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BONUM FUTURUM NEWS
BO TU – BO TAM
NASZA SZKOŁA, NASZE ŻYCIE

NOWE REDAKTORKI GAZETKI SZKOLNEJ
„BONUM FUTURUM NEWS Bo tu – bo tam”
Anna Borkiewicz oraz Patrycja Krzyżaniak

Gazetka szkolna
POWRACA !!!
Archiwum: Prywatne

Gazeta Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły
Podstawowej Bonum Futurum w Tulcach
wznawia swoje działania pod nazwą „BONUM
FUTURUM NEWS Bo tu – bo tam”.
Tytuł gazetki został wymyślony 3 lata temu na
potrzeby konkursu, przez Juliusza Galusa,
obecnie ucznia klasy 8a. Teraz inicjatywę
prowadzenia artykułów szkolnych przejęły
redaktorki Anna Borkiewicz oraz Patrycja
Krzyżaniak. Pierwsze arkusze były tworzone
przez nauczycielkę plastyki, techniki i
informatyki, Panią Marię Kielich. Jak kiedyś
powiedziała: „Początkowo ja prowadziłam
gazetkę, jednakże z upływem czasu przestałam to
robić,
gdyż
chciałam,
aby
działania
artykułu wynikały z inicjatywy uczniów”.

Szkoło, wróciliśmy!
Czyli jak minęły pierwsze dni nowego
roku szkolnego 2019/2020
Pierwsze dni szkoły są dla wielu z nas
najważniejsze. Nowi dyrektorzy, nowi
nauczyciele, nowi koledzy i koleżanki. Każda
klasa jest najważniejsza jednak w dniu
02.09.2019 r. to klasa 1a była na ustach
wszystkich nauczycieli. W tenże dzień zostali
oficjalnie
pierwszoklasistami,
otrzymali
medale. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły
muszą się teraz zaaklimatyzować w nowym
miejscu. Potrzebują zatem wsparcia starszych
kolegów… Nowi nauczyciele pomimo, że są
dorośli, tak samo jak dzieci czy młodzież muszą
mieć czas na poznanie otoczenia. Do szkoły
Bonum Futurum doszło około 14 nowych
pedagogów klas 1-8.

Archiwum: Prywatne

Gazeta jest za darmo, jednak pyszności sprzedawane podczas rozdawania gazety będą kosztować
zwykle po 1,50 zł. Pieniądze przeznaczone będą na Schronisko Dla Zwierząt W Poznaniu.
Podopieczni tego miejsca dostaną środki finansowe, za które będzie można zakupić najpotrzebniejsze
rzeczy dla nich takie jak karma, koce, miski itp. W ten sposób chcemy pomóc zwierzakom i
przyczynić się całą szkołą do niesienia pomocy na rzecz pupili. Więcej informacji na temat schroniska
znajdziecie na stronie: https://schronisko.com
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KADRA DYREKTORSKA

KADRA PEDAGOGICZNA

Obecna Pani dyrektor …

Nowi nauczyciele

W szkole zawitała nowa osoba. Jest to nasza
Pani dyrektor, Katarzyna Kujawa-Kruszewski.
Przedstawiła się nam już pierwszego dnia
szkoły podczas rozpoczęcia. To właśnie
Ona
rozdała
pierwszakom
medale
z okazji rozpoczęcia edukacji, jako najmłodsi
uczniowie.
Pani
Kujawa-Kruszewski
jest dyplomowanym nauczycielem oraz
starszym wizytatorem wydziału nadzoru
pedagogicznego w Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.

W tym roku do naszej szkoły dołączyło wielu
nowych nauczycieli, a są to.:
Pani Ewa – wychowawca klasy 2a
Pani Angela – psycholog, terapeuta
i nauczyciel wspomagający w klasie 1a
Pani Luiza – psycholog, terapeuta
i nauczyciel wspomagający w klasie 1a
Pani Kasia – pedagog specjalny
nauczyciel wspomagający w klasie 1a
Pani Agatha – Nauczyciel języka
angielskiego w kl. 4. Native speaker
w kl. 1-5
Pan Dale – Native speaker w kl. 6-8
Pani Monika – pedagog specjalny,
nauczyciel wspomagający
Pani Marta G. – nauczyciel j.
polskiego w klasach 4-5
Pani Maria P. – nauczyciel j.
polskiego w klasach 6-8
Pani Agnieszka B. – nauczyciel
historii i WOSu
Pani Maria M. – nauczyciel geografii
Pan Radosław – nauczyciel WF w
klasach 4-8
Pani Celestyna – nauczyciel j.
hiszpańskiego
Pani Agata K. – psycholog
Pedagodzy nasi mają zamiar pomóc nam, aby
nowi i najmłodsi uczniowie i uczennice
zaaklimatyzowały się, a starsi dobrze się
nauczyli do sprawdzianu 3-klasisty i egzaminu
8-klasisty.

EGZAMINY 8-KLASISTY 2019

Egzaminy? Bać się,
czy nie??

Archiwum: http://www.bonum-futurum.pl/oszkole/pracownicy.html

Już 21-23 kwietnia 2020 roku we wszystkich
szkołach w Polsce będą odbywały się egzaminy
8-klasisty. Wtedy w placówce Niepubliczna
Dwujęzyczna szkoła Podstawowa Bonum
futurum w Tulcach w klasie 8a uczniowie staną
przed nie lada wyzwaniem: egzaminem
ósmoklasisty. Czy jest się czego obawiać? Co
może zaskoczyć? Na te pytania odpowiedzieli
eksperci
dydaktyki
języka
polskiego
i matematyki ze Szkoły Edukacji PolskoAmerykańskiej
Fundacji
Wolności
i Uniwersytetu Warszawskiego w jednym
z artykułów strony internetowej Perspektywy.
Specjalista języka polskiego ”Kinga Białek,
ekspertka […] literatury i języka polskiego
w Szkole Edukacji, uspokaja: zawsze jest czas
na to, by uzupełnić […]. Z pewnością warto
powtórzyć treść 12 wymaganych lektur z klas
7-8” Profesjonalista z matematyki zaś
powiedział: „Ekspertka w dziedzinie dydaktyki
matematyki Agnieszka Sułowska poleca
z kolei, by zajrzeć do dostępnego na stronie
CKE informatora i przykładowego arkusza
egzaminacyjnego. Tam pokazane są wszystkie
typy zadań, jakie mogą się pojawić na
egzaminie” Eksperci od języka angielskiego
piszą, aby nigdy się nie poddawać i dążyć
do celu.
Ósmoklasiści do egzaminu próbnego zasiądą
także w grudniu. Klasa 8a będzie pierwszym
rocznikiem w naszej szkole, która podeszła do
egzaminów. We wtorek uczniowie zmierzą się
z językiem polskim, w środę z matematyką,
a w czwartek z językiem obcym (angielskim).
Wśród dzieci panuje spory lęk przed nowym
sprawdzianem, niepokoją się też nauczyciele
i rodzice. Tak, jak napiszesz, takie będziesz
miał procenty, których już nie zmienisz,
a do matury można podejść nie tylko raz.
Egzaminy n koniec 8 klasy są najważniejsze w
życiu. Od tego zależy wasza przyszłość”. Jest
to dla nich duże wyzwanie, gdyż
to najważniejszy egzamin życia. Jeden
z dorosłych kiedyś powiedział „Egzamin 8klasisty nie można poprawić, ani nie da się go
nie zdać.

PRZEPIS MIESIĄCA

Babeczki – przepis
WEDŁUG: PATRYCJI KRZYŻANIAK
ORAZ ANNY BORKIEWICZ

Składniki:

Przygotowanie:
Wymieszajcie mąkę z cukrem, cukrem
waniliowym i proszkiem do pieczenia. Osobno
wymieszajcie jajka z mlekiem i olejem.
Następnie połączcie suche składniki z mokrymi
i znów mieszajcie, ale krótko i niedokładnie.

250g mąki
Szklanka cukru
3 cukry waniliowego
Łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka
szklanka mleka
½ szklanki oleju roślinnego

Przełóżcie masę do foremek wysmarowanych
masłem; papierowych lub silikonowych
papilotek. Pamiętajcie, aby ciasto nakładać
do 3/4 ich wysokości. Pieczcie 20 minut
w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C.
Jeżeli chcecie, przed pieczeniem możecie dodać
do masy ulubiony dżem lub krem czekoladowy.
Nałóżcie część masy do foremek, a następnie
dodajcie łyżeczkę dżemu i znowu masę.
Wówczas babeczki będą bardziej smakowite.

STRONA 2

18 / 09 / 2019 / / NR.1

GAZETA

STRONA 3

