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Rozwiązali zadania 
"Oczyma Wyobraźni"

Już po raz jedenasty uczniowie naszej szkoły brali udział w Destination
Imagination – czyli Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Tym razem
reprezentowali nas debiutujący w tym programie uczniowie klasy pierwszej:
Kacper Kaleta, Michał Morys, Piotrek Szcządała, Natalia Tarnowska, Bartek
Tarnowski, Bartek Ziębiński, którzy przygotowywali się pod kierunkiem pana
Przemysława Biela. 

Gratulujemy sukcesu. Zdobyliście 1 miejsce w wyzwaniu drużyn
bliźniaczych w swoim poziomie wiekowym. Czego dotyczyło to
wyzwanie i czy duża była konkurencja?
Do Wrocławia przyjechało ok.200 drużyn, a w naszym poziomie wystąpiły
52 zespoły. To dla nas rzeczywiście sukces jak na pierwszy udział w
Olimpiadzie. A I miejsce zdobyliśmy za stworzenie kreatywnego komiksu, w
którym zawarta była historia o super bohaterze cierpiącym na pewną
chorobę. Opowieść musiała zawierać nazwy 6 roślin, które mogły mu
pomóc. Przy realizacji zadania współpracowaliśmy z drużyną z Prywatnego
Gimnazjum Akademickiego w Krakowie.
Na czym polegało wasze zadanie do którego przygotowaliście się przez
ok. 6 miesięcy?
Było to wyzwanie konstrukcyjne. Należało zbudować konstrukcję, która
wytrzyma jak największe obciążanie i będzie można na niej zagrać
muzyczną solówkę. Nasza konstrukcja wytrzymała obciążenie 273 kg przy
własnej wadze 137 gramów. Wykonana została z kartek bloku technicznego,
taśmy klejącej, kleju na gorąco, słomek do picia, drzewa balsa –
składającego się w 90% z powietrza. Na bazie konstrukcji, wydającej
melodyjne dźwięki, stworzyliśmy przedstawienie, w którym bohater jest
mieszkańcem planety Nutonomia. Jej mieszkańcy wiodą szczęśliwe życie
dopóki dr Violin nie zapragnął zniszczyć całą planetę. Niestety przez błąd w
obliczeniach nie dokonał zniszczenia, lecz pozbawił ją muzyki. Wymarła
szata roślinna i prawie wszystkie istoty żyjące. Jednak przetrwała grupka
naukowców genetycznie zmodyfikowanych, którym nieobce było poczucie
rytmu. Naukowcy walczyli o przywrócenie muzyki na planecie. Poszukiwali
istoty, która obsłużyłaby urządzenie do wytwarzania muzyki. Działania
przyniosły oczekiwany sukces – muzyka wróciła. W tym głównym naszym
zadaniu zabrakło nam zaledwie 3%, aby zająć III miejsce.

Jak wygląda Olimpiada kreatywności?
Zawsze trwa 3 dni. Rozpoczyna się Wielką Galą, w której organizator DI ze
Stanów Zjednoczonych wita wszystkich uczestników. Następnie kolejne
drużyny - od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne- rywalizują w
wyzwaniu głównym, do którego przygotowują się od września, w wyzwaniu
„na już” i w wyzwaniu drużyn bliźniaczych.
Co to jest wyzwanie „na już”?
Jego treść jest owiana tajemnicą do ostatniego dnia olimpiady. Może
stanowić wyzwanie logiczne, teatralne, konstrukcyjne, improwizacyjne,
komunikacyjne, techniczne. Drużyna musi działać wspólnie, kreatywnie i
niestety pod presją czasu. Zawsze towarzyszy temu duży stres, czy uda się
zrealizować rozwiązanie i to w sposób jak najbardziej kreatywny.
Jak przygotowaliście do udziału w olimpiadzie?
Przez 6 miesięcy ciężko przygotowywaliśmy się do udziału w olimpiadzie,
wykonując różne konstrukcje, grając w przedstawieniach, które sami
tworzyliśmy i rozwiązywaliśmy przykładowe zadania „na już”. Potem
przyszedł czas na przygotowanie zadania głównego. Kilkakrotnie
tworzyliśmy prototypy naszej konstrukcji, wykorzystując wyżej wspomniane
materiały, trzymając się dopuszczalnych wymiarów i starając się, by koszty
nie przekroczyły dopuszczalnej kwoty 473zł. Wreszcie udało się.
Jak oceniacie cały pobyt we Wrocławiu?
Cała impreza przygotowana na bardzo wysokim poziomie. Mieszkaliśmy w
4- gwiazdkowym hotelu. Mieliśmy wypełniony czas do późnych godzin
wieczornych przez atrakcje typu: warsztaty matematyczne, wystawa
innowacji, gra terenowa- poszukiwanie krasnali wrocławskich, impreza
integracyjna. Poznaliśmy drużyny z Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i
Chin.
Przywieźliście dla naszej szkoły jeszcze jedno ważne wyróżnienie. Co
to takiego?
Nasza szkoła otrzymała tytuł SZKOŁY KREATYWNOŚCI I INNOWACJI
przyznawany przez Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności -
jedynego partnera międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc.
w Polsce, gdyż bierzemy w niej udział od 11 lat i osiągamy jako szkoła liczne
sukcesy.
Czy zamierzacie wziąć udział w Olimpiadzie w przyszłym roku?
Na pewno. Teraz już wiemy, na czym to wszystko polega. Będziemy starsi,
mądrzejsi. Może uda nam się zdobyć nagrodę główną Leonarda da Vinci i
lecieć do Stanów Zjednoczonych, jak poprzedniej drużynie z naszego
Gimnazjum. A oprócz tego za rok we Wrocławiu odbędzie się światowy finał
Destination Imagination, więc nie wyobrażamy sobie, żeby nas tam nie było.
Zatem życzymy pomyślności, wytrwałości i kreatywności w dalszym
Waszym działaniu.        
                                                     redakcja "Szczytu Wszystkiego"
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Gimnazjaliści jako studenci...

My przed uniwersytetem

Podczas wykładu

Sala wykładowa

,

"Bohaterami „Kamieni na szaniec”
było grono trzech przyjaciół:
Zośka,Rudy i tytułowy Aleks, który
malował ściany w świnie.Zawsze był
uczesany,świeży i rześki." 

 "Ubrany był zazwyczaj w do połowy
ucięte nogawki dżinsów."

 "Ursus ocalił Ligię z rąk tura."
  
sposób prześladowania chrześcijan:
"Umarcie w Koloseum poprzez
zjedzenie przez zwierzęta."

      Ludzki mózg jest jak komputer, odpowiada za
wszystko. Każda strona jest za coś
odpowiedzialna. 
Mózg ma 4 płaty :
1. Alfa - spoczynek/ relaks
2. Beta - gdy myślimy /uczymy się
3. Theta - medytacje/hipnoza
4. Delta - jęk
     Fale  te  wytwarzają  się,  kiedy coś robimy,  a
robimy coś zawsze. Nawet podczas snu ludzki
mózg co 1 sekundę przesyła 50000000 impul-
sów, które mogłyby zasilić 10 watową żarówkę.
Lewa półkula mózgu widzi szczegóły, lecz nie
widzi całości. Prawa widzi wszystko jako całość.
      SSVEP- koncentrowanie uwagi na bodźcu
(np. migające światła). Jest to technika, dzięki
której możemy normalnie mówić. Mamy nadzie-
ję, że badania nad mózgiem nadal będą trwały i
kiedyś poznamy jego wszystkie tajemnice.    
     Tego typu spotkania są dla nas uczniów
niezwykle cennym źródłem informacji o postę-
pach dzisiejszej techniki i wiedzy. Czasem
dowiadujemy się rzeczy aż trudnych do
wyobrażenia, że ludzki mózg – umysł uczonych
był w stanie coś takiego wymyślić a potem wcielić
w życie w postaci wynalazku.
         Zachęcamy wszystkich uczniów, aby
zechcieli skorzystać z możliwości i otworzyli
swoje umysły na wiedzę, bo to w nas tkwi
przyszłość świata.
                 
                     red. Wiktoria Piątek

Tak mówią na uczelni,
tak piszą u nas w szkole

         Za nami już kolejne „Spotkanie z fizyką” na
Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach
naukowych czwartków. Tym razem uczniowie
uczestniczyli w wykładzie dr. Anny Sochockiej
„Interfejs mózg- komputer”.
       W tym jeszcze niezrealizowanym projekcie
chodzi o pomoc ludziom niepełnosprawnym,
którym należy umożliwić podstawowe czynności
fizyczne, których sami nie są w stanie wykonać.
Interfejs miałby polegać na tym, że osoba
niepełnosprawna w myślach wykonuje jakąś
czynność, a w rzeczywistości robi to komputer
np. robot. Czy takie ułatwienie życia jest realne?
       W wielu filmach science-fiction widzieliśmy
podobne rozwiązania. Nasuwa nam się teraz
jedno zasadnicze pytanie: czy to jest science czy
wciąż fiction? 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim mieliśmy okazję
to sprawdzić. Istnieje kilka metod, które po
zredukowaniu mogłyby upodobnić się do tego
projektu: FNir- czyli funkcjonowanie obrazowe w
podczerwieni. 
       Technika ta jest stosowana podobnie jak
rezonans magnetyczny. Niestety projekt ten nie
jest idealny, bo działa za wolno o 6 sekund.
Właśnie tych 6 sekund potrzeba, aby dopłynęła
krew do mózgu. 
      Opracowano również technikę „elektryczny
skład myśli”. Jest to metoda służąca do badania
bioelektrycznej czynności mózgu. Rozpoczęto
również badania nad hełmem, za pomocą którego
można by sterować człowiekiem za pomocą
ultradźwięków. W 2005 roku powstała tzw.
„BlenBrain”- aplikacja, która miała symulować
ludzki mózg.

Wydział Polonistyki:
"Tego nie musicie państwo
zapisywać. Mówię wam to, żebyście
wiedzieli, że ja wiem."

Wydział Prawa i Administracji: 
"Ja to w ogóle nie lubię, kiedy ludzie
mówią: "Za moich czasów...".

Wydział Matematyki i Informatyki:
"Mówcie do mnie mistrzu, będę się
czuł jak ten z żółwi ninja"

Violetta Kramek

Violetta Kramek

Violetta Kramek

,
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Mamy kolejny tytuł!

Ile lat ma nasza szkoła?

     Nasza redakcja zgłębiła początki naszej szkoły, wczytując się w zapiski
najstarszej szkolnej kroniki dumnie spoczywającej w gabinecie
dyrektorskim. Dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła istnieje od 1915 r.
     Najpierw w budynku na szkołę przeznaczona była tylko jedna klasa, bo
drugą zamieniono na kościół. Dzieci uczyły się w jednej izbie i w trudnych
warunkach. Rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego zaczynało się
Mszą Świętą i uczniowie uczęszczali kilka razy dziennie na różne
nabożeństwa religijne. Lekcja religii była jednym z głównych i obowiąz-
kowych zajęć lekcyjnych.
     W naszej szkole od 1958 r. istniał zespół mandolinistów. Organizowane
były także uroczystości społeczne takie jak Dzień Dziecka lub Dzień Sportu.
w których uczestniczyły także sąsiednie wsie np. Zabierzów.
      Patrząc na dzień dzisiejszy, wiele się zmieniło, ale od 1915 r. przerwała
tradycja szkoły aktywnej, kreatywnej, otwartej na współpracę ze środowis-
kiem. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy uczniami tak wieloletniej szkoły.
                                                        red. Natalia Bartoszewska

     Zespół Szkół w Rząsce uzyskał tytuł ,,SZKOŁA ODKRYWCÓW
TALENTÓW” przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Patronem tego projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tytuł ten
stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do
odkrywania  i wspierania zdolności,  zainteresowań  oraz  uzdolnień  dzieci  i
młodzieży.
     Projekt ten ma na celu rozwijać inwencje twórczą, wyobraźnię,
kreatywność i poczucie estetyki u uczniów. Istotne też jest rozwijanie
umiejętności i zdolności muzyczno-tanecznych, sportowych oraz
plastycznych. Przykładem działań na rzecz młodzieży może być
przygotowywanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych, olimpiad oraz
zawodów sportowych.
     Przykładami  sposobów  pracy  ze  zdolnymi  uczniami  są m.in.  prace w
grupach, tworzenie kółek zainteresowań, prace indywidualne i wycieczki
edukacyjne.
                                                                         red. Adam Mroczek
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WSPOMNIENIE O WANDZIE RUTKIEWICZ

         Czy wiecie, że w naszej szkole 18.06.2005r. odbyła się uroczystość związana z nadaniem jej
imienia Wandy Rutkiewicz? Uczniowie, nauczyciele, rodzice wybrali ją spośród kandydatów takich jak:
Arkady Fiedler, ks. Józef Tischner, Stanisław Wyspiański i Dywizjon 308.-,,Wszyscy wybierają na
patronów świętych albo artystów, a my chcieliśmy kogoś innego, bo to co osiągnęła himalaistka, może
być wzorem dla wszystkich, którzy chcą się zmagać ze swoimi lękami i słabościami.” Tego dnia
gościliśmy brata Wandy Rutkiewicz - Michała Błaszkiewicza i jej bliskiego przyjaciela, który nieraz
wyjeżdżał z naszą patronką w góry- Wojciecha Kurtykę.Bardzo cennym podarunkiem był strój Wandy
Rutkiewicz, który dostaliśmy od brata naszej patronki, a dziś wisi w gablocie obok pomnika.
Jako uczniowie powinniśmy wiedzieć, że Wanda Rutkiewicz to polska himalaistka, alpinistka. Jako
trzecia kobieta na świecie oraz pierwsza Europejka stanęła na szczycie Mont Everest, zaś jako
pierwsza kobieta na K2.
     Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest tego samego dnia, w którym Karol Wojtyła został
wybrany papieżem. Jan Paweł II, przyjmując alpinistkę na audiencji, skomentował ten fakt słowami:
"Dobry Bóg tak chciał, abyśmy tego samego dnia zaszli tak wysoko".
Dwukrotnie  wychodziła  za  mąż.   Oba  związki  zakończyły  się  jednak  rozwodem.  Wydawało się,
że szczęście znalazła u boku uczestnika wypraw wysokogórskich Kurta Lyncke. Ale 24 lipca 1990
Lyncke, wspinający się zaledwie kilkanaście metrów poniżej Wandy, odpadł od ściany Broad Peak i
spadł w 400-metrową przepaść. Rutkiewicz nie mogła otrząsnąć się z tej tragedii. -Kurt zginął na jej
oczach i wtedy zaczęła się wspinać praktycznie sama. Wtedy zaczęła się ta wielka samotność Wandy.
     Otrzymała siedmiokrotnie Medal Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, w tym trzy razy Złoty.
Honorarium za udział w filmie dokumentalnym o kobietach w Himalajach Wanda wydała na swój drugi
samochód. Uzyskała licencję rajdową i poddała swojego Poloneza tuningowi w ramach przygotowań do
wyścigów. „Nie jestem skromną kobietą. Lubię dobre samochody, eleganckie rzeczy, piękne ubrania”-
mówiła.
Potem przyszedł czas na wielki plan:
    - Dążę do tego, żeby osiem szczytów zdobyć w ciągu roku i kilku miesięcy. Będę przemieszczać się
od szczytu do szczytu - tak jak zawsze robiły karawany. Nazywam swój plan "Karawaną do marzeń",
ponieważ próbuję zrealizować coś, co wydaje się możliwe tylko w marzeniach - wyjaśniała. - Znam
wartość życia. Nie tylko mojego, każdy z nas ma przecież bliskich. Podczas wspinania się boję. Myślę
jednak, że alpinizm stał się dla mnie tak wielką częścią życia i tak ogarniającą pasją, że nie mogłabym
z niego zrezygnować. Tak, jak nie mogłabym zrezygnować ze swojego życia.
     Był 12 maja 1992 roku. Rutkiewicz razem z Carlosem Carsolio, atakowali szczyt Kanczendzonga
[drugi co do wysokości  szczyt w  Himalajach, trzeci co  do  wysokości  szczyt  na  Ziemi].  Po
dwunastogodzinnej wspinaczce w głębokim śniegu Meksykanin stanął na wierzchołku. Schodząc,
napotkał Wandę. Namawiał ją do zejścia. Nie miała przecież wody. No ale się uparła i koniec. Polka
postanowiła przeczekać noc i ruszyć nazajutrz. Zginęła, idąc samotnie. Jej ciała nie odnaleziono.
     - Nie mam wątpliwości – zginęła przez to, że była taka uparta. Dla mnie to oczywiste – mówi
Fereński. - Upór to zaleta, ale do tego trzeba mieć też szczęście. Ona go miała. Niestety, do
czasu.Wychodziła nieraz w beznadziejnych warunkach. Normalny człowiek patrzył i mówił: "Nie ma
szans". A ona szła. Wszyscy ją przekonywali, że nie ma nawet sensu, a ona ruszała i koniec. Miała
swoje zdanie i starała się wszystkich do niego przekonać. Ja nawet nie usiłowałem z nią dyskutować.
Gdy powiedziała "tak" lub "nie", a ktoś miał inne zdanie, to nie było sensu się z nią sprzeczać, bo i tak
postawiłaby na swoim.
- Ona grała w górach w rosyjską ruletkę. Uważała, że zawsze z tego wyjdzie. No i w końcu jej się nie
udało. Stąpała po polu minowym i któregoś razu nadepnęła na minę–mówi J.Ony szkiewicz,-
Przeświadczona o własnej nieśmiertelności, charakterna, uparta, a przy tym bardzo kobieca. – Wielu
się w niej podkochiwało.
     18 maja 2009 roku na szczycie Kanczendzongi stanęła Kinga Baranowska. Wcześniej wierzchołek
ten zdobyły tylko dwie kobiety z innych krajów, a bezpiecznie zdołała zejść zaledwie jedna -
Austriaczka Gerlinde Kaltenbrunner.
- Ten szczyt dedykuję Wandzie Rutkiewicz. Wiem, że mi tutaj pomagała. Bardzo jej dziękuję - mówiła
do kamery Baranowska, stojąc na wierzchołku.                                                     
                                                                 W. Wydmański, N.Bartoszewska, M.Kuśtrowska
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DYREKTOR TEŻ CZŁOWIEK:)

.

Mija rok, odkąd Panie zajęły stanowiska dyrektorów naszej szkoły,
dlatego mają Panie  już nowe doświadczenia, nowe spostrzeżenia, o
które chcieliśmy zapytać:
-Łatwiej być dyrektorem czy nauczycielem?
dyr. Monika Musiał- Taźbirek: Sama nie wiem… Gdy pracuję w gabinecie
pochłonięta sprawami szkoły a dzwonek przypomina mi o tym, że teraz
zaczynam lekcje, czuję dyskomfort, że muszę odłożyć dyrektorskie zajęcie i
biec do sali lekcyjnej. Ale wystarczy mi kilka minut, by poczuć się w pełni
nauczycielem, a wtedy dzwonek kończący moje lekcje z uczniami
wprowadza mnie w złość. Chętnie zostałabym dłużej przy tablicy, ćwicząc z
moimi uczniami wszystkie zawiłości języka niemieckiego :)
dyr. Małgorzata Dąbrowska- Pelechacz: Przez 17 lat byłam pedagogiem
szkolnym, nauczycielem jestem od kilku lat, a funkcja wicedyrektora to dla
mnie kolejna zmiana.  Bardzo trudno jest mi ocenić, która z tych funkcji jest
łatwiejsza. Każda z nich wymaga osobistego zaangażowania i tak naprawdę
żadna z nich nie jest  ani łatwa, ani trudna,  w każdej jest coś, co lubię  i co
daje mi satysfakcję , ale także jest  coś, co sprawia mi jakąś trudność.
Wszystko zależy od kontekstu sytuacji.  
dyr. Beata Ziębińska:  Trudno powiedzieć… myślę, że jeżeli lubi się to, co
się robi, to nie myśli się o swojej pracy w kontekście “łatwa - trudna”.
Osobiście bardzo lubię uczyć, czerpię satysfakcję z tego, że widzę postępy
uczniów w nauce. Funkcję wicedyrektora traktuję jako kolejne
doświadczenie w swojej karierze zawodowej, ale pozwala mi ona również
spojrzeć na pracę nauczyciela z “tej drugiej” strony, lepiej zrozumieć
funkcjonowanie szkoły.

- Czy zmiana stanowiska wpłynęła na sposób patrzenia na nas –
uczniów?
MM-T:  Tak, patrzę teraz na uczniów już nie tylko przez pryzmat
nauczanego przeze mnie przedmiotu, ale dużo szerzej. Zwiększyło to moją
troskę o Was oraz troskę o to, aby każdy z nauczycieli miał jak najlepsze
warunki do wykonywania swojej pracy.
MD-P: Nie,  na pewno nie. Funkcja wicedyrektora ds. wychowawczych jest
w sferze kontaktów z uczniami, zbliżona do roli pedagoga.  Myślę jednak, że
czuję jeszcze większą odpowiedzialność za Was i za to, abyście w ciągu
tego czasu, który tu w szkole spędzicie, dobrze przygotowali się do tego co
przed Wami, do nowych życiowych wyzwań.
BZ: Nie. Chociaż jestem wicedyrektorem ds. dydaktycznych, to nie patrzę
na ucznia wyłącznie przez pryzmat jego ocen i osiągnięć dydaktycznych.
Dla mnie ważne jest to, czy uczeń się stara i robi choćby niewielkie postępy i
osiąga sukcesy w miarę swoich możliwości. 

- Jakie zmiany szykują Panie dla nas uczniów od nowego roku
szkolnego?
MM-T: Zmiana dla mnie znaczy rozwój. Chciałabym, abyśmy nigdy nie stali
w miejscu, abyśmy ciągle poszukiwali i próbowali nowości oraz doskonalili
się w każdej z dziedzin naszego szkolnego życia.
MD-P: U nas zmiany i pomysły pojawiają się non stop. Mogę Was jednak
zapewnić, że każda zmiana ma służyć poprawie sytuacji dotychczasowej.
BZ: Z pewnością będą to zmiany, które pozwolą rozwijać się uczniom w
różnych dziedzinach; ja osobiście stawiam na rozwój społeczny, językowy,
międzykulturowy.

-Co roku, kiedy wracamy po wakacjach do szkoły, budynek zaskakuje
nas nowymi zmianami w swoim wyglądzie. Czego możemy spodziewać
się tym razem?
MM-T: I tym razem możecie spodziewać się zmian. Parter szkoły zostanie
przebudowany tak, aby najmłodsi nasi uczniowie mieli komfortowe warunki
do zabawy i nauki. Poza tym kilka sal lekcyjnych zostanie wymalowanych a
parkiet nabierze blasku.
W okresie wakacji nasza szkoła zamieni się również na tydzień w bazę
noclegową dla pielgrzymów - uczestników Światowych Dni Młodzieży. W
dniach od 26 do 31 lipca będziemy gościć młodzież z różnych zakątków
świata. Już teraz zapraszam uczniów do włączenia się i pomoc w obsłudze
pielgrzymów.
MD-P: Na pewno będzie modernizacja/przebudowa części parteru pod
kątem przedszkola, a co jeszcze,  trudno powiedzieć, może więcej siedzisk
na korytarzach,  poprawa aranżacji niektórych pomieszczeń, np. świetlicy
gimnazjum.
BZ: Nasi uczniowie coraz częściej wyjeżdżają za granicę, biorą udział w
wymianach międzyszkolnych. Myślę, że ciekawym pomysłem byłoby
“udokumentować” nasze podróże w postaci dekoracji jednego z korytarzy
lub sali lekcyjnej flagami państw, w których byli nasi uczniowie

-Proszę dokończyć zdanie: „nasza szkoła jest…..  a jej uczniowie …”
MM-T: ... miejscem, w którym każdy człowiek jest ważny i wartościowy, w
którym każdy uczeń może znaleźć przestrzeń dla siebie, w którym może
liczyć na życzliwą pomoc, mobilizujący doping oraz na pochwałę.
MD-P : nasza szkoła jest bezpieczna, a jej uczniowie są wyjątkowi
BZ: Nasza szkoła jest miejscem, w którym odkrywamy talenty naszych
uczniów, a nasi uczniowie mają możliwość je rozwijać.

ciąg dalszy na następnej stronie

.
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-Największy sukces tego roku to…? (szkolny lub prywatny)
MM-T: Trudno wskazać jeden… Jest ich wiele. Od najdrobniejszych
sukcesów dnia codziennego, po spektakularne cieszące wszystkich
sympatyków naszej szkoły. Sukces sprzed kilku dni - pierwsza w historii
szkoły międzynarodowa wymiana uczniowska. To zasługa p. wicedyrektor
Beaty Ziębińskiej, która była inicjatorem i koordynatorem tego projektu.
Przez tydzień gościliśmy uczniów ze szkoły IES Itaca Tomares z Sewilli, a
następnie to my staliśmy się ich gośćmi.
Kolejne sukcesy, o których warto wspomnieć to liczne tytuły, po które
sięgnęliśmy w tym roku szkolnym: tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, czy
tytuł Szkoły Kreatywności i Innowacji. Podpisaliśmy również porozumienie o
współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą.
Sukces, który jest dla mnie również niezmiernie ważny to… Wasza,
przepraszam - nasza gazetka szkolna “Szczyt Wszystkiego” i nawiązanie
współpracy z „Gońcem Zabierzowskim”.
MD-P:  szkolnych i moich szkolnych prywatnych?
Sukcesów szkolnych jest dużo – wystarczy zajrzeć na stronę szkoły.  To są
sukcesy uczniów, ale również  nauczycieli, którym udało się dzieci i
młodzież  zmobilizować, zaciekawić, uaktywnić.
Moi niektórzy znajomi są stałymi gośćmi na naszych stronach – na ogół są
pod wrażeniem ilości zdarzeń.
A prywatnie…, codzienność, każdy dzień, w którym mogę zrobić coś
dobrego, komuś w czymś pomóc.
BZ: Myślę, że trudno wskazać ten jeden najważniejszy sukces…
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mają tyle energii i zapału do pracy, że
każde przedsięwzięcie, które realizują można uznać za sukces.

-Czy gdyby Panie miały możliwość cofnąć czas, to podjęłyby się
ponownie pełnienia funkcji dyrektora szkoły?
MM-T: Ja nie żałuję tej decyzji. Cofanie czasu nie jest mi potrzebne. Jestem
również ogromnie wdzięczna, że moje koleżanki - p. Beata Ziębińska i p.
Małgorzata Dąbrowska- Pelechacz zgodziły się pełnić funkcję
wicedyrektorów. Myślę, że świetnie się rozumiemy i dopełniamy, co pozwala
nam w dobrej i twórczej atmosferze kreować i rozwijać naszą szkołę.
MD-P:  Było to dla mnie duże zaskoczenie,  że zostałam przez P. Monikę
zaproszona do drużyny.
Pomyślałam, że taka propozycja  oznacza obdarzenie mnie zaufaniem,
podjęłam więc pozytywną decyzję. A teraz staram się wypełniać obowiązki
jak najlepiej potrafię… czas pokaże…  
BZ: Oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałam wcześniej, pełnienie tej funkcji
traktuję jako możliwość osobistego rozwoju poprzez poznanie pracy od innej
strony. Wiedziałam również, że w takim teamie, który tworzymy z p. Moniką
Musiał- Taźbirek i p. Małgorzatą Dąbrowską - Pelechacz będzie mi się
bardzo dobrze pracować, więc praktycznie nie miałam obiekcji, czy mam
stawić czoło temu wyzwaniu. 

-Pań ulubione zajęcie, oczywiście poza pracą i szkołą.
MM-T: Bardzo lubię odpoczynek z dobrą książką w ręku, familijne
weekendowe seanse filmowe, lubię wycieczki rowerowe z moją rodzinką i
długie spacery z moim psem. Ponieważ jestem fanem nowoczesnych
technologii relaksuję się, również korzystając z jej zdobyczy w poszukiwaniu
wartościowych treści w interesujących mnie dziedzinach.
MD-P:  Nie mam jednej ulubionej, lubię spędzać czas z moją rodziną, lubię
zatopić się w fotelu i obejrzeć dobry film, lubię spotkania z przyjaciółmi,
wycieczki rowerowe.
BZ: Nie mam jednego ulubionego zajęcia. Jest wiele rzeczy, które lubię
robić. Jestem osobą, która nigdy się nie nudzi, nawet gdy przebywam sama
ze sobą.

Co robię w czasie wolnym? Hmm…  zależy od mojego nastroju, pory roku,
pogody, itp. itd. Słucham muzyki, czytam książki (szczególnie literaturę
faktu), uczę się języków obcych, gotuję, pracuję w ogrodzie, jeżdżę na
rowerze itp. Lubię również od czasu do czasu  wyjechać poza Kraków lub
Polskę, aby oderwać się od obowiązków, a co za tym idzie w pełni
zrelaksować. Wówczas do pełnego relaksu wystarczy mi spacer.

- „Czego nie cierpię ponad wszystko?”
MM-T: Stronię od pesymistów, ludzi fałszywych i bez ambicji. Narzekanie i
poddawanie się to nie moja bajka.
MD-P: Nie wiem, czy nie cierpię, ale na pewno nie lubię: nudy, obłudy,
przesady, skrajności.
BZ: Jeździć na nartach! Nie lubię również ludzi, którzy nie mają jakiejś
swojej pasji, nie są ciekawi świata.
-„Moje marzenie o szczęściu?”
MM-T: Cieszyć się zdrowiem, realizować swoje plany w życiu osobistym i
zawodowym, szanować ludzi i być otoczonym życzliwością innych.
MD-P: Hm,  myślę, że tak: szczęście dla mnie to ciepło rodzinne,  w którym
jest nić zrozumienia
i porozumienia – znaczy umiemy ze sobą rozmawiać i słuchać siebie,  gdy
dołożymy do tego zdrowie i trochę gotówki na realizację marzeń, to już
będzie pełnia szczęścia.
BZ: Zdrowie i świat bez przemocy!

Dziękujemy Paniom za rozmowę i pozytywną energię.

A w hiszpańskich klimatach nasze
dyrekcje wyglądają tak...

. .
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QUIZ SPORTOWY

.

   
   NOWY
  UCZEŃ
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  NASZEJ
 SZKOLE

Od trzech tygodni jest wśród nas nowy uczeń. I choć wzbudził
zainteresowanie większości, to nie wszyscy mieli dotychczas okazję, by z
nim porozmawiać. Co nam się udało dowiedzieć?
Twoje nazwisko?
ASKER KHAMURZAEV.
Czy podoba Ci się u nas w szkole?
Tak. My mamy gorsze szkoły na Ukrainie, ta jest poza miastem, a my
mamy w centrum miasta. Są tu mili koledzy.
Jak wygląda nauka na Ukrainie?
Codziennie jest po 7 lekcji trwających po 45 minut, przedmioty są takie same
jak w Polsce. Jedynie angielski miałem 5 razy w tyg.
Dlaczego tu jesteś, w tej szkole?
Mieszkam w Balicach i moja mama wybrała tę szkołę.
Czy język polski jest trudny?
Nie. Ma dużo podobnych słów do j. rosyjskiego i j. ukraińskiego. Uczę się go
od 1 miesiąca i radzę sobie nieźle.
Czy jest na Ukrainie ,,słowiański przykuc”? Jest.
Twoje zainteresowania?
Koszykówka, muzyka, robię różne figurki z czekolady, bo moja mama jest
dyrektorem firmy czekoladowej na Ukrainie.
Jaką muzykę lubisz?
Słucham głównie hip-hop, ale wy tych wykonawców nie znacie. Moim
ulubionym wykonawcą jest OXYMIRON – to rosyjski wykonawca, ale
wkrótce będzie dawał koncert w Krakowie.
Czy u was gotuje się barszcz ukraiński?
Tak. (po konsultacji stwierdzono, że składniki są te same).
Które dziewczyny są ładniejsze: polskie czy ukraińskie?
Ja nie wiem. Wszystkie są ładne.
Czy wiesz już, kim jest Wanda Rutkiewicz?
Już wiem, że to patronka szkoły. Była alpinistką.
Czy znałeś wcześniej piosenkę Włodzimierza Wysockiego, którą
śpiewasz podczas akademii?
Tak, oczywiście. Znam wiele jego piosenek.
Czy jesteś zadowolony, że podczas akademii śpiewamy rosyjską
piosenkę? I czy nasze koleżanki dobrze ją śpiewają?
Jest mi miło, że śpiewamy tę piosenkę. A dla osób, które nie znają
rosyjskiego, to dziewczyny bardzo dobrze śpiewają.
Dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy owocnej nauki w tej szkole.

1.Ilu zawodników gra w meczu piłki nożnej w jednej drużynie?:
a) 10 zawodników
b) 11 zawodników
c) 15 zawodników
2.Czy można dopingować zawodników podczas meczu?
a) Tak
b) Nie
3.Co to jest korner?
a)  rzut rożny
b) rzut wolny
c) rzut z autu
4.Ile trwa mecz piłki nożnej
a) 90 min 
b) 120 min 
c) 150 min
5.Ilu sędziów bierze udział w meczu towarzyskim?
a) 5 
b) 4 
c) 3
6.Z ilu metrów się strzela rzuty karny.
a) 10
b) 11
c) 12
7.Ile żółtych kartek może dostać piłkarz na meczu?
a) 1 kartkę 
b) 2 kartki
c) 3 kartki.
8.Ilu zmian można dokonać w meczu ligowym lub pucharowym?
a) 3  b) 6  c) 4
9.Czy dozwolone są powtórki wideo spornych sytuacji?
a) Tak, ale tylko w czasie przerwy
b) Tak
c) Nie
10.Którą częścią ciała zawodnik nie może dotknąć piłki.
a)  ręką  b) głową  c) piętą
                                  Red. Nowak Patryk i Adrian Pieprzak

.

.
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Szóstoklasiści z wizytą...

Kinga Trojan to nowa twarz agencji D'VISION. Modelka w wieku 16 lat
pojechała na kontrakt zagraniczny do Japonii, a na wybiegu pojawiła się tylko
raz: na pokazie  Chanel.  Swoją  przygodę  z modelingiem zaczęła już w
wieku 12 lat, a przełomowe okazały się zdjęcia z wakacji, robione przez
profesjonalnego fotografa. Kinga ma na swoim koncie m.in. sesję zdjęciową
w magazynie "Glamour" i lookbooki dla Magdy Floryszczyk czy Aleksandry
Bąkiewicz.

Zuzanna Brończyk, zwyciężczyni programu „Supermodelki” emitowanego
w TVP 1. Zdobyła drugie miejsce w konkursie Ford Models SUPERMODEL
OF THE WORLD w Nowym Jorku, pokonując tym samym ponad 60 tysięcy
kandydatek z około 40 krajów!
Dokładnie w 2010 r., jako 16-latka wygrała pierwszą edycję programu 
Supermodelki.  Dziś  Polka  robi  karierę  w  USA  i  współpracuje  z  jedną z
najlepszych agencji modelek na świecie "Ford".
Zuzanna jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących nowych  twarzy 
agencji. 

Kinga Trojan Kinga Trojan Kinga Trojan

Zuzanna Brończyk Zuzanna Brończyk Zuzanna Brończyk

        MODELKI WYWODZĄCE SIĘ 
                 Z NASZEJ SZKOŁY

     Aby podjąć właściwą decyzję i wybrać odpowiednie gimnazjum,
uczniowie klas szóstych z Brzezia, Balic i Rząski odwiedzili naszą szkołę i
uczestniczyli w zajęciach pokazowych przygotowanych przez nauczycieli
naszej szkoły.
    Po powitaniu gości, zostali oni przegrupowani i z opiekunami ruszyli na
lekcje. Mieli okazję obejrzeć zajęcia z wychowania fizycznego, angielskiego,
DI oraz chemii i fizyki. Nie mogło również zabraknąć poczęstunku-
tradycyjnej granoli. Przy każdym stanowisku panowała miła atmosfera.
    Większość z gości wykazywała niezwykłe zainteresowanie
prezentowanymi zajęciami. Ci zaciekawieni tematem zadawali sporo pytań.
Żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi.
    Niezwykłe zainteresowanie u naszych szóstoklasistów sprawiały zajęcia
eksperymentalne, przygotowane przez panią Violettę Kramek, na których
obserwowali m.in. reakcje sody z octem.
    Męskiej części uczniów wyjątkowo spodobały się pokazy taneczne, które
były nadzorowane przez panią Dominikę Tokar.
    Część gości mogły zaciekawić ciekawostki na temat Wielkiej Brytanii,
zaprezentowane przez panią Beatę Ziębińską. Niektórzy przekonali się do
naszej szkoły ze względu na przyszłoroczne zajęcia innowacyjne z języka
angielskiego.
    Na lekcji pokazowej u pana Przemysława Biela było widać napięcie wśród
przybyłej młodzieży. Mieli za zadanie zbudować konstrukcję. Część z nich
popisała się nadzwyczajną kreatywnością.
    Mieszane uczucia u uczniów co do ich strategicznych umiejętności
sprawiła gra ,,Chłopski Biznes” przygotowana przez uczniów klasy 1b wraz
z panią Iwoną Turnau. Korzystając ze swoich ukrytych talentów, musieli
zebrać jak największą ilość gotówki. Dla najlepszych czekały niezwykłe
nagrody.
    Na pożegnanie nasi goście mieli okazję zabrać ze sobą kilka numerów
naszej gazetki szkolnej. Ogólnie mówiąc, zajęcia zaprezentowane przez
część nauczycieli spodobały się przyszłym gimnazjalistom i zachęciły
zdecydowaną większość do przeżycia następnych trzech lat życia właśnie u
nas.
     
                                                               
                                                                     red.  Adam Mroczek

Dzień Otwartych Drzwi

"W życiu bowiem istnieją rzeczy,  o
które warto walczyć  

do samego końca"
~Paulo Coelho

. . .

. . .
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SPRAWDŹ, CZY MASZ W SOBIE UKRYTY TALENT

Czy ja mam jakikolwiek talent? To pytanie zadaje sobie wielu ludzi na
całym świecie. Niektórzy z nas mają wiele talentów. Inni uzdolnieni są
wyłącznie w jednym kierunku. Wbrew pozorom ci pierwsi rzadziej niż ci
drudzy osiągają szczyty powodzenia. Wynika to z faktu, że
wszechstronne uzdolnienie powoduje, iż człowiek wiele wie, zna się na
wielu sprawach, ale jest to zazwyczaj wiedza bardzo pobieżna. Dlatego
też większe szansę na zrobienie kariery mają ci, których talent
ukierunkowany jest na jedną dyscyplinę. A czy ty jesteś uzdolniony
wszechstronnie? Odpowiedz sobie na pytanie: "Mam talent czy nie
mam talentu!" A może masz wiele talentów?1. Czy masz problemy przy
rozwiązywaniu krzyżówek?
a) zazwyczaj żadnych...5            
b) czasami, ale niewielkie...3
c) tak, mam spore problemy...1
2. Twoim zdaniem jesteś uzdolniony w kierunku...
a) humanistycznym...1                                b) ogólnym...3
c) matematycznym...5
3. Czy masz problemy w rozmawianiu z niektórymi ludźmi np.
wywodzącymi się z innego niż ty środowiska, posługujących się
żargonowym językiem, mający inny niż ty status materialny?
a) zdecydowanie tak...1
b) tak, ale po pewnym czasie coraz lepiej zaczynam sobie radzić...3
c) raczej nie mam takich problemów...5
4. Czy zauważyłeś, że ludzie zgłaszają się do ciebie po pomoc tylko w
jednej wybranej dziedzinie?
a) chyba coś w tym jest...1
b) są to sprawy dość różne, ale błahe...3
c) zgłaszają się po pomoc w wielu sprawach, często poważnych...5
5. Czy czytając poezję rozumiesz co poeta chciał ci przekazać?
a) raczej tak...5                                 b) czasami tak, czasami nie...3
c) raczej nie...1
6. Czy lubisz nowe wyzwania, czy lubisz podejmować zadania dotąd ci
obce?
a) raczej tak...5
b) czasami, ale odczuwam strach czy uda mi się sprostać zadaniu...3
c) wolę pozostać przy swoim, dokładnie znanym zajęciu...1
7. Czy zdarza ci się być roztargnionym?
a) czasami...5                                     b) bardzo często...3
c) nigdy lub bardzo rzadko...1
8. Czy wziąłbyś udział w teleturnieju w którym należałoby ugotować
zupę, zrobić karmnik dla ptaków i odpowiedzieć na pięć trudnych
pytań  z  różnych dziedzin życia?
a) oczywiście, że tak...5
b) być może, ale po długim zastanowieniu...3
c) raczej nie...1
9. Czy patrząc na dzieła sztuki, przyrodę czy zachowania ludzkie
zauważasz więcej niż inni ludzie?
a) myślę, że tak...5                          b) zdecydowanie tak...3
c) raczej mniej...1
10. Czy jesteś człowiekiem energicznym?
a) raczej tak...5
b) raczej tak, ale czasami mam napady depresji...3
c) raczej nie, ale czasami energia mnie rozpiera...1

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty

Masz talent i to o bardzo dużej sile. Należysz do ludzi, których
zainteresowania i zdolności ukierunkowane są wyłącznie w jedną stronę.
Masz swojego tzw. konika i uważasz, że jest to najwspanialsza rzecz na
świecie. Bardzo często zanudzasz innych swoim zainteresowaniem.
Opowiadasz o tym, snujesz plany, zdradzasz swoje sukcesy i porażki. Nie
zauważasz, że większość ludzi jest mało zainteresowania twoimi
fascynacjami. Gdy jednak ktoś ci to uświadomi, nie ukrywasz zdziwienia.
Nie możesz pojąć, dlaczego ludzie nie interesują się tym, co ciebie tak
pasjonuje. Zdarza się, że ludzi tych uważasz za gorszych od siebie. Twój
talent jest tak duży, że masz bardzo duże szanse na osiągnięcie sukcesu w
swojej dziedzinie. Jednak musi być spełniony jeden warunek - jeśli nie
otworzysz się szerzej na świat wówczas możesz zasklepić się sam w sobie
i wówczas twoje zdolności, talent i pasja pozostaną wyłącznie twoją domeną,
a inni o tym się nie dowiedzą i nie będą mogli z tego korzystać. Masz jeden
talent, ale za to bardzo wartościowy. Teraz tylko odkryj co to za uzdolnienia.
Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów

Jesteś zaznajomiony z wieloma dziedzinami życia i nauki, ale w większości
twoja wiedza jest bardzo pobieżna i niedokładna. Masz jednak również spore
zdolności w jednej określonej dziedzinie. Niestety, prawdopodobnie nawet nie
zdajesz sobie z tego sprawy, że takie zdolności posiadasz. Nie zdajesz
sobie sprawy, jak wielki jest w tobie potencjał uzdolnień. Nawet jeśli masz
niejasne przeczucie, że w jakiejś dyscyplinie mógłbyś osiągnąć bardzo
dużo, nie potrafisz doprowadzić swoich przeczuć do realnego stanu.
Wszystko przez to, że masz zbyt niską samoocenę. Paraliżuje cię strach
przed kompromitacją. Gdy ktoś cię skrytykuje, ty popadasz w czarną
rozpacz. Można powiedzieć, że bardzo łatwo przekonać cię, że niewiele
potrafisz, a trudniej, że jesteś szczególnie uzdolniony. Tymczasem jeśli
przebrnąłbyś przez własną niepewność, wówczas masz duże szanse na
osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie, gdyż poparte jest to wiedzą w
innych dziedzinach. Jest w tobie ukryty talent, ale tobie jest trudno w to
uwierzyć. Musisz zacząć wierzyć we własne uzdolnienia! Codziennie rano
mów sobie: "mam talent!" i poszukuj go, aż do skutku. W końcu go
znajdziesz.
Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów
Bez większego ryzyka można cię określić mianem człowieka renesansu. Ty
nie tylko masz talent, ale masz wiele talentów! Jesteś wszechstronnie
uzdolniony. Zaznajomiony jesteś z wieloma dziedzinami życia, nauki, sztuki,
a nawet sportu. Nie ma dla ciebie tajemnic ludzka dusza ani ludzkie ciało.
Twój umysł bez problemu dostosowuje się do aktualnej sytuacji i dzięki temu
masz wielu znajomych, a nawet przyjaciół w bardzo różnych środowiskach.
Wielokrotnie zadziwiasz innych swą przenikliwością i trafnością sądów.
Twoja wszechstronność uzdolnień i talentów pozwala ci osiągać szczyty, ale
tylko w niektórych dziedzinach. Doskonale sprawdzisz się np. jako
dziennikarz, prawnik lub polityk, ale nigdy jako lekarz lub naukowiec. W wielu
innych dyscyplinach nauki czy sztuki możesz być naprawdę dobry, ale tylko
dobry, a nigdy wybitny. Ogólnie możesz sobie mówić: "ja mam talent".
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     34 talenty według Gallupa

Jak odnaleźć swój ukryty
talent?

Znalazłeś już swój talent? Jeżeli nie, to mamy dla ciebie poradnik, jak go
odkryć. Każdy go ma, choć nie każdy o tym wie! To wrodzona
umiejętność, wybitne uzdolnienie w określonym kierunku, coś w czym
jesteśmy ponadprzeciętni. Pomożemy ci odkryć te zdolności i czerpać
satysfakcję z ich codziennego wykorzystywania. Spójrz na te rady i zastosuj
je w swoim życiu.
Nie wstydź się swoich mocnych stron
Jeżeli jesteś w czymś dobry, to realizuj się w tym. Nie zwracaj uwagi na
opinie innych. Niech ich kąśliwe uwagi i demotywujące komentarze nie
zamykają Ci drzwi do przeszłości.
Zrób listę swoich zdolności
Weź kartkę papieru i spisz wszystkie pomysły na to, jaki możesz mieć
talent.  Nie muszą to być typowe talenty. Jest tyle nieoczywistych, jak
choćby umiejętność rozbawiania, zarażania ludzi pomysłami, pociągania za
sobą innych.
Nie ból się próbować nowych rzeczy
Pewnie jest dużo innych rzeczy, których jeszcze nie próbowałeś/ałaś a
może akurat to było by twoim talentem. Pomyśl na co masz od dawna
ochotę, a do tej pory nie odważyłaś/ łeś się na to. Cokolwiek to jest, spróbuj!
Każde nowe doświadczenie czegoś cię nauczy i pomoże ci odkryć siebie. 
Szukaj inspiracji u innych
Może masz jakiś autorytet, kogoś darzonego szacunkiem, kogo podziwiasz i
chciałabyś być do niej/niego podobna? Jakie umiejętności, zdolności ma ten
człowiek? Może ty także marzysz o pójściu w tym kierunku, ale nie
wierzysz, że potrafisz? Czasami warto zaryzykować.
Jak wykorzystać swój talent na co dzień??
Wiesz już jakie masz umiejętności? Koniecznie zacznij z nich korzystać, bo
to czego nie rozwijasz, słabnie..
Nie przejmuj się opinią innych.
Być może oni także nie odkryli jeszcze swojego talentu i przeszkadzają ci w
odkryciu własnych bądź wytrwała! 
Inwestuj w rozwijanie swojego talentu:
Zapisz się na kurs, zbieraj jak najwięcej doświadczeń w tej dziedzinie,
poproś bliskich, aby cię wspierali. Nieważne, ile masz lat.
I na koniec: nie porównuj się do innych – twój zestaw cech jest unikalny
i indywidualny, nie ma na świecie drugiej takiej osoby jak ty! Co z tego,
że ktoś lepiej potrafi pisać, jeśli ty potrafisz najsmaczniej gotować?
Koncentruj się na tym, co masz najlepszego zamiast być średnią w
robieniu rzeczy, które cię nie kręcą.
                           Red. Wiktoria Pajerska i Dominika Baster
        Na podstawie reportażu ze strony internetowej „polski.pl”

Test Gallupa jest narzędziem do oceny osobowości osób funkcjonujących w
prawidłowy, niezaburzony sposób. Według badań, każdy z nas posiada
wszystkie spośród 34 cech wyszczególnionych w teście Gallupa. Za
kluczowe uważa się pierwsze pięć, jako te o najsilniejszym natężeniu. Aby
stały się naszymi mocnymi stronami, czyli stałymi sposobami
wykonywania jakiegoś zadania w sposób najbliższy doskonałości,
należy rozwinąć je i uzupełnić o wiedzę oraz umiejętności właściwe dla
danego zadania.
Rozwijanie swojego najwyższego potencjału to najkrótsza droga do
mistrzostwa.
Według naukowców z amerykańskiego Instytutu Gallupa –Talent to
powtarzający się wzór myślenia, odczuwania i zachowania, który
znajduje praktyczne zastosowanie.
                      TALENTY wyodrębnione przez Instytut Gallupa:
aktywator– człowiek czynu,
analityk– logicznie myśli, analizuje fakty,
bezstronność– poczucie sprawiedliwości,
bliskość– budowanie trwałych związków,
czar– wdzięk i urok osobisty, którym przyciąga i zjednuje sobie ludzi,
dowodzenie– naturalne przewodzenie w grupie,
dyscyplina– konsekwencja,
elastyczność - sprawne działanie w zmieniających się warunkach,
empatia– talent interpersonalny,
indywidualizacja– dostrzeganie niepowtarzalności w ludziach,
integrator– integruje, potrafi zbliżać ludzi,
intelekt– przenikliwy umysł,
komunikatywność– łatwość nawiązywania kontaktu z innymi,
kontekst– refleksyjność, rozumie rzeczywistość,
maksymalista– dążenie do doskonałości
naprawianie– umiejętność rozwiązywania problemów,
odkrywczość– poszukiwanie nowych, oryginalnych rozwiązań, myślenie
twórcze, pomysłowość, kreatywność,
odpowiedzialność– dotrzymywanie zobowiązań
optymista– skupianie uwagi na pozytywach
organizator– przewodnik, „dyrygent”,
osiąganie– nieustannie działa,
poważani– w naturalny sposób budzi zaufanie i szacunek, pracuje na swoje
nazwisko,
pryncypialność– budzi zaufanie,
rozwaga– przewidywanie zagrożeń,
rozwijanie innych– dostrzeganie potrzeb innych,
rywalizacja- potrzeba konkurowania,
strateg– decyzyjność,
uczenie się– fascynacja wszystkim co nowe, proces nauki nie ma końca,
ukierunkowanie– podążanie zgodnie z planem,
wiara w siebie– pewność siebie, znajomość swoich mocnych i słabych
stron,
wizjoner– roztacza ekscytującą wizję,
współzależność- przekonanie o przyczynowości wszystkiego,
zbieranie– ciekawość świata,
zgodność– umiejętność znajdowania kompromisu,
W ARTYKULE WYKORZYSTANO INFORMACJE ZE STRONY:
SPIS TALENTÓW TESTU GALLUPA | Coach Servic

http://www.coach-service.pl/spis-talentow-testu-gallupa/
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CZY MŁODEMU CZŁOWIEKOWI
POTRZEBNY JEST AUTORYTET?

ROLA KONSTYTUCJI

                      Tolerancja
        kluczem do lepszego świata

.

           Konstytucja  jest  zwana  ustawą  zasadniczą  tzn.  najważniejszą   i
podstawową dla wszystkich obywateli i władz. Jej wagę można przyrównać
do symboli narodowych tj. Flaga, Godło, gdyż została ustanowiona przez
Polaków w wolnej Polsce, przez demokratycznie wybraną władzę w 1997
roku. O jej wadze i najważniejszych ideach wziętych pod uwagę przy
tworzeniu świadczy preambuła, czyli uroczysty wstęp. Podkreśla ona, jak
wielki wpływ miała historia naszego narodu, tradycje chrześcijańskie, a także
wartości ważne dla każdego człowieka tj.: wolność, poszanowanie godności,
równość, sprawiedliwość przy jej tworzeniu i zapisywaniu najważniejszych
zasad. W preambule konstytucja zobowiązuje naród i powołane władze do
kontynuowania w dalszym funkcjonowaniu państwa tych wspomnianych
wartości.
         Konstytucja jest ustawą zasadniczą, gdyż każde inne prawo musi być
z nią zgodne i honorować postanowienia w niej zawarte. Jeżeli są jakieś
wątpliwości co do zgodności z konstytucją, organ zwany Trybunałem
Konstytucyjnym bada i orzeka o tym, czy ustawa jest konstytucyjna.
Zasiadają w nim osoby znające prawo i oceniają ustawy tworzone przez
władzę, dlatego jego kompetencje powinny być niezależne od nikogo, a
wyroki przyjmowane bez sprzeciwu, gdyż stoi on na straży prawa w imieniu
wszystkich obywateli.
         Konstytucja jest też tak ważna, ponieważ określa prawa i obowiązki
obywateli i możemy żądać od władzy, aby były one uszanowane np. prawo
do wolności, równości wobec prawa, ochronę własności i praw
majątkowych, poszanowania innych religijnych czy politycznych przekonań.
Prawo ustanowione przez władzę musi być zgodne z wol- nościami
zagwarantowanymi w Konstytucji.
          Ustawa ta też reguluje sposób tworzenia prawa, które obowiązuje
potem wszystkich obywateli, poza tym określa układ władzy obowiązujący w
Polsce. Ponieważ jest tak ważna, niełatwo jest ją zmienić, czy wprowadzić
jakiekolwiek zmiany, wymagana jest kwalifikowana większość głosów czyli
2/3 posłów, a także przeprowadzone referendum.
            Skoro Konstytucja jest tak ważna, to obywatele powinni oczekiwać,
aby rządzący: posłowie, prezydent itd. Pokazywali, jak należy szanować
Konstytucję i prawa w niej zawarte.

                                                                           Tomek Przegaliński

     Moim zdaniem, młodemu człowiekowi nie jest potrzebny autorytet,
ponieważ młoda osoba, która ma swój pogląd na życie, nie musi skupiać się
na wzorowaniu na innej osobie, często publicznej (np. Celebryta). 
     Ja nie posiadam żadnego autorytetu. Według mnie, ludzie wybierają sobie
autorytety, aby mieć wzór do naśladowania czy też, aby nauczyć się czegoś
od życia. W takim razie, czy taką młodą osobę można nazwać oryginalną?
unikalną? Czy też będzie to kolejna szara istota w danym społeczeństwie,
która będzie naśladować swój autorytet, nie wprowadza- jąc nic od siebie do
życia. Będzie wzorować się i powtarzać te same błędy oraz ubierać się tak
samo lub bardzo podobnie jak swój autorytet,
bo "przecież on już tyle przeżył i tyle już wie o życiu, więc na pewno musi
mieć rację". 
       Wiele młodych osób, które wybierają sobie kogoś starszego za
autorytet, ślepo podąża za jego ideami i stylem na życie. To właśnie jest
główną przyczyną, dlaczego neguję potrzebę posiadania autorytetu. 
        Ponieważ nie każdy świeci dobrym przykładem, a młode osoby mogą
tego nie zauważyć i będą robić te same błędy co ich "Idol", bezmyślnie
podążając jego ścieżką. 
        Osoby, które posiadają autorytet, może i mają jakieś teoretyczne
poczucie zaufania do niej i nie czują się zagubione, gdy usłyszą coś 
o danej (przykładowo) sytuacji politycznej, nie zastanowią się, czy to
rzeczywiście jest właściwe, tylko argumentują swoją pozycję w sprawie
dokładnie jak ich autorytet, czasami nawet nie wiedząc, że jest to nie zgodne
z ich przekonaniami.
         Dlatego obalam mit, że warto mieć swój autorytet i ślepo w niego
wierzyć, ufać mu i podążać jego drogą. Warto być samodzielnie myślącą
istotą, która zapracuje na swoją pozycję. 

                                                                                          Paweł Stachura

        Tolerancja. Czym jest dla nas? Czy jesteśmy tolerancyjni, czy wręcz
przeciwnie? Każdy z nas chce być akceptowany, każdy chce mieć swoje
miejsce w grupie. Lecz często jest tak, że z jakiegoś nieistotnego szczegółu
inni  nas  odrzucają.  „Ty brudasie, ty żółtku” - słyszy  pewien  Koreańczyk 
w jednej ze szkół „A ty gruba, czego tu szukasz” - Słyszy inna osoba. Łykają
w ciszy łzy, zaciskając zęby i żyją dalej, ale co to za życie? Tak naprawdę
każdy z nas jest inny. Jeden jest gruby, inny chudy, ma długie włosy lub
odstające uszy, ktoś jest za wysoki lub za niski. Ktoś nie ma pieniędzy, ktoś
inny rozumu. To wszystko daje niektórym powód do dokuczania lub
wyśmiewania innych. 
          Najgorsi  są  właśnie  ci  bez  rozumu.  To  oni nie słyszeli o tolerancji i
wyśmiewają kogo się da. Najgorsze jest to, ze zarażają swą głupotą innych.
Nie dajmy się głupocie! Szanujmy wszystkich i wszystko co żyje na ziemi.
Żyjmy i dajmy żyć innym. A świat będzie lepszy.
                                                                               
                                                                            Wojtek Wydmański

.
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Horoskop szkolny 
Baran:
Szkoła: Mimo że jesteś spod znaku barana
,”baranem” nie jesteś i umiesz poprawić tę
jedynkę z matematyki.
Miłość: Nie pozwól uciec miłości, szczególnie jeśli
ta miłość jest z 3b.

Byk:
Szkoła: Nauka coraz bardziej zaczyna cię
wkurzać i nie masz ochoty marnować swojego
cennego czasu z nosem w książkach. Bez obaw,
mimo braku starań i tak zdasz do następnej klasy.
Miłość: Myślisz, że każdego wkurzają Twoje
selfie? Mylisz się! Jest osoba, której bardzo się
podobają i niebawem napisze to pod Twoim
zdjęciem profilowym.

Bliźnięta: 
Szkoła:Poprzeczka wciąż się podnosi, ale Twoje
oceny są coraz lepsze. Tak trzymaj!
Miłość: Bardziej niż na miłości skupiasz się na
nauce. W ten sposób poznasz jednak miłość
Swojego życia, dając jej korepetycje.

Rak:
Szkoła: Nie musisz być wzorowym uczniem, ale
mógłbyś w końcu poprawić tę pałę.
Miłość: Na widok swojej wymarzonej miłości
czerwienisz się jak rak? Nie przejmuj się, ta
osoba uważa, że to wręcz urocze.

Lew:
Szkoła: Nie lubisz się uczyć i tego nie ukrywasz.
Najwyższy czas wziąć się w garść, szczególnie
jeśli chodzi o matematykę.
Miłość: Lepiej porozmawiaj ze swoją miłością i
przekonaj się, czy nie chodzi jej tylko o jedno.
Jeśli nie, niedługo czeka Cię niezapomniana
wyprawa z tym jedynym/jedyną.

Panna:
Szkoła: Matematyka nie jest Twoją mocną stroną.
Udowodnij innym, że potrafisz i popraw tę
jedynkę!
Miłość: Jeśli chcesz znaleźć miłość swojego
życia, szybko przejdź wewnętrzną metamorfozę.

.

.

.

.

.

.

Waga
Szkoła:
Twoje słowa nie zawsze są wyważone. Pamiętaj,
że nauczyciel to Twój pan i władca ,więc należy
go słuchać.
Miłość: Jeśli w Twojej klasie nie ma „ideału”,
poszukaj go w IB

Skorpion:
Szkoła: Może czas trochę odpuścić? Za bardzo
się starasz i nie wychodzi Ci to na dobre.
Miłość: Masz dość tygodniowych związków?
Cierpliwości, już wkrótce czeka Cię prawdziwa
miłość.

Strzelec
Szkoła: Ostatnio nie idzie Ci zbyt dobrze,
szczególnie nie sprzyja Ci przedmiot, w którego
nazwie jest litera "m". Nie martw się, już niedługo
Twój los się odmieni.
Miłość: Mimo że nie szukasz miłości, miłość
szuka Ciebie i wkrótce ktoś, kogo nie darzysz
sympatią, zaprosi Cię na randkę.

Koziorożec
Szkoła: Czujesz się niedoceniany? Wszyscy w
koło Cię krytykują? Udowodnij im, że stać Cię na
więcej i pokaż co potrafisz!
Miłość: Twoja miłość jest jeszcze bardziej
nieśmiała od Ciebie. Może to Ty zrobisz pierwszy
krok?

Wodnik
Szkoła: Walcz o swoje, nawet kiedy dostaniesz
jedynkę!
Miłość: Niedługo Twoje wypieki zrobią furorę i
ktoś zakocha się w ich twórcy od pierwszego
wejrzenia.

Ryby
Szkoła: Lepiej trzymaj język za zębami, bo w
przeciwnym razie może skończyć się to dla
Ciebie obniżoną oceną z zachowania.
Miłość: Szukanie miłości w szkole, to strata
czasu. Może czas wyjrzeć poza szkolne mury?
                                 
                                  wróżka Gabriela
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CZEGO NIE WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

p. Jolanta Syrek p. Violetta Kramek

1. Jeśli nie zawód nauczyciel, to jaki?
    To nauczyciel.
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u
otrzymać ocenę niedostateczną?
    Zdarzało się, ale niesprawiedliwie.
3. Hobby?
    Decoupage, patchwork, kino, kino, kino, wszelkie robótki.
4. Drugie i trzecie imię?
    Teresa, Edyta
5. Ulubiona potrawa? 
    Bułka pszenna z awokado.
6. Imię pierwszej sympatii?
    Adam
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
    Piątek, bo to już koniec tygodnia.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
    ACDC, Simply Red, Republika, Natalia Przybysz, 123
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby/aby Pan/i pojechać?
    Wyspy Wielkanocne
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
    Lęk- wszystko co nowe
    Radość- wszystko co nowe
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pan/i w horoskopy?
    Byk; chciałabym wierzyć w dobre, wolę nie wierzyć
12. Wzorzec/autorytet?
    Władysław Bartoszewski- prawość, 
    Ela Hejmo- (moja przyjaciółka) kreatywność 
13. Wstaję do pracy o godzinie:
    Jak najpóźniej
14. Pytanie niespodzianka:
      Którego aktora (polskiego lub zagranicznego) lubi Pani najbardziej i
dlaczego?
    Heath Ledger- Joker w Batmanie, Janusz Gajos. Dlaczego? 
    Bo im wierzę. 
    Hugh Grant i Marcin Dorociński, bo ich po prostu kocham.

1. Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki? 
    Rzemieślnik- wytwórca mebli, jubiler, garncarz  
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się dostać
  Pani/u ocenę niedostateczną?
    Chemia, no pewnie- nie raz!
3. Hobby?
    Żeglarstwo, ceramika, turystyka.
4. Drugie i trzecie imię?
    Ewa, Agnieszka
5. Ulubiona potrawa.
    Ryba z grilla
6. Imię pierwszej sympatii?
    Tomek
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
    Piątek, bo przede mną dwa dni wolnego.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
    Carlos Santana
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby/aby Pan/i pojechać?
    Australia
10. Co budzi w Pani/u lęk, a co radość?
    Lęk- że nie zdążę
    Radość- czyjaś radość, dobra komedia, uśmiech
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pan/i w horoskopy?
    Panna; nie nie nie.
12. Wzorzec/autorytet?
    prof. Bartoszewski
13. Wstaję do pracy o godzinie:
    5:20
14. Pytanie niespodzianka:
      Czy zdarzyła się Pani eksplozja podczas wykonywania 
    eksperymentu?
    1) Eksplozja- tak
    2) Rozlanie dużej ilości szkodliwej substancji na siebie
    3) "Wysadzenie" korków w całej szkole podczas fizyki- 
    eksperyment z obwodami elektrycznymi.

Przychodzi chemik do apteki:
- Poproszę opakowanie kwasu acetylowosalicylowego.
- Chodzi panu o aspirynę? – pyta zdezorientowana
farmaceutka.
- O,o...! Zawsze zapominam tę głupią nazwę!

Lekcja WOS Jasiu przy odpowiedzi:
- W ostatnim czasie Polska poniosła sukces w polityce
zagranicznej...
- Jasiu, nie można ponieść sukcesu, ponieść to można
tylko klęskę. Nie uczyła was pani na polskim?
- Uczyła, ale odniosła porażkę.
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