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Co widziały oczy pani woźnej?

Babeczki za 1 zł

Większość osób uważa, że szkoła jest tylko do
nauki i w większości tak jest. Ale nie w naszej
szkole! U nas oprócz szkolnego sklepiku i
obiadów powstało coś jeszcze, na końcu
korytarza, w malutkiej kuchni. Otóż jedna z
uczennic klasy 1a zaczęła rozwijać swoje
zainteresowania cukiernicze i wypiekać słodkie
babeczki. Kiedy jej wypieki spróbowali uczniowie i
pracownicy szkoły, to powiedzieli, że są
przepyszne, nawet lepsze niż z cukierni.
Wystarczy chwilę czasu, kilka składników i dużo
serca, by w szkolnej kuchni powstało coś
pysznego.
  Zaczęło się od zwykłego ciasta zrobionego z
panią na świetlicy. Niedługo po tym pokochała je
cała szkoła. Zyski ze sprzedaży mają wspomóc
grupę innowacyjną.
  Zapraszamy więc do zakupu własnoręcznie
zrobionych babeczek za symboliczną złotówkę.
                                     red. Jessika Bogusz

  Powszechnie wiadomo, że pani woźna to najważniejsza osoba w szkole, która wszystko wie,
wszystko widzi i jest wszędzie. U nas tę jedną funkcję obecnie pełnią trzy panie, co daje prosty
rachunek, że mają nas pod obstrzałem nie dwoje a sześcioro czujnych oczu. Czyżby obraz w 3D?
  Zatem, co widziały oczy pań woźnych? Oj, widziały niejedno! Rozmowę przeprowadziłam z panią
Marysią i panią Halinką, które w naszym gimnazjum pracują od początku jego istnienia, więc mają
bogate doświadczenie i ciekawe spostrzeżenia. Najpopularniejszym widokiem, który przykuwa uwagę,
są schadzki miłosne. Początkowo była to ławeczka pod schodami, której dziś już tam nie ma, na
drugim miejscu jest szatnia. Gdy tylko zadzwoni dzwonek na przerwę, biegną tam wszyscy zakochani,
by zaszyć się w jednym z boksów, gdzie nie dosięga ich ani wzrok pań woźnych, ani czujne oko
kamery. A co oni tam robią? Tego do końca nie wie nikt. Statystycznie najczęściej widoczne są pary:
chłopak z klasy IIIgim. i dziewczyna z klasy Igim. Po roku jednak on odchodzi, a ona bidulka samotnie
snuje się po korytarzach i szuka nowego adoratora. Czasem zostaje jego brat, który ją pilnuje. Obecnie
widoczne są coraz młodsze zaloty, w tym roku np. miejscowy uczeń z klasy I z uczennicą z klasy VI.
Ale ci jeszcze nie uciekają przed monitoringiem.
  Ciekawym zjawiskiem był „podryw na pudło”. Niestety pudło na makulaturę zostało w szatni
zniszczone, a koleżanki wciąż chodzą niezdobyte. Na wiosnę pojawia się także więcej par okiennych,
czyniących zaloty przy świetle, na oczach innych, ku zazdrości samotnych.
A kiedy pani Maria odłoży „Fakt” i spojrzy w ekran monitora, co jeszcze widzi?
-w sklepiku dosalają popcorn- a co na to pani Anetka?
-p. Anetka znów z zieloną herbatką i słoikiem zbiera grosiki na potrzebujące istotki- co tym razem?
-pan konserwator idzie „biegusiem” tam i z powrotem; ale co on niesie? Znowu nic?
-p. Kuśtrowska wyciąga kolejnego banana- czyżby już nie liczyła kalorii?
-u p. Jawienia w s.37 jak zwykle króluje Adele- a troszkę Disco Polo to już nie łaska?
-p. Kramek w białym fartuszku- oho, doświadczenia i eksperymenty, oby nic nie wybuchło!
-a co robi p. Przemek? –jak zwykle otoczony wianuszkiem uczniów, uczennic…- ten to ma zdrowie!
-p. Zosia barykaduje drzwi biblioteki przed najazdem Hunów- czyli pierwszaków SP- chociaż ci w tej
szkole czytają,
-do sekretariatu znów walą tłumy interesantów-skseruj,powiedz, podpisz, zadzwoń-oj,biedna Beatka!
-a ten cóż tak biega w kapturze?- a, obciął włosy! całkiem nieźle,
         Umówiłam się z paniami woźnymi, że do rozmowy i kolejnych newsów jeszcze wrócimy, bo jak
widać, mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje się w naszych szkolnych murach.
                                                                             red. Ewelina Trzaska

oczy 3D

Już wyjmuję!
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fot. G. Trzaska

fot. J. Bogusz
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Ile zapamiętali?

Pi i pieski- czyli urodziny ludolfiny

Pi drożdżówki

     Koło a kula
     Wielu osobom może się mylić pojęcie ,,koło” i
"kula”. Czym tak naprawdę różnią się te słowa?
     Koło to część płaszczyzny ograniczona przez
pewien okrąg. Okrąg ten zawiera się w kole i jest
zarazem jego brzegiem.
     Kula to część przestrzeni, ograniczona sferą
(sfera jest brzegiem kuli i również się w niej
zawiera)
     Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, polska
pedagog, zauważała w podręcznikach do
matematyki szkoły podstawowej błędy związane
właśnie z kołem i kulą. Wskazywała podstawowy
błąd w przykładowym zadaniu typu ,,Zaznacz
przedmioty, które mają kształt koła” a w
przykładzie podawano piłkę, nie będącą kołem,
lecz kulą.

 
     Liczba π, inaczej zwana ludolfiną, jest stałą matematyczną, stosowaną w wielu dziedzinach
matematyki i fizyki. W geometrii π jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego
średnicy. π można też zdefiniować jako np. pole koła o promieniu równym 1 albo jako najmniejszą
dodatnią wartość x.
     Z liczbą π ludzie zetknęli się już w starożytności, zauważając, że stosunek obwodu koła do jego
średnicy jest wartością stałą. Babilończycy przyjmowali, że jest on równy w przybliżeniu 3.
W III wieku naszej ery, Liu Hui, chiński matematyk, metodą Archimedesa dla wieloboków o 3072
bokach ustalił przybliżoną wartość liczby π na 3,1415.
Z biegiem lat uzyskiwano coraz lepsze przybliżenia wartości π sięgające kilkuset miejsc po przecinku.
Do tej pory określono 6 miliardów liczb po przecinku. Obliczenia trwały 23 dni na 1000 maszynach.
Gdyby jedna osoba chciała je wszystkie wypowiedzieć na głos, zajęłoby jej to co najmniej 133 lata.
Światowy rekord w zapamiętywaniu liczby pi należy do Japończyka, Akiry Haraguchi, który zapamiętał
ponad 100 tysięcy miejsc po przecinku.
      Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb
całkowitych. Udowodnił to w roku 1761 Johann Heinrich Lambert. Co więcej, jest ona liczbą przestępną,
co w 1882 roku wykazał Ferdinand Lindemann. Oznacza to, że nie istnieje wielomian o
współczynnikach całkowitych, którego π jest pierwiastkiem. W rezultacie nie jest możliwe zapisanie π
za pomocą skończonego zapisu złożonego z liczb całkowitych, działań arytmetycznych, ułamków oraz
potęg i pierwiastków.
      Święto Liczby π wypada 14 marca ze względu na sposób zapisu daty (zwłaszcza w krajach
anglosaskich, czyli 3.14). Własne święto otrzymała pod koniec lat '80. Ciekawostką jest też to, że w
dniu pi (w 1879 roku) urodził się Albert Einstein.
Jak wyglądałby świat bez koła?
      Wynalezienie koła miało znaczący wpływ dla rozwoju ludzkości. Koło zaczęto stosować w m.in.
handlu i transporcie. Dziś nie wyobrażamy sobie świata bez tego wspaniałego wynalazku. Można by
przypuszczać, że bez koła takie zwykłe rzeczy, jak samochód bądź rower, mogłyby wyglądać
śmiesznie. W Internecie można znaleźć zdjęcia, na których ukazano kwadratowe koła. Zapewne
ciężko byłoby korzystać z nich codziennie. Gdyby nie koło, życie które znamy, mogłoby wyglądać
zupełnie inaczej. Nie budowano by autostrad, a produkty z dalekich miejsc, mogłyby być kilkakrotnie
droższe.
      Czy ktoś z Was zastanawiał się: Jak wyglądałyby płyty CD w kształcie trójkąta? Jak wyglądałaby
gra w piłkę nożną o kształcie ostrosłupa? Jak jeździłoby się na rowerze z kwadratowymi kołami?
      W języku angielskim słowa pi oraz pie (ciasto, placek) wymawia się tak samo, a placki są często
okrągłe. Okrągłe też były przepyszne drożdżówki, które w tym dniu można było kupić w szkolnym
sklepiku. Dochód ze sprzedaży drożdżówek, kanapek i napojów przygotowanych przez członków SRU
przeznaczymy dla piesków ze schroniska. Jest to kwota prawie 350zł.
W tym dniu odbył się również zespołowy konkurs międzyklasowy na znajomość cyfr rozwinięcia liczby
Pi. Wygrał duet z V klasy: Maciej Flaga i Tobiasz Korzonek, którzy wyrecytowali prawie bezbłędnie 56
cyfr. Chłopcy podzielili się Pi-drożdżówką o średnicy 20 cm. W drugim konkursie na Pi–temat,
mianowicie na tekst, w którym liczba liter w kolejnych wyrazach  odpowiada kolejnym cyfrom
rozwinięcia dziesiętnego Pi, nagrodzono cukierkową Pi-kombinacją Gabrysię Józefczyk i Michała
Więcławka. Najdłuższy tekst liczył 37 wyrazów. 
                                                                             red. Adam Mroczek

                          „Limeryk o pi”
                     Matematyczce z miasta Milicz
                    przyśnił się raz Władimir Iljicz
                   i rzekł: "Nauki córko! Czy
                   wypada ci śnić sen ten czczy?
                   Zbudź się i cyfry w liczbie pi licz!"
                                                                Michał Rusinek

Świat bez koła

I.Turnau

I.Turnau

Google Grafika
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Futurologia na świetlicy

Mali uczniowie idą do szkoły

Dla lepszego zrozumienia tekstu przytaczamy i
wyjaśniamy futurologiczne słowa:

DOKMAMRAD- nowy pierwiastek
promieniotwórczy
DZEKT- nowa firma traktorów
JEAI- nowy energetyk
KOADM- firma produkująca obrusy
NARSAL- wódz plemienia
AAAKAA- śmieszny pies w bułce
GRASZT- cebula
TEER- nowa rasa psa ziemniaka
KOSM- stacja kosmiczna dla jednorożców
WASU- nowy kraj
IAAIY- nowa odmiana ryby
WABA- wabik dla szczurów 
ABMI- kolorowy kotopies

Życie bez szkoły? Brzmi świetnie. Tyle wolnego czasu, który możemy przeznaczyć na spotkania z
przyjaciółmi, rozwijanie swoich pasji czy oglądanie telewizji. Koniec z wczesnym wstawaniem,
odrabianiem lekcji i siedzeniem w klasie po osiem godzin dziennie. Nareszcie możemy sami dobierać
sobie lektury, nikt nie wpisuje nam uwag za niestosowny strój i niegrzeczne uwagi. Opis życia bez
szkoły wydaje się wręcz idyllą.
Jednak wiele osób wręcz oddałoby wszystko za ten przywilej, niesłusznie przez nas niedoceniany.
Niektóre dzieci zamiast chodzić do szkoły i mieć szansę na rozwój i wykształcenie, każdy moment
spędzają na opiekowaniu się domem, pracy w polu lub w fabrykach, za najniższą stawkę, byleby tylko
pomóc rodzicom. Nie mają czasu na czytanie książek, odrabianie zadań. Ba, często nawet nie
odebrały podstawowej edukacji i nie umieją pisać ani czytać. W ten sposób niweczą swoje szanse na
zdobycie dobrego zatrudnienia, ponieważ kluczem do tego jest wykształcenie.
UNICEF szacuje, że ponad 60 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie
podstawowym. Jeszcze mniej jest dzieci uczęszczających do szkół średnich. Ten problem widoczny
jest w krajach południowej Azji i wschodniej oraz środkowej Afryce, zwłaszcza w Mali- kraju w
Zachodniej Afryce, gdzie jedynie 40% dzieci uczęszcza do szkół podstawowych.
Dlatego powstał projekt "Mali uczniowie idą do szkoły". Dzięki niemu uświadamiamy uczniów, że nie
każde dziecko ma dostęp do nauki i jak ważne jest im zapewnienie tego uprawnienia. Projekt też na
pewno sprawi, że polska młodzież bardziej doceni fakt dostępności edukacji w naszym kraju.
W ramach tego projektu polscy uczniowie pomogą zebrać fundusze, które umożliwią
rozpowszechnienie edukacje w Mali. Jak to uczynią? Pisząc własne książki. Zwykle książki kojarzą się
nam z nudnymi lekturami, bo w roku szkolnym na czytanie innych rzeczy praktycznie nie ma czasu.
Teraz mają szansę stworzyć własną powieść, komiks, bajkę czy tomik poezji. Może to być pięknie
ilustrowany tom, ale także krótkie opowiadanie napisane zwykłym długopisem na kartce papieru.
Najważniejsze aby być kreatywnym i by sprawiało im to przyjemność. Książki będą prezentowane na
zorganizowanych przez każdą placówkę "Dniach Książki dla Afryki" celem zebrania darowizny na
małych uczniów w Mali.
                                                                                                                Gabrysia Baster IIIA

Jak zostało to zorganizowane w naszej szkole?
Najpierw odbyły się zajęcia, gdzie przedstawio no
cały projekt, jego ideę i plan. Uczniowie zo baczyli
ciekawy filmik o codziennych zajęciach szkolnych
dzieci w Afryce, jak wyglądają lekcje i przerwy
oraz budynki, w których się uczą. Po krótkiej
prelekcji każdy mógł już zacząć plano wać formę
swojej książki. Wykonano wiele nie samowitych
dzieł, z których wyróżniały się "Niczyja" i
"Szatanka z siódmej klasy". Następ nie odbyły się
"Dni Książki dla Afryki". Wielu rodziców,
nauczycieli i uczniów wspomogło projekt
darowiznami. Dzięki wysokim datkom nasza
szkoła będzie mogła wspomóc całą akcję, co da
nam wielką satysfakcję, a dzieciom z Mali
możliwość rozwoju i edukacji. Znów udowodni
liśmy, że wśród nas jest wielu ludzi 
DOBREJ WOLI.

       Na zajęciach świetlicowych kl.Ia/b i kl.IIa/b podczas lekcji pokazowej odbyły się warsztaty
futurologiczne. A   FUTUROLOGIA to nauka zajmująca się przewidywaniem przyszłości.
        Jedną z atrakcji było napisanie na kartce swojego imienia. Następnie wymieszanie pojedynczych
liter i zabranie po pięć losowo wybranych liter. Potem ułożenie z nich wyrazów, które nie istnieją we
współczesnym świecie. Każde z nich zapisano na kartce i wymyślono ich znaczenie. W dalszej
kolejności, każdy z uczniów miał dorać się w pary i napisać opowiadanie na dowolny temat.
Najciekawszy zamieszczamy w naszej gazetce szkolnej "Szczyt Wszystkiego".
         Oto owoce pracy dwóch uczennic klasy I.
      Pewien Jednorożec  Tisane mieszkał na Nakosm i uwielbiał jeść graszt. Fantastyczne stworzenie
prześladował wódz- Narsal,  który był zbulwersowany brakiem grasztu w jego spiżarni, za czym stał
Tisane. Na szczęście  jednorożec był bezpieczny, ponieważ chronił go Abmi, który odżywiał się ieai.
Postanowił kupić sobie Wasu,  w którym był dzekt i teer. Narsal posiadał wytwórnię produkującą waba.
 W jego królestwie znajdował się wielki  basen z iaai. Jeai był szefem koadm. Z tą firmą rywalizował
iaaka. Wymyślił on dokmamrad i dostał za swoje odkrycie ogromną nagrodę pieniężną,  za którą  kupił
Narsalowi planetę z grastem. Wódz bardzo cieszył się, że ma takiego wspólnika jak Iaaka. 
        Wracając do początku historii, Narsal bał się o swój graszt, który również bardzo kochał. Dlatego
postanowił pogodzić się z jednorożcem i podarował mu planetę z grasztem. Widząc tak cenny
podarunek,  pogodził się z Narsalem  i od tej pory nastał między nimi pokój na wieki. Ich potomkowie
żyją  w zgodzie aż do dziś.
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Duża przerwa- czyli nasza Mała Olimpiada
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7 kilogramów bagażu, w szafce czy na plecach?

        Niedawno w naszej szkole odbywały się komputerowe badania kręgosłupa. Wyniki okazały się
tragiczne. Nauczyciele dziwią się, dlaczego mamy takie krzywe kręgosłupy. A jak nie mamy mieć,
skoro codziennie dźwigamy siedmiokilogramowy ciężar na plecach? Dlatego chcemy apelować do
dyrekcji o wprowadzenie prywatnych szafek szkolnych, ale do tego potrzebujemy Waszej pomocy.
Każdy z nas chciałby mieć swoją własną przestrzeń osobistą. W tych szkolnych szafkach nie tylko
moglibyśmy trzymać książki, strój na Wf, ale także od wewnątrz moglibyśmy ją sami udekorować i
dopasować do swojego stylu, charakteru. Dziewczyny mogłyby urządzić tam swoją toaletkę: lusterko,
kosmetyki, perfumy i inne niezbędne do życia upiększacze płci żeńskiej. Natomiast chłopcy: słuchawki,
tablety, piłki oraz podobne gadżety.
        Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r każdy
pracodawca szkoły lub innej placówki musi zapewnić pracownikowi własną, prywatną szafkę na rzeczy
osobiste. Czy my nie należymy do personelu? Przecież codziennie tak jak nauczyciele, panie woźne
oraz pan konserwator uczestniczymy w życiu szkolnym. Czy nie powinniśmy mieć takich samych
praw? W Stanach Zjednoczonych w każdej szkole są takie szafki. Amerykańscy uczniowie
wykorzystują je w 100% i nie mogą bez nich żyć. Nie wyobrażają sobie dźwigania
siedmiokilogramowych plecaków. Żeby jeszcze bardziej umilić sobie pobyt w szkole, dekorują szafki
tak, jak im się podoba i umieszczają tam swoje pamiątki prywatne. Można udekorować je również od
zewnątrz. Jest możliwość, żeby z przodu zostało umieszczone nasze wspólne zdjęcie które będzie
tworzyć jedną całość. Trzeba jednak pamiętać, żeby udekorować je tak, aby ich nie zniszczyć, bo po
trzech latach, gdy my ukończymy tę szkołę, będą je używać jeszcze inne osoby.
Jeżeli chcecie, żeby nasz plan wszedł w życie, to składajcie swoje podpisy na kartce, która będzie
wisiała na tablicy SRU.
                                                                                  red.Wiktoria Pajerska i Dominika Baster

inspiracje

inspiracje

Co? Egzamin gimnazjalny?

        Jak ten temat przedstawia się dla uczniów naszego gimnazjum? Dla pierwszoklasistów
najważniejsze jest na początku zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu, więc egzamin jest pojęciem
czysto abstrakcyjnym. Gdzieś czai się w umyśle, ale przysłaniają go tematy tj. nowi koledzy,
nauczyciele i jak, do licha, odnaleźć się w tej szkole. Nikt się nim nie przejmuje, bo po co? Jeszcze
będzie czas, to dopiero w trzeciej klasie. Zatem zbywany przez większość uczniów.
        A jak egzamin odbierany jest w drugiej klasie? Zapewne bardzo podobnie. Drugoklasiści  nie
muszą już chodzić z mapką po szkolnym budynku, jako starzy wyjadacze podchodzą do wszystkiego
z luzem. Egzamin będzie dopiero za rok, więc czym tu się martwić? Zresztą są ważniejsze rzeczy.
Projekty edukacyjne same się przecież nie zrobią.  
    A jak do egzaminu podchodzą trzecioklasiści? Myślałby kto, że przejęci, od września zajmują się
powtórkami i rozwiązywaniem testów z poprzednich lat. Nic bardziej mylnego. Większość uczniów
trzecich klas kwituje temat słowami: "Kij w tyłku", jak pewna koleżanka z klasy 3a. Dla nich egzamin jak
na razie to jedynie temat do żartów i śmiechu, zwłaszcza wśród męskiej części. Niewiele jest osób,
które się nim stresują, choć niektórzy przyznali się, że "aż ich skręca z bólu i cierpienia", chcą już to
mieć za sobą i denerwują się wynikami. Jest też wiele opinii, jakoby uczniowie mają dość mówienia o
egzaminie, który wisi nad nimi jak miecz Damoklesa i jest wspominany przez nauczycieli statystycznie
co trzy minuty, co, jak wiemy, łatwo może doprowadzić do szewskiej pasji. Zapytawszy wychowanków
naszego gimnazjum, jakiej części na egzaminie boją się, najczęstszą odpowiedzią była matematyka,
chociaż pojawiały się też przedmioty tj. język polski i wos. Uczniowie trzecich klas są jednak
zdecydowani, że to język angielski i historia będą najłatwiejsze.  Jak widać, w naszej szkole egzamin
nie jest powodem do stresu, tylko raczej do śmiechu. Jest raczej lekką motywacją do nauki, jednak bez
przesady. Uczniowie podchodzą do niego na spokojnie, uważając to raczej za formalność. No cóż,
zastanawiające jest tylko, czy trzecioklasiści tak samo wyluzowani będą tydzień przed egzaminami,
gdy staną się one rzeczywistością.

internet

internet
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Odpowiedź na wezwanie do dyskusji
     W ostatnich latach coraz częściej zaczęły pojawiać się artykuły mające na celu ukazanie
czytelnikom to, jak uczniowie czują się w szkołach, a autorzy zawierają w nich również swoje
propozycje na to, jak sprawić, aby cała społeczność szkolna (z naciskiem na uczniów) lubiła to
miejsce, czuła się w nim lepiej i bardziej komfortowo. Ale czy nie są to tylko nieudolne próby zrobienia
czegoś, co jest prawie niemożliwe?
   W swoim felietonie zwróciła Pani uwagę na to, że część wizualna szkoły ma znaczenie, mimo iż
sobie tego nie uświadamiamy. Jako uczennica nie mogę się z tym nie zgodzić, lecz w części tej są
również elementy nieistotne, na przykład oznaczenia p-poż, plany ewakuacyjne i cała reszta związana
z bezpieczeństwem, o której Pani wspominała. Odkąd chodzę do szkoły nie zdarzyło mi się zwrócić
uwagi na nic z wyżej wymienionych rzeczy. W zasadzie, to w niczym nie przeszkadzają uczniom, a w
razie pożaru mogą okazać się bardzo przydatne. Większą wagę ma chociażby kolor ścian, jednak jak
to wygląda w skali innych znaczących rzeczy?
Załóżmy, że w szkole X przeprowadzono gruntowny remont, budynek stał się bardziej przyjazny,
kolorowy. Można powiedzieć, że pod tym względem stał się dla uczniów jak drugi dom. Cała reszta
pozostała jednak bez zmian. Przez jakiś czas na pewno społeczność szkolna będzie czuła się lepiej,
ale nie będzie to poprawa permanentna. Już po miesiącu uczniowie przyzwyczają się, przestaną
zwracać na to uwagę, a co za tym idzie, będą czuć się tak samo jak kiedyś, ewentualnie troszkę lepiej,
bo ciągle będą chodzić do tej samej szkoły, na te same lekcje, wśród których są również te nielubiane.
      Kontynuując, czy na tle reszty czynników mających wpływ na nasze samopoczucie, nawiązywanie
relacji itd., część wizualna jest aż tak ważna? Dużo ważniejsze jest np. to, że uczniowie spędzają
nawet 8 godzin dzienne w szkole (co daje prawie 40 godzin tygodniowo!), a przez to pod koniec lekcji
gorzej przyswajają wiedzę i są mniej energiczni. Pod koniec jesieni, gdy dni są już krótkie, wyjście z
domu, pojeżdżenie na rowerze, desce, jest bardzo utrudnione, bo godzinę, maks. półtorej po wyjściu ze
szkoły robi się ciemno. Kolejnym ważnym czynnikiem jest też to, że uczniowie uczą się kilkunastu
przedmiotów, podczas gdy interesuje ich tylko kilka. Fakt faktem, aby dowiedzieć się co tak naprawdę
nas interesuje i w czym jesteśmy mocni, wymaga spróbowania wszystkiego, ale uczenie się
nielubianych przedmiotów przez kilka lat nie jest ani przyjemne ani efektywne. Problemy tego typu
można wymieniać bez końca, niestety obecnie nie można na to nic poradzić.
     Zmiany są dobre i ważne, m.in. dlatego, że pokazują, iż wielu osobom zależy na społeczności
szkolnej, ale one nie są w stanie zmienić podejścia młodych ludzi. Próbując zmienić szkołę na lepszą
skupiamy się na szczegółach, lecz to nie one stanowią główny powód niechęci w uczniach. One ją
jedynie wzmacniają lub osłabiają.
     Myślę, że Pani pomysły na zmianę szkoły są dobre (może oprócz wygodnej świetlicy, bo obecnie
nie można jej nic zarzucić), ale jak już wspominałam, nie sądzę, aby były w stanie długotrwale wpłynąć
na samopoczucie społeczności szkolnej.

AUTORYTET...??

Zachęcamy kolejnych inteligentnych śmiałków
do wypowiedzi w sprawie:
* czy potrzebne są zmiany w wyglądzie szkoły,
by podnieść efektywność nauki?

 
      Na łamach naszego czasopisma toczy się
zacięta dyskusja między nauczycielem wos 
a uczniami naszej szkoły dotycząca wizji szkoły. 
      Tym razem przytaczamy "głos w sprawie"
należący do Natalii Tarnowskiej z kl. IB.

     Ciekawe, kto odważy się następny powiedzieć
otwarcie, co myśli, a może przeciwstawi się wizji
nauczycielskiej?

  
      W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest znaleźć autorytet, szczególnie wśród osób, których nie
znamy osobiście, ponieważ nie wiemy, jacy naprawdę są ci ludzie. Dlatego dla nas największym
autorytetem (czasami jedynym) są nasi najbliżsi – rodzice. Są naszymi pierwszymi nauczycielami,
przewodnikami przez życie i do tego bezwarunkowo nas kochają.
       Inni ludzie mogą być dla nas wzorem w jakiejś dziedzinie, np. aktorstwie, sporcie, muzyce.
Poznając i patrząc na to, czego dokonali, możemy po jakimś czasie powiedzieć, że chcemy być tacy
jak oni, że stają się dla nas autorytetem. Przykładami takich osób mogą być: Paweł Wojciechowski –
skoczek o tyczce, Ewa Swoboda – 18- letnia rekordzistka świata w sprincie, Zbigniew Bródka- łyżwiarz
szybki mistrz olimpijski, Leonardo DiCaprio tegoroczny zdobywca Oscara, James Artur – piosenkarz,
Angelina Jolie – aktorka, kobieta która pokazała, jak walczyć z trudną chorobą i jak pomagać innym.
                                                                                                         Małgorzata Kuśtrowska

Nasza szkoła

.

fot.nieznany
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Przeczytaj i spróbuj zrozumieć...
Daniel Bryan-totrzykrotny WWE Champion, jednokrotny zdobywca WWE
World Heavy Champion, Intercontinental Champion, United States
champion oraz Tag Team Champion w drużynie z Kane o nazwie team Hell
No. Był zwycięzcą Money in The Bank 2011 oraz zdobywcą Slamy
Awards 2013 w kategorii gwiazda roku. Był członkiem grupy NEXUS
dowodzonej przez Wade Barreta ( teraz king Barret). Na Wrestlemani 28
miał stoczył walkę z Sheamusem po pocałunku od AJ Lee zainkasował
Broke kick od Sheamusa, po czym przegrał walkę w 18 sekund !! stracił
wtedy tytuł WWE World Heavy Champion. W 2014 ożenił się z Brie Bellą. Na
Wrestlemanii 31 stoczył Lader Match o tytuł WWE Intercontinental Chamion
z Star Dustem, Dean Ambrosem, Luckiem Harperem, Dolphem Zigllerem,
R-Truthem, Bad News Barretm( obecnie King Barret). Kilka dni później został
zaatakowany przez wracającego do ringu Sheamusa. Stoczył z nim walkę ,
w której nabawił się kontuzji, przez co musiał oddać tytuł. Co jakiś czas
pojawiał się w ringu, lecz nie walczył. W internecie krążyły plotki, że pojawi
się albo na Royal Rumble lub na Wreslemani 32. Jednak niedawno pojawił
się na Raw, by raz na zawsze pożegnać się z fanami. 

Czy wiesz, że.....
Wojtek Wydmański

Po FastLane poznaliśmy rywala Triple-H. Jest nim ten, komu odebrał pas na
Royal Rumble, Roman Reigns! Ich walka była niesamowita. Dean Ambrose i
Roman Reigns, byli członkowie grupy THE SHIELD próbowali wyeliminować
z walki Brocka Lesnara. Dwa stoły komentatorskie zostały zniszczone.
Następnie skupili się na sobie. Po chwili jednak wrócił Brock Lesnar.
Podczas gdy Roman Reigns wykonywał typowy dla siebie power bomp
Lesnar zapiął Kimure na ręce Reignsa. Po chwili wkroczył Dean Ambrose ze
stalowym krzesłem, dominując obydwóch. Walka skończyła się
niespodziewanym finishem Romana Reignsa (spear) wykonanym na
Deanie. Roman stoczył walkę z Triple-H na Wrestlemani 32. Na Raw Triple-
H zaatakował Romana, ich walka skończyła się finisherem Triple-H, oraz
złamanym nosem Reignsa. Na Wrestlemani walkę stoczą byli członkowie
Tag Teamu Y2AJ, Chris Jericho i niedawny debiutant na Royal Rumble AJ
Styles. Po przegranym pojedynku o pasy Tag Team z The New Day Jericho
zatakował AJ Stylesa. Kolejną świetną walkę stoczą Shane Mcmahon z
Undertakerem. Jeśli Shane wygra przejmie Raw. Niedawny mistrz
Inercontinentalny Dean Ambrose stoczy Street Fight z bestią, Brockiem
Lesnarem. Ich rywalizacja zaczęła się jeszcze przed Fastlane. Na
Wrestlemai odbędzie się też walka o pas misztrzyni Div, będzie to walka
trzech rywalek. Mistrzyni Div Charlotte zawalczy z Sashą Benks i Becky
Lynch. Oczywiście u boku Charlotte nie może zabraknąć jej ojca,
dwukrotnego Hall of Famera Rica Flaira. 
BILETY na Wrestlemanie już są WYPRZEDANE choć gala odbędzie się
DOPIERO W KWIETNIU! 
                      
                    WRESTLEMANIA ZAPOWIADA SIĘ ŚWIETNIE!
                                                                
                                                                red. Wojciech Wydmański

PRIMA APRILIS
Prima Aprilis- czyli dzień żartów, obyczaj związany z pierwszym dniem
kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów,
celowym wprowadzaniu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach
sprawienia, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu
mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego
zwyczaju nie jest jeszcze wyjaśnione. 
                                   GENEZA ZWYCZAJU
Prima Aprilis zaczął być popularny w późnym średniowieczu.
Prawdopodobnie nawiązuje on do dawnych starorzymskich praktyk.
Niektórzy uważają, że geneza zwyczaju ma związek z rzymskim
zwyczajem Cerialii obchodzonym 1 kwietnia na cześć bogini Ceres.
                            PRIMA APRILIS W POLSCE
Obyczaj ten dotarł do Polski w XVI WIEKU ( 1 KWIETNIA 1683 ROKU ) z
Europy Zachodniej poprzez Niemcy w epoce nowożytnej. W XVII wieku
został uznany za modę staroletnią i zaczął być obchodzony podobnie jak na
świecie. 1 Kwietnia jest uznawany w Polsce jako dzień radosny. Poświęcono
ten dzień, żeby ludzie sobie robili żarty nawzajem a zwłaszcza naiwnym
ludziom.

Ten dzień jest uznany za dzień niepoważny i dlatego w tym dniu ludzie nie
starali się robić coś ważnego. Z robieniem psikusów przez dzieci w szkołach
w niektórych rejonach Polski był obchodzony 12 marca- w dzień Świętego
Grzegorza- patrona uczących się.
                          PRIMA APRILIS NA ŚWIECIE
W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia według nich jest nazywany Dniem
Głupców. W Wielkiej Brytanii, Australii i RPA. W tym dniu ludzie robią sobie
kawały, ale tylko do południa. Dlaczego? Tego nikt nie wie. W innych krajach
np. germańskojęzycznych jest po prostu nazywany dniem 1 kwietnia, a żart
jest nazywany APRILSCHERZ. W Szkocji jest nazywany POLOWANIE NA
GŁUPCA , na Litwie- DZIEŃ KŁAMCY, w Portugalii- DZIEŃ KŁAMSTWA.  
W Rosji ten żart nazywa się DZIEŃ ŚMIECHU. Pierwszy odnotowany żart
miał miejsce właśnie w Rosji, a dokładniej w Moskwie w 1703 roku.                
                                                          
                                                                             red. Mateusz Chojna

Internet



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 6 03/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szczyt Wszystkiego

SELFIE:)

      Ci najbardziej podekscytowani robili sobie
nawet tzw. selfie ze zwierzętami, robiąc stosowne
miny, by jak najbardziej upodobnić się do
fotografowanego obiektu. Dlatego nasza redakcja
postanowiła zorganizować konkurs z nagrodami
na najoryginalniejsze zdjęcie.
      Zdjęcie, które chciało się zgłosić w konkursie,
należało wysłać na maila naszej reporterki Wiktorii
Pajerskiej. Redakcja zakwalifikowała do dalszej
rywalizacji 7 selfie. Brała pod uwagę przede
wszystkim trzy najważniejsze naszym zdaniem
elementy:
- Jakość obrazu
- Pozycja, styl, wykonanie niesamowitego zdjęcia
- Naturalność (bez użycia photoshop'a, edytora
zdjęć i jak najmniej filtrów).

OCEŃCIE, WYBIERZCIE, ZAGŁOSUJCIE NA
ZAŁĄCZONYM KUPONIE. CZEKAJĄ
NAGRODY DLA AUTORA SELFIE I
GŁOSUJĄCYCH.

      Kiedy klasy trzecie wybierały przyszłą szkołę,
klasy pierwsze i drugie odbyły niezwykłą podróż.
Najpierw do przeszłości, zwiedzając
renesansowy zamek w Niepołomicach,
podziwiając dzieła malarskie. Kolejna to podróż w
przestrzenie kosmiczne. Dzięki wizycie w
planetarium astronomicznym mogliśmy
prześledzić m.in. wędrówkę słońca, odkryć tajniki
galaktyki i drogi mlecznej oraz spróbować
odpowiedzieć na pytanie, czy Ziemia i Słońce
będą istnieć wiecznie.  Największą atrakcją
okazały się trofea łowieckie (czyli wypchane
zwierzęta).

nr 1 nr 2
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p. Piotr Jawień p. Aneta Klęsk

CZEGO NIE WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

1. Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki? 
   Pisarz.
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u ocenę
niedostateczną.
   Geografia, i nie nie miałem nigdy oceny niedostatecznej.
3. Hobby? 
   Turystyka, film i muzyka.
4.Drugie i trzecie imię? 
   Aleksander, Sebastian.
5.Ulubiona potrawa? 
   Kurczak w warzywach.
6. Imię pierwszej sympatii. 
   Jola
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
   Piątek- nareszcie wolne (weekend).
8. Ulubiony zespół/piosenkarz? 
   Adele
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby Pan/i pojechać? 
   Malezja.
10. Co budzi w Pani/-u lęk, a co radość?
   Lęk: Chamstwo i głupota;
   Radość: Pobyt na wycieczce.
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani/-i w horoskopy?
   Waga, -nie wierzę.
12. Wzorzec/autorytet?
   Wysokie morale/ Bycie w zgodzie ze sobą.
13. Wstaję do pracy o godzinie? 
   6.15
14. Pytanie niespodzianka: Skąd u Pana taka skarbnica dowcipów i jaki 
     jest Pana ulubiony dowcip?
   Z tą skarbnicą to chyba przesada.

1. Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki?
   Instruktor aerobiku, rehabilitant.
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u dostać
ocenę niedostateczną.
   Wychowanie fizyczne, język polski i tak zdarzało się.
3. Hobby?  
   Dobre filmy, książki, spektakle i sport. 
4.Drugie i trzecie imię?  
   Maria, Magdalena.
5.Ulubiona potrawa?
   Wszystkie potrawy kuchni włoskiej. 
6. Imię pierwszej sympatii?  ...............
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten? 
   Piątek. Jestem już po pracy i przede mną dwa dni wolnego.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
   Adele i Pink Floyd
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby Pan/i pojechać?
   Izrael.
10. Co budzi w Pani/-u lęk, a co radość?
  Lęk: Obawa o zdrowie bliskich; 
   Radość: Wszystko co dotyczy szczęścia bliskich. 
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani/-i w horoskopy?
   Lew, - wierzę tylko w numerologię.
12. Wzorzec/autorytet?
   Jan Paweł II
13. Wstaję do pracy o godzinie?
   Różnie.
14. Pytanie niespodzianka: Powiedziała nam Pani kiedyś, że jeśli Pani
Trzaska przefarbuje się na blond, Pani również tego dokona. Ona już jest
blondynką. Czy dotrzyma Pani danego słowa?
   Nie obiecuję szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, że to
powiedziałam. Kiedyś na zabawie miałam blond perukę. Całkiem nieźle
wyglądałam. Lubię eksperymentować. Więc niewykluczone, że może to
zrobię.

Na geografii nauczyciel pyta:
-Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
-Nie, proszę pana. Na moim osiedlu nie ma
kablówki.

Na lekcji W-F nauczyciel poleca uczniom
ćwiczyć rowerek.
Pan się pyta Jasia:
- Dlaczego nie ćwiczysz?
- Bo jadę z górki.
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