwy.
Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego jest jednym z najważniejszych państwowych świąt na Litwie.

Flaga litewska
19 kwietna 1918 roku specjalna komisja ustaliła, że flaga Litwy powinna składać się z trzech poziomych
pasów jednakowej szerokości: żółtego, czerwonego i zielonego.
Kolor żółty symbolizuje słońce, światło, dobrobyt; kolor zielony – piękno przyrody, wolność i nadzieję;
czerwony – ziemię, męstwo i krew przelaną za ojczyznę.

Aleksander Januszkiewicz
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Wizyta w SP 36 we Wrocławiu
We wtorek, 27 grudnia 2016 roku, redaktor naczelny ”Naszej Piątki” odwiedził wrocławską Szkołę
Podstawową numer 36 im. Bohaterów Westerplatte. Uczniowie tej szkoły (klasa 5b) uczestniczą w
projekcie wymiany korespondencji z uczniami naszej szkoły.
Spotkanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze. Nasi koledzy z Polski byli bardzo zainteresowani
życiem rówieśników na Litwie. Zadawali wiele pytań dotyczących przedmiotów nauczanych w szkole,
skali ocen, wymagań nauczycieli, zainteresowań uczniów, kółek funkcjonujących w naszej szkole i
sposobów spędzania wolnego czasu.
Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia oraz otrzymaliśmy wiele prezentów.
Pani Ryszarda Stróżyk, wicedyrektor SP nr 36, jest zainteresowana rozwijaniem współpracy między
naszymi szkołami, co w przyszłości może zaawocować wymianą uczniów.
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Polscy uczniowie w naszej szkole
18 stycznia 2017, w auli szkolnej polska młodzież deklamowała, a raczej śpiewała wiersze ks.
Twardowskiego. Recytującym akompaniował na gitarze jeden z nauczycieli. Wszyscy byli zachwyceni tym
półtoragodzinnym występem; słuchających poruszyło piękno i prawdziwość utworów ks.
JanaTwardowskiego. Było widać, że uczniowie z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
włożyli w przygotowania mnóstwo pracy. Po występie szkoły wymieniły się prezentami, a później
niektórzy uczniowie z naszej szkoły byli zaproszeni razem z uczniami z Polski na poczęstunek. Przy
filiżance herbaty prowadzono rozmowy dotyczące zainteresowań, upodobań, sposobów spędzania
wolnego czasu. Niektórzy goście z Polski byli zaciekawieni wyglądem naszej szkoły, więc uczniowie
„Lelewela” opowiedzieli o niej trochę oraz oprowadzili ich po budynku. Jednak wszystko, co dobre,
szybko się kończy – tym razem nie było inaczej. Goście musieli już wyjeżdżać, więc pożegnaliśmy się z
nimi. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas przyjadą lub my pojedziemy do nich w gościnę.
Ewia Dewiatnikowa
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Świąteczne koncerty chóru łączonego „Przyjaciele”
Chór łączony „Przyjaciele”, do którego należą dzieci i młodzież scholi z różnych parafi Wilna i
Wileńszczyzny , w okresie świątecznym przygotował widowisko muzyczne pt. „W cichą Noc Wielkiej
Radości”. Na scenie wystąpiło łącznie 80 uczestników. Niezmiernie cieszy fakt, że w koncertach wzięli
udział też uczniowie naszej szkoły, a mianowicie młodzież z klas 6a, 7a, 7c oraz 9a- ogółem 15 osób.
Odbyły się cztery koncerty „Przyjaciół”: 26 grudnia w kościele pw. św. Jana Bosko w Wilnie, 6 stycznia w
kościele pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, 7 stycznia w kościele pw. Ducha św. w Wilnie i 15 stycznia w
kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Wilnie.
Cały koncert był oparty na historii narodzin Jezusa. Maryja, Józef, diabeł, Herod, pastuszkowie i
aniołowie opowiadali tę historię, śpiewając. Pojawiły się zarówno kolędy tradycyjne, jak i nowoczesne.
Do kolędy „Bóg się rodzi” zatańczyły piękne anioły z ogromnymi skrzydłami. Wielkie wrażenie na
zgromadzonych wywarła również kolęda, podczas której mały aniołek uczył diabła prawdziwej miłości.
Na świąteczne widowisko przybył biskup archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis i konsul generalny RP
w Wilnie Stanisław Cygnarowski.
Koncerty były dla nas pięknym przeżyciem duchowym oraz możliwością zawarcia nowych przyjaźni.
Serdecznie dziękujemy pani dyrektor szkoły Edycie Zubel, nauczycielom oraz rodzicom za udział w
naszych koncertach.

Justyna Mieszkuniec, Ania Jachimowicz
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Humor i rozrywka
1.Mieszkańcy gór
2.Mały futrzany zwierzak z wielką puszystą kitką, skacze po drzewach
3.Rośnie na polu, w doniczce, w ogrodzie
4.Mieszkają tam ptaki
5.”Koń” w czarno-białe paski
6.Mieszkają w nim ludzie
7.Miejsce, gdzie narodził się Jezus

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok.
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Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo mało zdolnej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 80% z was nie ma najmniejszego pojęcia o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma w tej klasie.

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? - dziwi się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń - Pomagali mi mama i tata.

Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w ławce siadają na
kaloryferze.
- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę, usiądźcie na swoich miejscach.
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