
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół w Rząsce
ul. Krakowska 122
30-199, Kraków

Numer 8 06/16

PROJEKT OKŁADKI:
Wiktoria Pajerska



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 06/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzczyt Wszystkiego

Redaktor: Jak czuje się Pan w naszej szkole?
Damian Górak : Bardzo dobrze, chociaż cięgle gdzieś się spieszę.
R: W której szkole czuje się Pan lepiej?
D.G :Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Każda szkoła jest inna,
wyjątkowa. Uważam, że jakiekolwiek porównania są totalnie pozbawione
sensu. Liczy się tylko moment, w którym się znajdujemy.
R :Czy od zawsze chciał być Pan nauczycielem języka angielskiego?
D.G :Nie pamiętam momentu, w którym zdecydowałem się na ten zawód. W
tamtym momencie była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć.
R :Co robiłby Pan w życiu, gdyby nie ten zawód?
D.G :Byłbym milionerem, modelem a może żołnierzem:) Najważniejsze, że
robiłbym to, co lubię.
R :Czy ma Pan dobre relacje z nauczycielami z naszej szkoły?
D.G :Mam nadzieję, że tak. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, czas
jest naszym największym wrogiem, cały czas gdzieś się spieszymy.
R : Z którym nauczycielem dogaduje się Pan najlepiej?
D.G :Pani Anna K. ponieważ znamy się trochę dłużej - chociaż jest z
Warszawy ;)
R : Jaki ma Pan kontakt z nauczycielami?
D.G :Wierzę, że mam dobry kontakt z nauczycielami, w końcu łączy nas
wspólny cel.
R : Ile czasu spędza Pan łącznie w szkołach?
D.G :Dużo czasu spędzam w szkołach, ale nie przeszkadza mi to.
R : Ile czasu zajmuje Panu sprawdzanie sprawdzianów i kartkówek?
D.G :Troszeczkę na pewno. Zazwyczaj sprawdzam prace w sobotni
wieczór, w moim wieku to najlepsza rozrywka.
R :Jaki lubił Pan przedmiot, będąc uczniem?
D.G :Angielski oczywiście. I biologia też była ok.
R :Co lubi Pan robić w wolnym czasie?
D.G :Obecnie bawię się w rolnika:)
R : Czy lubi Pan spędzać czas aktywnie?
D.G :Kiedyś lubiłem, grałem w piłkę, jeździłem na rowerze.
R :Czy ma Pan prawo jazdy? Jeśli tak, od ilu lat?
D.G :Od 2007. Ludzie powinni sprawdzać przed wyjściem z domu, czy
gdzieś mam zamiar wyjechać samochodem.
R :Czy lubi Pan prowadzić samochód?
D.G :Uwielbiam. To mnie relaksuje. A poza tym, nie ma to jak zapach
benzyny.

R :Czy ma Pan dzieci? Jeśli tak, to w jakim są wieku?
D.G :Mam 2 córki- Julia ma prawie osiem lat, a Patrycja 4.
R.: Co myśli Pan o naszych akcjach szkolnych?
D.G :To fantastyczna rzecz. Podziwiam nauczycieli oraz was wszystkich,
którzy biorą w nich udział. Szkoda, że gdy byłem w waszym wieku nikt nie
wpadł na taki pomysł wspólnego spędzania czasu.
R :Czy lubi Pan słuchać muzyki? Jeśli tak, to jaki gatunek Pan
preferuje?
D.G :Muzyka jest bardzo ważna w moim życiu. Lubię większość gatunków,
ale najważniejszy jest rock.
R : Czy chciałby Pan zmienić coś w swoim życiu, jeżeli byłaby taka
możliwość?
D.G :Lubię to co mam i gdzie jestem.
R : Dziękuję bardzo za wywiad
D.G : Ja również.

Redakcja gazety dziękuje Klaudii Wójcik, Agnieszce Kruk i Ani Buldzie za
przeprowadzenie i udostępnienie wywiadu.

K' woli wyjaśnienia:
       na kilku następnych stronach gazety zostały
zamieszczone wywiady z nauczycielami i pracownikami
naszej szkoły, które przeprowadzili w ramach zadania 
z języka polskiego uczniowie klas drugich.
       Wybrałam kilka z nich, na dobry początek, bo są
naprawdę ciekawe. Pozostałe będą drukowane w
kolejnych numerach, po wakacjach.
       
          Jeszcze raz dziękuję za poważne potraktowanie zadania.
                                                                    red. Ewelina Trzaska

          O tym, co lubi i robi
           pan od angielskiego

Z całej mocy pragniemy podziękować Panu:
Za serce, uśmiech, dobre słowo,

zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało
i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

  Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się

spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.

Za to, że w wielu sytuacjach mogliśmy na Pana liczyć...
Dziękujemy!

. .. .
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  Pan Michał lecz nie Wołodyjowski

Joanna: Dlaczego wybrał Pan akurat zawód nauczyciela informatyki?
Pan Zamojski: Dlatego że chciałem mieć kontakt z młodzieżą, ta praca
wydawała mi się ciekawa, natomiast teraz mam na ten temat inne zdanie i 
nie wiem czy drugi raz zdecydowałbym się na tę pracę.
Anastazja: Jakie są wady a jakie zalety pracy jako nauczyciel?
P.Z: Jedną z zalet jest na pewno fakt, że w szkole często dzieje się coś
ciekawego, każdy dzień jest nowym wyzwaniem. Natomiast wadą jest duża
ilość obowiązków, konieczność przygotowania się do lekcji i momentami
karygodne zachowanie uczniów. Dlatego zawód nauczyciela jest pracą
pełną wyzwań.
J: Co pan uważa za swój największy sukces zawodowy?
P.Z: Pracuje w szkole zbyt krótko by mieć jakieś sukcesy zawodowe. Jeśli
któryś z uczniów osiągnąłby sukces na płaszczyźnie informatycznej, to
byłby również mój sukces.
A: Czy stawia pan wysokie wymagania uczniom, dlaczego tak/nie?
P.Z: Myślę że nie, na zajęciach nie stawiam wysokich wymagań, lecz
niestety nie wszyscy radzą sobie na moich lekcjach. Uczniowie
nieuważający na lekcjach mogą mieć problem z rozwiązaniem zadania.
J: Czy trudno było zdobyć wiedzę potrzebną do nauczania informatyki?
P.Z: Kosztowało mnie to pięć lat studiów, trochę nieprzespanych nocy, ale
udało mi się. Uważam więc, że było umiarkowanie trudno.
A: Ile godzin spędza Pan w szkole?
P.Z: W zależności od dnia, czasami są to zaledwie dwie godziny, za
czasami nawet osiem, trzeba zwrócić uwagę na to, że po szkole poświęcam
swój czas pracy.
J: Jaki jest Pana ulubiony zespół/wykonawca?
P.Z: Słucham głównie punk rocka, a moim ulubionym zespołem jest między
innymi Green Day.
A: Czy zechciałby Pan powiedzieć ile ma lat?
P.Z: Rocznikowo mam 26 lat, natomiast nie skończyłem jeszcze 25 lat.
J: Czy ma pan swoją ulubioną piosenkę?
P.Z: Z ulubionymi piosenkami jest tak, że bardzo szybko się nudzą.
Wszystkie utwory moich idoli są moimi ulubionymi.
A: Jaki gatunek filmowy Pan preferuje?
P.Z: To jest dobre pytanie, bardzo lubię komedię, romantyczne również , co
nie jest dla mężczyzn typowe, oglądam również melodramaty. Nie
przepadam natomiast za horrorami.
J: Czy ma pan swój ulubiony kolor? Dlaczego akurat ten?
P.Z: Nie mam.
A: Czy jest Pan za czy przeciw zabranianiu uczniom używania
telefonów w szkole?
P.Z: Jestem przeciw, ponieważ wiem, że nie przyniesie to skutków, a sam
dość często korzystam z tego urządzania. Nie wyobrażam sobie życia bez
mojego telefonu. Natomiast niedopuszczalne jest używanie telefonów
podczas lekcji.
A: Jaki jest Pana ulubiony film/serial?
P.Z: Nie posiadam ulubionego filmu. Jednak ulubionych seriali mam sporo na
przykład: „Dexter”, „Gra o tron”, „Jak poznałem waszą matkę?” i 
„Chirurdzy”.

J: Jakie miał Pan oceny w szkole?
P.Z: Same szóstki.
A: Za czym będzie Pan tęsknił odchodząc z tej szkoły?
P.Z: Za atmosferą, za gronem pedagogicznym które jest bardzo miłe, za
fantastyczną młodzieżą.
J: Ma Pan jakieś hobby nie licząc oczywiście informatyki?
P.Z: Uwielbiam jeździć na koncerty, to jest moja pasja, na to przeznaczam
również większą część swojej pensji.
A:  I na koniec pytanie które najbardziej nurtuje uczniów, co
nauczyciele robią w pokoju nauczycielskim?
P.Z: Jak byłem w waszym wieku też nurtowało mnie to pytanie, głównie
siedzą i rozmawiają, oczywiście. Nie wiem czy mogę udzielić takich
poufnych informacji. Dyskutują o swoim życiu, o szkole, może trochę o
uczniach.
J: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Redakcja gazety dziękuje Joasi Majewskiej i Anastazji Grabowskiej za
przeprowadzenie i udostępnienie wywiadu. 

.

Składamy Panu najpiękniejsze
życzenia płynące z głębi serca,

niech doczekają się one spełnienia,
a wszystkie kłopoty znikną

w jednej chwili.
Oby jeszcze więcej sukcesów przybyło, 

zdrowie dopisywało,
a szczęście przychodziło

każdego dnia.
Dziękujemy

za każdy dzień edukacji!

.
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Konserwator
- Złota Rączka

R. – Bardzo pozytywnie opisał Pan swoją pracę, rozumiem, że ją Pan
lubi?
P.S. – Jak najbardziej!
R. – Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak przepadał za swoją pracą. Ale jak
było na początku? Dlaczego wybrał Pan akurat tę pracę?
P.S. – W głównej mierze zaważyło to, że mieszkam niedaleko, a na dodatek
mam stały transport do szkoły.
R. – Jaka jest Pańska wymarzona praca? Poza oczywiście
konserwatorem.
P.S. – Miałem kiedyś propozycję pracy na stanowisku kierowcy w gminie,
ale ofertę odrzuciłem.
R. – Dlaczego nie zdecydował się Pan na tę opcję?
P.S. – Mam samochód, ale rzadko jeżdżę, więc nie czułbym się zbyt pewnie
w tej pracy.  Ponad to nie przepadam za zmianami, a taka decyzja
przyniosłaby ich wiele. Począwszy od godzin pracy, aż do środowiska i
znajomych.
R. – Z jakiego rodzaju napraw ma Pan największą satysfakcję?
P.S. – Ze wszystkich! Za równo z tych łatwych jak i z tych trudniejszych. Po
prostu cieszę się za każdym razem, kiedy mogę komuś pomóc, naprawiając
coś dla niego.
R. – Jaka jest Pana sprawdzona recepta na udaną naprawę?
P.S. – Odpowiedź jest prosta i można ją ująć w jednym słowie, ale z bardzo
szerokim znaczeniem : doświadczenie.
R. – Praca w szkole oznacza stały kontakt z dziećmi. Czy odpowiada
Panu praca wśród nich, czy raczej wolałby Pan mieć w otoczeniu więcej
dorosłych?
P.S. – Teraz już nie mam problemu z pracą wokół dzieci, ale kiedyś było
inaczej. Ta szkoła naprawdę to we mnie zmieniła, dziś dostrzegam w nich
znacznie większy potencjał.
R. – Teraz trochę pytań mniej związanych z pracą, a z Pańskim życiem
poza nią. Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
P.S. – Uwielbiam pieczonego kurczaka! Mógłbym go jeść codziennie.
R. – Co lubi Pan robić po pracy?
P.S. – Często zdarza mi się zostawać po godzinach, resztę dnia zazwyczaj
spędzam w domu. Ale nie przeszkadza mi to, hoduję króliki i staram się
poświęcać im jak najwięcej czasu.
R. – Jakie filmy, książki, seriale są Pana ulubione?
P.S. – Spośród książek najbardziej odpowiadają mi kryminały, a jeśli chodzi
o filmy i seriale to oglądam masę Telenowel.
R. – Którego nauczyciela lubi Pan najbardziej?
P.S. – Wszystkich! W szkolę jest naprawdę dużo miłych ludzi, i to też w
znacznym stopniu wpływa na moją ocenę tej pracy.
R. – Jaki jest Pana ulubiony kolor?
P.S. – Niebieski. To chyba widać, bardzo często ubieram się w ten kolor.
R. – Gdyby mógł Pan mieszkać w dowolnym miejscu na ziemi, to gdzie
by to było?
P.S. – W Bukowinie Tatrzańskiej. Mam tam domek, spędzam tam każdą
dłuższą przerwę od pracy, ale chciałbym zamieszkać tam na stałe.
R. – Na koniec pytanie otwarte : Jak Pan to robi?
P.S. – Staram się jak mogę i tyle. Poza doświadczeniem zawsze trzeba się
starać, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.
R. – To już wszystko co dla Pana przygotowałyśmy, dziękujemy za
udzielenie wywiadu.
P.S. – Ja również.

Redakcja gazety dziękuje Oli Jagło i Gabrysi Stawiarskiej za
przeprowadzenie i udostępnienie wywiadu.

       
         Co widzimy każdego dnia w szkole? Uczniów –
rozmawiających, uczących się,  nauczycieli –
prowadzących lekcje i na dyżurach. Ale jest coś jeszcze…
szkoła. Zawsze zadbana, czysta. A żeby mogła taka być, to
już zadanie osób, które nie zawsze widzimy. Osób, które
spędzają w niej więcej czasu niż my – personelu
szkolnego. Wśród nich jest bohater naszego wywiadu –
szkolny konserwator, pan Piotr Smółka.

Redaktorzy – Dziękujemy, że zgodził się Pan na udzielenie wywiadu.
Piotr Smółka –To żaden problem, cała przyjemność po mojej stronie.
R. – Miło nam to słyszeć, w takim razie zaczynajmy. Skąd czerpie Pan
inspiracje?
P.S. – Niektórym wydaje się, że w mojej pracy niepotrzebna jest inspiracja,
ale to nie prawda. Co więcej, to właśnie z niej czerpię inspirację.
R. – Przy tym pytaniu może Pan oszczędzić sobie skromności – Jak to
jest być najlepszym konserwatorem w szkole?
P.S. – To trudne pytanie, daleko mi do nieskromności, więc powiem tylko
tyle, że przede wszystkim trzeba znać się na tym, co chcę się robić, żeby
zasłużyć na taki tytuł.
R. – Jak długo pracuje Pan na obecnym stanowisku?
P.S. – O ile dobrze pamiętam to 9 lat, każdy kolejny rok to było nowe
doświadczenie, więc nie żałuję ani chwili tutaj.

.

Jak Pan Piotr
coś naprawi,
żadna siła  
nie rozwali
 

.
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Dziękujemy!!!    Nasza szkolna młoda POETKA z SP
        -talent i skromność w jednym

        Od września przyszłego roku szkolnego nie będziemy widywać już 
pewnej  uśmiechniętej  pani  nauczycielki. Spotkaliśmy  się z nią 1 września,
ale 10 miesięcy szybko minęło. Niestety uczyła nas tylko przez rok.
        Gdy uczniowie wchodzą na lekcję, pierwsze co, patrzą, czy ma
bransoletki pasujące do ubrania lub pogody panującej na zewnątrz. Ubiera
się bardzo modnie. Nie ma w ubiorze chaosu-wszystko jest przemyślane i
ułożone.
         Przeważnie dyżuruje na trzecim piętrze przed salą 48. Na lekcji
zawsze panuje miła i ciepła atmosfera, można pożartować, ale też
dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Pani bardzo rzadko denerwuje się,
ponieważ jest niezwykle pogodną osobą. Z przykrością wystawia negatywne
oceny. Uczniowie także wchodzą na jej lekcje z pozytywną energią i z
uśmiechem na twarzy, mówiąc "Guten Tag". 
          Na jej przedmiocie zawsze jest możliwość poprawy sprawdzianu lub
kartkówki. Nigdy nie odmawia powtórnego wytłumaczenia tematu. Gdy
zaplanuje kartkówkę i gdy klasa w krytycznych sytuacjach (np. gdy nie
nauczyła się słówek) prosi o przeniesienie, przychyla się do prośby.
Kartkówki zawsze poprawia się w trakcie sprawdzianu.
         Nauczycielka ta dąży do tego, aby uczniowie mieli jak najlepsze
stopnie. Nie chce zniechęcać do swojego przedmiotu. Lekcje są prowadzone
z wykorzystaniem multimediów i zawsze są bardzo ciekawe. Uczniom
podoba się sposób w jaki prowadzi lekcję.
Chcieliśmy jej bardzo podziękować za te 10 miesięcy ze wspaniałym
nauczycielem.
          Dla osób, które jeszcze nie zorientowały się o kogo chodzi, jeszcze
jedna podpowiedź:

              Nauka niemieckiego to nie żadna klęska,
                      Kiedy go uczy Pani ………

                                                   red. Natalia Bartoszewska

     Gabrysia Molenda - uczennica klasy II Szkoły Podstawowej 

                   WAKACJE
           Czy w góry pojadę?
           Czy nad morze piękne latem?
           Czy do Warszawy się wybiorę?
          Tak czy siak zabiorę
          Teczkę z humorem.
          Siedzi w niej pluszowy miś,
          Kartek sto i co? Liść!
          Taki blady, taki cienki.
          A w walizce są spodenki.
          Łopateczki i grabie – nad morze,
          Czapeczki – to góry,
          Do Warszawy suknię włożę.
          Ale dzień ponury.
          Wiem! Wyjadę w góry!
          Ale nie, bo świat ponury.
          O! Do stolicy lub na Hel
          Nad Bałtyk … tam są chmury.
          Nie, za zimno- dzisiaj jest dzień ponury

            CZTERY PORY ROKU
Dziś w moje okno wiosna zapukała,
W ręce bukiet kwiatów miała.
A mróz – ani chwili dłużej,
Przestał wąchać żonkile i róże.
Lato upalne wnet zawołało
- A zimy i tak  wam mało?
                 Zima na to, drogie lato,
                 Nie obrażaj moich zalet
                 Bo będziesz samiutkie jak palec.
                A natychmiast jesień się pojawiła
                I wszystkie pory pogodziła.

                                        PLAŻA
                                  Ach!Jak słonecznie
                                   tu na plaży!
                                  Ach! Każdemu się taka
                                   plaża marzy!
                                   Muszle złociste, kraby czerwone,
                                   mewy szalone,
                                    niebo przejrzyste.
                                   Raz bryza nadchodzi z daleka,
                                   Za parawanem ktoś czeka.
                                   Fale zdumione narzekają
                                   na śmieci tonę.
                                   Śpiewają, tańczą i barabańczą.
                                   Tryskają obijając się o falochrony.
                                   Kamyczki głęboko
                                   a mały rak na dnie
                                   do rytmu tańczą – u jeeee
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Która szkoła lepsza? 
Polska czy hiszpańska?

         Ponieważ do naszego Zespołu Szkół w Rząsce od jakiegoś czasu
uczęszczają uczniowie pochodzący z innych krajów (Ukrainy, Turcji, Grecji),
toteż wiem już, że choć cel edukacji na całym świecie jest taki sam, to
jednak szkoły i sposoby nauczania różnią się między sobą.
   Moją wiedzę na ten temat rozszerzyła grupa uczniów z Tomares w
Hiszpanii, którzy gościli w naszej szkole w dniach 20-27 kwietnia w ramach
wymiany międzynarodowej. Mieszkali oni w domach polskich rówieśników
w okolicznych miejscowościach na terenie gminy Zabierzów. Podczas
pobytu w Polsce zwiedzili Kraków (a tu: Wawel, Kazimierz, Rynek Główny,
Barbakan, Kopiec Kościuszki), Kopalnię Soli w Wieliczce, Zakopane
(Gubałówkę, Krupówki) oraz uczestniczyli w wycieczce do Obozu
Koncentracyjnego- Auschwitz. Młodzi Hiszpanie zwiedzili też naszą szkołę,
by porównać wyposażenie sal i zagospodarowanie przestrzeni, wzięli udział
w lekcjach pokazowych języka angielskiego, kreatywności DI. Wspólnie z
naszymi uczniami uczestniczyli w okolicznościowych impre- zach np.
wyjazd do kręgielni, spotkaniach towarzyskich i sportowych.
   Nikt nie zapomni zapewne wieczorku pożegnalnego, wspólnych tańców,
piosenek oraz czułych pożegnań na lotnisku. Jednak nie na długo, gdyż nasi
uczniowie polecieli z rewizytą i przebywali tam od 4 do 11 maja. W czasie
pobytu hiszpańscy koledzy także zapewnili nam mnóstwo wrażeń.
   Polscy uczniowie uczestniczyli w Festiwalu Nauki w Sewilli, wzięli udział w
wielu wycieczkach, m. in. w Sewilli zwiedzili Plac Hiszpański, dzielnicę
żydowską, XI-wieczny zespół pałacowy Alcazar, XII-wieczną katedrę, która
kiedyś była meczetem, odwiedzili Cadiz- jedno z najstarszych miast w
Hiszpanii, zobaczyli kolekcję lalek w Muzeum Marionetek, następnie
wszyscy odbyli spacer po mieście, porcie i plaży. Mieliśmy także okazję
zobaczyć, jak wygląda hiszpańska szkoła. Najpierw przeszliśmy
przyspieszony kurs języka hiszpańskiego, aby móc zaprezentować krótkie
scenki w tym języku - efekty były spektakularne. Następnie z naszymi
hiszpańskimi kolegami pracowaliśmy w grupach metodą projektu,
przygotowując plakat na temat SOLIDARNOŚCI, który został
wyeksponowany na korytarzu szkoły, by wszyscy mogli go podziwiać.
Uświadomił nam, że choć pochodzimy z różnych krajów, możemy działać
wspólnie i odnosić sukcesy.
   A szkoła? Zupełnie różni się od naszej, choć mamy te same przedmioty.
Tam np. są dwie lekcje pod rząd, a następnie rozpoczyna się przerwa, która
trwa czterdzieści minut. Pewnie zadajecie sobie pytanie, co można robić
podczas tak dużej ilości wolnego czasu. Otóż można wyjść na zewnątrz,
odpocząć na świeżym powietrzu, a tu każdy znajdzie coś dla siebie. Miejsce
wokół budynku jest bardzo przyjazne i kolorowe, na murach pełno barwnych
obrazków, nawet chodniki ozdobione przedziwnym graffiti zachęcają do
spacerów. Na terenie szkoły znajduje się boisko do grania w piłkę nożną i
trybuny, gdzie uczniowie najczęściej jedzą śniadanie, rozmawiają i oglądają
rozgrywane na każdej przerwie mecze. No ale cóż, tam prawie zawsze
świeci słońce… Niektóre przedmioty realizowane są w blokach -połączone
ze sobą np. fizyka i chemia. Bardzo ciekawe jest to, że na lekcjach
uczniowie nie siedzą podwójnie w tradycyjnych ławkach, tylko pracują w
kilkuosobowych grupach, a stoliki są ułożone w taki sposób, żeby umożliwić
działanie zespołowe.Ponadto w Hiszpanii mają większą skalę ocen,
najwyższą możliwą do osiągnięcia oceną jest dziesiątka. Biblioteka zaś to
zaledwie jedna półka z książkami. Zatem skąd oni biorą lektury szkolne? Nie
zapytałam.
Choć Hiszpanie narzekają, że ich szkoła jest za mała i nie ma na tyle
miejsca, ile by chcieli, to jest przytulna, nowoczesna i dobrze się w niej czują

    Po licznych atrakcjach przyszedł niestety czas na wieczorek pożegnalny.
Dziewczyny zostały ubrane w tradycyjne andaluzyjskie stroje. Razem
świętowaliśmy do późnych godzin wieczornych. Wszystkich wrażeń nie da
się opisać, uczniowie, jak i nauczyciele mają nadzieję na kontynuację
współpracy w kolejnych latach. A efektem podróży już są pierwsze zmiany,
które rozpoczęły się w naszej przestrzeni szkolnej.

red.Wiktoria Pajerska

. .
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Dlaczego nie doszło do spotkania?

    W naszej szkole z okazji Walentynek odbyła się „Randka w Ciemno”. Trzy
młode kobiety i jeden młody mężczyzna spotkali się po dwóch stronach
„wachlarza”. Na podstawie zadawanych pytań i odpowiedzi chłopak miał
wybrać jedną z uczestniczek. Tą szczęściarą zostałam ja. Natomiast moim
partnerem, który mnie wybrał, okazał się Adam. :( >
Para ta, czyli my, musiała umówić się na randkę, a potem zdać swoje relacje
z tego spotkania.
  Ponieważ minęły już cztery miesiące, czuję się zobowiązana do
wypełnienia swojego obowiązku i opowiedzenia Wam, jak to było ze mną,
Adamem i naszym niedoszłym spotkaniem. Jak już wspomniałam do randki
nie doszło. Sprawia to, że jestem oburzona zachowaniem kolegi, ponieważ
to on jako mężczyzna powinien zadbać o to, abym mogła być spokojna i nie
martwić się niczym w kwestii naszego spotkania. Oczywiście nie mówię, że
jako kobieta nie powinnam mieć głosu w tej sprawie. Moim zdaniem, to
partner, w moim wypadku Adam, powinien wykazać większą inicjatywę ze
swojej strony, a nie pozostawiać wszystkiego na mojej głowie, nie okazując
żadnych chęci, ani nie dając ZNAKU ŻYCIA.
  Podczas oczekiwania na jakikolwiek znak od mojego „chłopaka”, doszłam
do wniosku, że nic z tego nie będzie. Zaczęłam szukać jakiegoś
racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego on mi to zrobił (wystawił mnie) i czy
wszyscy chłopcy są tacy sami? Bardzo często nie można na nich liczyć, nie
da się na nich polegać, a kiedy my, dziewczyny, prosimy ich o pomoc,
rzadko ją otrzymujemy. Ciągle nam dokuczają, zaczepiają i kłócą się z nami
bez żadnego powodu. Najtrudniejsze pytanie, które sobie wtedy zadałam
brzmiało: „Kiedy chłopak przestaje być dzieckiem i staje się prawdziwym
mężczyzną?” Przecież u każdego, nawet najgłupszego chłopca (tak, nawet
Adama), kiedyś ten wiek w końcu nadchodzi. Wtedy zaczyna rozumieć, co
naprawdę jest ważne, zaczynają mu się podobać dziewczyny, ale w sposób
inny niż dotychczas. Nie patrzy on już tylko na jej wygląd, ale coraz większą
rolę odgrywa jej charakter. Nie myśli już o niej jak o koleżance do zabawienia
się, ale jak o prawdziwej kobiecie, z którą chce spędzić resztę życia. Jak
widać – mój partner jeszcze nie dorósł do tego wieku.
  Kolejna rzecz, która mnie zastanawia to: „Jak poznać, kiedy on już nie jest
chłopcem, a prawdziwym mężczyzną?” Często widuje się pary i związki
dwóch osób w przeróżnym wieku. Można je spotkać: w szkołach
podyplomowych, na studiach, szkołach średnich, gimnazjach, a nawet w
szkołach podstawowych i przedszkolach. Jestem gimnazjalistką, więc
opiszę sytuacje tylko z własnego doświadczenia lub, których sama byłam
świadkiem. Większość związków z gimnazjów nie ma szans na przetrwanie
w szkołach średnich (nie mówiąc już o szkołach podstawowych). Wiąże się
to z tym, że chłopcy nadal pozostają w tym wieku, w którym nie myślą
jeszcze o swoich dziewczynach „na poważnie”, często ich nie doceniają i
mimo to, że są razem, on traktuje ją jak koleżankę i podrywa jej przyjaciółki.
Martwię się, że z moim przybranym chłopakiem Adamem – może być tak
samo.
  Niestety, im dłużej nad tym myślę, tym więcej mam przypuszczeń, a mniej
pewnych informacji i nadal nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego Adam
nigdzie mnie nie zaprosił. Mógł mnie zabrać na chociażby zwykłe
koleżeńskie spotkanie, a nie koniecznie od razu na randkę. Czuję, że ta
sprawa nie zostanie wyjaśniona, chyba że również Adam wypowie się na ten
temat. 
                                    red. Gabrysia Józefczyk

.

Ja również wyjaśniam, dlaczego do tej pory nie doszło do spotkania. Otóż
moja koleżanka nigdy nie miała czasu, ciągle była czymś zajęta. Zatem po
kilkakrotnej propozycji odpuściłem i już więcej nie prosiłem, bo nie chciałem
się narzucać. Ale teraz, kiedy temat ponownie wypłynął i koleżanka
upomniała się o zaległe spotkanie, stwierdziłem, że będę "dżentelmenem" i
nie dam się prosić. Obecnie jesteśmy umówieni i miejmy nadzieję, że nie
nastąpią żadne kataklizmy, które temu przeszkodzą. Relacja może w
kolejnym numerze.                                    
                                                         red. Adam Staroń

.
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Uzależnienia wśród uczniów Jeśli chcesz, możesz je mieć.

Ze słowem uzależnienia ludziom kojarzą się od razu narkotyki, papierosy,
alkohol i inne używki. Ale czy wiedzieliście, że są też takie uzależnienia:
- słodycze – ludzie pochłaniający ich ogromne ilości nawet nie zdają sobie
sprawy, że są uzależnieni,
-ćwiczenia –aktywność fizyczna jest dobra,ale nadmiar może szkodzić
- zakupy – większość dziewczyn lubi robić zakupy i nie ma w tym nic złego,
ale jeśli wydajemy na nie wszystkie nasze oszczędności i zamiast spędzić
ten czas z rodziną cały dzień chodzimy po galerii, warto zastanowić się, czy
nie popadliśmy w skrajność,
- makijaż – to co ma służyć poprawieniu naszej urody, czasami zmienia się
w obsesję.
- telefon i gry komputerowe – to uzależnienie staje się coraz bardziej
popularne, szczególnie wśród nastolatków.
- wkładanie do ust różnych przedmiotów – często w nerwach nie zdajemy
sobie sprawy, że wkładamy do buzi ołówek, palec lub inne różne rzeczy,
- czytanie książek – może dla większości nastolatków wydaje się to dziwne,
ale to też się zdarza,
- selfie- robienie sobie zdjęć jest teraz bardzo popularne, ale jeśli robisz je
non stop i nie przepuścisz żadnej okazji na cyknięcie sobie ,,sweet foci” i
dodanie jej na snapa, może stać się to niebezpieczne,
- kłamstwo- okazuje się, że ciągłe okłamywanie może doprowadzić do
groźnego uzależnienia.Od zwykłego kłamstwa różni się to tym, że taka
osoba często sama nie potrafi odróżnić prawdy od fikcji.
-wziewne środki odurzające- zaczyna się od niewinnego wąchania kleju, ale
jego skutki są tragiczne.

                                                                 red. A. Salicka, red.G.Trzaska

..

Z  uczniowskiego  słownika

My dwóch mężczyznów szedliśmy.

Zgrubienia rzeczowników: płaszcz i zęby to -  płaszczenie zębów.  

Dlaczego Poppea nienawidziła Liggię?
  -Bo uważała, że Ligia zaczarowała Murzynka.

Dokończ cytat z "Zemsty":
"Jeśli nie chcesz mojej zguby,..."
    wolę krokodyla buty.
                  "Niech się dzieje wola nieba...."
                    w imię ojca, syna, ducha.                     

       Kilka tygodni temu niespodziewanie na świat przyszły małe króliczki
(miniaturki) baranki francuskie. Jest ich aż 5 i wszystkie są urocze. Niestety
po dwóch miesiącach będą musiały opuścić swoją mamę i zacząć życie w
swoich rodzinach. Teraz do Ciebie pytanie: czy chciałbyś sprawić
przyjemność i zobaczyć uśmiech na twarzy swojej bliskiej osoby albo zrobić
znajomemu prezent, oczywiście za jego zgodą i uprzedzeniem. Króliczki są
do oddania za darmo, płeć jest jeszcze nieznana, ale kolory są już widoczne:
2 są białe, 1 brązowy i 2 szaro-brązowe. Te króliczki bardzo potrzebują
domu. Myślę, że każde dziecko chciałoby mieć taką małą pociechę, którą
mogłoby głaskać, pielęgnować i bawić się oraz uczyć się odpowiedzialności
związanej ze sprzątaniem klatki. 
       Nie ma wielu obowiązków związanych z pielęgnacją sierści. Jeśli ktoś
się martwi o ich wiszące uszy, to wszystko w jest ok, ponieważ ich rasa
właśnie jest z tego znana. Jedyna rzecz związana z pielęgnacją to pazurki.
Raz na 2-3 miesiące trzeba je obcinać, ale przy obcinaniu są spokojne, kiedy
się je trzyma. Obcinamy tylko końcówki nawet zwykłymi nożyczkami.
Wszystkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 733-608-866

..
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  Co wiesz, a czego jeszcze nie wiesz
          o naszych trzecioklasistach?

      Nadszedł czas pożegnania obecnych klas trzecich.
Spośród 41 uczniów wielu z nich zapisało się w naszej
pamięci: poczuciem humoru lub jego brakiem,
osobowością, osiągnięciami naukowymi czy sportowymi,
zabawnymi sytuacjami, w których się znaleźli lub które
sprowokowali.
Mamy dla wszystkich gratkę. Oto przed Wami zestaw określeń
charakterystyzujących wybranych uczniów z klasy III A i III B. Odgadnij, o
kim mowa, weź udział w konkursie i zgarnij atrakcyjne nagrody. Prawidłowo
wypełnione kupony prosimy oddawać do p. Trzaski i p. Kuśtrowskiej.
Spośród osób, które odgadną najwięcej prawidłowych odpowiedzi zostaną
wylosowane 3 główne nagrody.
I - cenna nagroda niespodzianka
II- sprzęt sportowy
III- sprzęt plażowy
                                A ZATEM DO DZIEŁA!!! 
              CZYTAJ I ROZPOZNAJ „ZNANE OSOBISTOŚCI”J
                           ROZWIĄŻ QUIZ I WYGRAJ!!!

1. Don Juan -Żadna mu się nie oprze szczególnie z 2b.

2. Jego zaczarowany … otwiera wszystkie drzwi

3. Top Model -Spódnice, buty, sukienki- ich wybór ma bardzo wielki.

4. Jej głos szumi jak zaklęty słownik

5. Nie nosi końskiego ogona

6. Pojawia się i znika (zrymuj z nazwiskiem)

7. Wyjątkowo lubi początek weekendu

8. Te artystki potrafią pomalować twój świat na żółto i na niebiesko

9. Na pewno nie jest klasową marionetką

10. „Panie zmiłuj się nad nami”

11. Z nim wyrwiesz każdy korzeń

12. Z nią tylko szach lub mat

13. Najważniejsza jest firma 

14. Jego włosy są warte funta kłaków

15. Pocztowy to on na pewno nie jest

!6. Od roku nie ma już kwaśnej miny

17.Prześliczna saksofonistka

   "Tak trudno nam się rozstać"

.

              ODETNIJ TĘ CZĘŚĆ I ODDAJ DO SPRAWDZENIA.
                                 ŻYCZYMY POWODZENIA
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Idole młodego pokolenia 
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   Sprawdź, czy wiesz, co ciekawego wydarzyło się 
                    w tym roku w naszej szkole

1.Gdzie uczniowie z naszej szkoły pojechali na
wymianę?
a Hiszpania
b Szwecja
c Włochy

2.W tym roku szkoła nie uzyskała tytułu:
a Szkoła Odkrywców Talentów
b Szkoła Wymiany Zagranicznej
c Szkoła Kreatywności i Innowacji

3.Nasi uczniowie pojechali do:
a Paryża
b Londynu
c Budapesztu

4.Konkurs w którym bierzemy udział od 9 lat to
Destination Imagination oznacza:
a Oczami Wyobraźni
b Otwarty Umysł
c Sprawne Ręce

5.Święto szkoły obchodziliśmy:
a 21 marca
b 12 czerwca
c 14 maja

6.W Dniu Otwartych Drzwi odwiedzili nas:
a  Rodzice
b  Uczniowie klas szóstych
c  Rada Gminy

7.Jakie tematy innowacji realizowane są od
września 2015 roku?
a ,,Między słowami,, i ,,Geografia lubię to,,
b ,,Między polskim a Geografią”
c  „Polski i Geografia jest ok”

8.Nasz szkolny smok był na Paradzie Smoków
5 czerwca?
a W Niepołomicach
b W Wieliczce
c W Krakowie

9.Bohaterem tegorocznego I Gminnego
Konkursu Historycznego był/była?
a Wanda Rutkiewicz
b Witold Pilecki
c Władysław Sikorski

10.Jaki eksperyment wykonały dziewczęta z 3b
gimnazjum?
a Elektryczny
b Praktyczny
c Łańcuchowy

11.Do jakiego miasta pojechały na wycieczkę
klasy drugie gimnazjum?
a Rzeszów
b Warszawa
c Gdańsk

12.Z jakiego kraju przyjechał do nas Asker?
a Ukraina
b Słowacja
c Rosja

13.Jak nazywa się szkolna gazetka?
a „Junior Media’
b „Szczyt Wszystkiego”
c „Szkolne Wiadomości”

14.Jak nazywa się konkurs matematyczny
odbywający się w naszej szkole?
a Pangea
b Kangur
c Bóbr

15.Zespół taneczny reprezentujący nas w
turniejach, nosi nazwę:
a Bis
b Everest
c Dance

16.Kolejna akcja UNICEF, w której wzięliśmy
udział w tym roku, nosiła nazwę:
a Mali uczniowie idą do szkoły
b Studnie dla Sudanu
c Dzieci Afryki chcą być zdrowe

17.Co wspólnego mamy z 346 Krakowską
Drużyną Harcerską DESTEMIDO, którą
gościliśmy w szkolnych murach w lutowy
weekend?
a lubią podróżować tak jak my
b podoba im się gmina Zabierzów
c ich patronką też jest Wanda Rutkiweicz

18.W zbiórce na rzecz WOŚP nasi
wolontariusze pobili kolejny rekord i zebrali
kwotę:
a  21 345,21 zł
b 18 859,04 zł
c  8 758, 36 zł

19.Tegoroczne Sprzątanie Świata spędziliśmy
w:
a Dolinie Kobylańskiej
b Dolinie Będkowskiej
c Dolinie Bolechowickiej

20.Gra terenowa z udziałem Mistrzów
nawiązywała treścią do książki:
a Władca Pierścieni
b Gra o tron
c Wiedźmin

21.Rozpoznaj poniższe postacie:

Quiz przygotowali:
red. Mateusz Chojna i Ewelina Trzaska

a b

c

. .

.
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1. Jeśli nie zawód nauczyciel, to jaki?
    Nauczyciel oczywiście- w wieku 6 lat miałam dziennik i już wtedy
odpytywałam moje zabawki i wpisywałam im oceny do dziennika
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani
otrzymać ocenę niedostateczną?
    Ulubiony przedmiot: j. polski, j. angielski, geografia; nie.
3. Hobby?
    Czytanie, film, praca w ogródku, szycie, podróże
4. Drugie i trzecie imię?
    Elżbieta, Joanna
5. Ulubiona potrawa?
    Cannelloni ze szpinakiem
6. Imię pierwszej sympatii: Krzysztof
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
    Czwartek- jest nadzieja na weekend
8. Ulubiony zespół/ wokalista?
    Poparzeni kawą, Susan Boyle,Celine Dion, Adele
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałaby Pani pojechać?
    Australia
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
    Lęk: choroba
    Radość: zdrowie, pogoda, humor
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani w horoskopy?
    Bliźnięta; nie, nie wierzę
12. Wzorzec/autorytet?
     Podziwiam wielu ludzi, ale nie mam wzorca.
13. Wstaję do pracy o godzinie: 6:15
14. Pytanie niespodzianka: 
     Z pewnych źródeł wiemy, że Pani syn jest u szczytu kariery
tanecznej. Czy Pani również podziela jego pasję?
    Tak- mam nadzieję, że pewnego dnia stanie się moim trenerem
osobistym.

CZEGO NIE WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

p. Monika Musiał -Taźbirek p. Romana Danak

1. Jeśli nie zawód nauczyciel, to jaki?
    Informatyk, księgowy
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani
otrzymać ocenę niedostateczną?
    Ulubiony przedmiot: niemiecki, j. polski, matematyka
3. Hobby?
    Nowoczesne technologie, czytanie, oglądanie filmów (tylko dobre kino- za
wyjątkiem komedii (typu "Jaś Fasola") i filmów historycznych)
4. Drugie i trzecie imię?
    Joanna, Anna
5. Ulubiona potrawa?
    Pierogi ruskie
6. Imię pierwszej sympatii: Tajemnica :)

7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
    Piątek- wizja wyspania się w sobotę :)
8. Ulubiony zespół/ wokalista?
    Zakopower
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałaby Pani pojechać?
    Ameryka Południowa
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
    Lęk: choroby, pająki
    Radość: sukcesy, możliwość wyspania się, podróż w ciekawe miejsca
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani w horoskopy?
    Skorpion; nie, nie wierzę
12. Wzorzec/autorytet?
    Nie mam jednego konkretnego, ale jest natomiast wiele osób, które za coś
konkretnego podziwiam. Są to osoby z mojego bliskiego otoczenia, ale
również osoby publiczne, których osobiście nie znam.
Podziwiam/ cenię:
Martynę Wojciechowską- za pasję odkrywania świata
Stiega Larssona- za genialne powieści kryminalne
Dorotę Wellman- za profesjonalizm, skromność i zdrowy rozsądek
Violettę Kramek- za kreatywność i spokój ducha 
moją córkę Olę- za robienie wszystkiego szybko i na ostatnią chwilę, a
skutecznie i z sukcesem
mojego syna Szymona- za łatwość uczenia się języków obcych
13. Wstaję do pracy o godzinie: 6:20...
14. Pytanie niespodzianka: Czy od dzieciństwa marzyła Pani o tym,
żeby "kierować ludźmi"?
Jako dziecko marzyłam o różnych zawodach, np. aktor, stewardessa, a
więc "kierowanie ludźmi" nie było w moich planach.
    

Dowód na to, że szkoła jest filmem:
        - Geografia - Discovery Channel
           - WF - Szkoła przetrwania
              - Religia - Dotyk anioła
                - Chemia - Szklana pułapka
                  - Matematyka - 39 i pół
                    - Lekcja muzyki - Jaka to melodia
                      - Przerwa - 997
                    - Test - Stawka większa niż życie
                 - Pan konserwator - Mc Gyver
               - Wycieczka szkolna - Ostry Dyżur
             - Wywiadówka - Z Archiwum X
           - Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze
         - Woźna - Strażnik Teksasu
       - Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
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