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Zostań wolontariuszem, czyli okaż swoje serce!

      „Gdzie człowiek, tam też okazja do wyświadczania dobrodziejstw” – ta
myśl Seneki wpisuje się we wszelkie działania, których celem jest
świadczenie dobra drugiemu człowiekowi.
Nasza szkoła od lat uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu
lokalnym np. „Grudniowa Niespodzianka” oraz ogólnopolskim jak „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy”, gdzie jesteśmy liderami akcji zbiórki
pieniędzy na szczeblu gminnym.
  W bieżącym roku szkolnym pragniemy nadać naszej działalności charakter
bardziej stałych i usystematyzowanych działań poprzez promocję idei
wolontariatu na terenie szkoły i środowiska lokalnego oraz podjęcie pracy
nad stworzeniem Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Pierwszym krokiem na tej drodze jest udział w Ogólnopolskim Konkursie
organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą „Szkolny
Klub Wolontariatu”. Uczniowie wezmą udział w realizacji zadań
konkursowych, do których należy między innymi: wykonanie prac
plastycznych pt.: „Pomocna dłoń”, przeprowadzenie akcji samopomocy na
rzecz innych uczniów w szkole, konkurs opowiadań/wierszy na temat
„Pomaganie jest fajne”, organizacja Dnia Wolontariusza w szkole i wiele
innych.
  Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości
oraz wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych,
dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
  Naszym zamiarem jest zaktywizowanie młodzieży do konkretnej pomocy
na rzecz uczniów będących w potrzebie, tworzących społeczność szkolną,
oraz wobec środowiska lokalnego poprzez pomoc Seniorom – osobom
starszym, chorym, będącym w potrzebie.
  Idea wolontariatu wpisuje się także w priorytety MEN na rok szkolny
2016/2017.
  Powszechnie uważa się, że wolontariusz to osoba, która wykonuje
bezpłatnie jakieś działanie na rzecz innych, ale tak naprawdę każde nasze
działanie na rzecz drugiego człowieka ubogaca nas samych. Każdy gest
uczyniony w stronę drugiego jest szansą na kształtowanie naszych uczuć
np. wrażliwości serca oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, wiedzy na
temat problemów dotyczących niepełnosprawności, problemów ludzi
starszych, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wolontariat
kształtuje postawę stałej gotowości do niesienia pomocy w różnych
sytuacjach życiowych. Pomaganie innym dowartościowuje nas samych,
wyzwala w nas to, co najlepsze w człowieku, sprawia, że czujemy się
potrzebni. Uśmiech na twarzach tych, którym pomagamy, sprawia, że sami
czujemy się szczęśliwi.
  Wolontariat rozumiany jako poświęcenie swego czasu i energii na rzecz
innych ludzi wpisuje się także w wielkie wydarzenie roku 2016, jakim było
niewątpliwie spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą całego świata w
Krakowie. „Nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pragnień,
zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi przeżywa swoje
życie” – mówił do młodych papież. Jak sam zapewniał, jego spotkanie z
młodzieżą służyło temu, „aby pomóc sobie nawzajem, by nie pozwolić, żeby
okradziono nas z tego, co w nas najlepsze.” „Nie chcemy pozwolić – mówił
Franciszek - żeby nas ograbiono z energii, radości, marzeń, dając w zamian
fałszywe złudzenia”. Papież zachęcał do uruchomienia w sobie i w innych
ludziach postawy miłosiernego Samarytanina, która znajdzie wyraz w
gotowości wychodzenia na spotkanie wszystkich, zwłaszcza tych, którzy
czują się samotni i opuszczeni, którzy zatracili sens swojego życia.

Dopiero wtedy nasze życie stanie się pełne, jeżeli będziemy umieli dzielić się
nim z innymi.
     Wolontariat przyczynia się właśnie do kształtowania postaw
prospołecznych młodzieży. Temu mają służyć wszystkie podejmowane
przez szkołę akcje charytatywne.
    Koordynatorem w roku szkolnym 2016/2017 tych akcji jest pedagog
szkolny gimnazjum. Akcje realizowane będą we współudziale z doradcami
zawodowymi, wychowawcami – świetlicy oraz gronem pedagogicznym
Zespołu Szkół w Rząsce, któremu jak dotąd nie brakowało pomysłów i
kreatywności w realizacji wielu wspaniałych inicjatyw!
      Działając wspólnie, wszystkim nam przyświeca jedna myśl: „Niech w
naszej szkole dzieją się dobre rzeczy!”
                                                             Pedagog szkolny
                                                        Joanna Kaczmarczyk

     Spróbuj i Ty zasilić szeregi tych, którzy nie myślą tylko o
sobie, ale wspierają potrzebujących, dużych i małych. 
    Czasem wystarczy rozejrzeć się dookoła siebie, by dostrzec
tych, którzy oczekują na drobny gest, zwyczajny uśmiech,
pomocną dłoń, by mogli poczuć się lepiej, by nie weszli w
życiowy zakręt, zza którego trudno im wyjść na prostą.  
     Nie musisz być Janiną Ochojską, Markiem Kotańskim,
Matką Teresą z Kalkuty, czy jeszcze innym wielkim znanym 
autorytetem. Musisz jednak wykazać gotowość do działania,
podzielić się swoim wolnym czasem, być aktywnym i otwartym
na innych. I pamiętaj:
                         POMAGANIE JEST PIĘKNE!

' '
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RMF zdobyty

   Ostatnio mieliśmy okazję wybrać się do siedziby RMF-u w Krakowie. W
wycieczce brali udział wszyscy uczestnicy naszej innowacjii dziennikarskiej
oraz grupa z innowacją geograficzną.
       Nasza około trzydziestoosobowa grupa wybrała się po nowe
doświadczenia i kto wie, może odkrycie nowej pasji. Zaraz po wejściu
przywitał nas Pan Krzysztof Nepelski. Nasza wycieczka zaczęła się od
najstarszego miejsca RMF-u, w którym wcześniej miało siedzibę całe radio,
a teraz tylko jeden dział- RMF Maxxx. Stacji słucha obecnie najwięcej
młodych ludzi, bo „radio RMF jest blisko słuchaczy!” Oprócz najważniejszej
części radia – muzyki prowadzone są tu także konkursy oraz ”Wstawaj, nie
udawaj”, czyli najpopularniejszy poranny program radiowy, który prowadzi
dwóch bardzo dowcipnych panów: Maciej Rock i Irek Jakubek.
Najciekawsze jest to, że siedzą oni oddaleni od siebie o 350 km, a dogadują
się, jakby siedzieli obok siebie w tym samym studio. Jak widać, odległośc
nie stanowi przeszkody, „jak się chce, to się da”.
     Następnie weszlismy do studia, w którym nagrywane są poranki z Irkiem
Jakubkiem i Maciejem Rockiem. Dowiedzieliśmy się, jake są najważniesze
elementy studia radiowego, czyli mikser, służący do odbierania wielu
sygnałów na raz np. z telefonów lub mikrofonów, łączeniu dźwięków i
wypuszczenia jednego sygnału do anteny nadawczej oraz jakie rzeczy
można robić na nowoczesnym mikrofonie – np. zmieniać głos, ale i tak
najważniejszy jest DJ, który kieruje wszystkim, co się dzieje. Pan Krzysztof
zdradził nam również receptę, jak nim zostać: „Trzba dużo gadać, ładnie
gadać i znać przynajmniej jeden obcy język, ale najważniesze jest, żeby
kochać muzykę”.
    Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwidzanie pierwszego piętra , bo
jak powiedział nam Pan Krzysztof, już rok po otwarciu stacji radio tak się
rozrosło, że trzeba było zaadaptować pierwsze piętro. Radio zostało
podzielone na dwie główne części: „świat faktów” i „muzyka bieżąca”.
Najpierw poszliśmy zobaczyć, jak wygląda stacja faktów. Pierwsze
pomieszczenie, do jakiego weszliśmy, był to „ news room”, gdzie są
zbierane i odbierane od słuchaczy wszystkie bieżące informacje. Później
przygotowywany jest serwis informacyjny do wydawców. Oni decudują, jakie
są najciekawsze wiadomości. Następnie weszliśmy do studia wiadomości i
zrobiliśmy sobie zdjęcie jako „My dziennikarze faktów”. 

      Zdarza się tak, że w wiadomościach mówi się 9 godzin o jednym
wydarzeniu np. o ataku terrorystycznym na WTC, ale wiadomości pobiły
rekord, mówiąc 13 godzin bez przerwy o katastrofie w Smoleńsku.
Wychodząc z „faktów” dowiedzieliśmy się, że ktoś podczas naszego pobytu
wygrał 20 000 zł! Widocznie nasza obecność w radiu przyniosła tej osobie
duże szczęście.
      Następnie udaliśmy do działu muzycznego, gdzie pracownicy robią
najcięższą robotę, czyli zajmują się wybieraniem najlepszej muzyki, takiej,
jakiej słuchamy my- słuchacze RMF, bo najważniejsza w radiu jest dobra
muzyka. Skąd wiedzą, jakiej muzyki słuchamy? Przez różne ankiety-
telefoniczne lub internetowe.
W siedzibie RMF istnieje również miejsce dla młodych radiowców, czyli
studentów lub licealistów, którzy kochają muzykę. Taka stacja nazywa się
„Radiofonia”. Właśnie tak zaczynali ludzie, którzy są tu dziś i wybierają
muzykę, przekazują fakty lub prowadzą konkursy.
Ostatnim punktem naszej wycieczki było spotkanie z Panią Eweliną Pacyną,
która odpowiedziała nam na kilka pytań:
Redakcja: Czy żeby tu zasiąść, trzeba wziąć udział w castingu czy
przesłuchaniu?
Ewelina Pacyna: Raczej w przesłuchaniu, przy czym zdarzają się także
oferty pracy i wtedy można wysłać CV. Przy czym najważniejszym
elementem CV jest próbka głosu, trzeba zrobić tzw. demo. Najważniejszy
jest głos, drugorzędną sprawą jest gdzie wcześniej pracowaliśmy czy
wykształcenie, jakie zdobyliśmy.”
R: Czy już w dzieciństwie myślała Pani o dziennikarstwie?
EP: Nie. Chociaż w dzieciństwie bawiłam się w program radiowy i na
magnetofonie kasetowym nagrywałam wywiady np..z babcią mojej
koleżanki. Kończyło się to różnie.
R: Czy jest to stresująca praca?
EP: Jest to bardzo fajny zawód, a stres jest czasami. My się już do tego
przyzwyczailiśmy. Myślę ,że gdyby ktoś chciał zmienić zawód np. na
urzędnika to brakowałoby tej adrenaliny . Czasami coś się zdarzy za pięć
piąta, a o piątej są fakty i trzeba też to uwzględnić i powiedzieć to pewnie,
przekonująco i bez stresu.
R: Jak Pani znalazła się w radiu?
EP: Złożyłam CV u szefowej innego radia, które też mieści się na kopcu,
nazywa się „RMF Classic”. Potem, kiedy już byłam w „RMF Classic”,
zaproponowali mi przejście tutaj. Przyjęłam tę propozycję i tak znalazłam się
tutaj”.
          Na pożegnanie Pan Krzysztof opowiedział nam o akcji, którą zrobili na
Święto Niepodległości. Razem z mieszańcami Sulejówka nieśli najdłuższą
flagę, która miała 1,3 km. A my na pożegnanie wręczyliśmy Panu kilka
ostatnich numerów naszej szkolnej gazetki „Szczyt Wszystkiego”.
       Mamy nadzieję, że w przyszłości ktoś z nas będzie mógł powiedzieć
„moja przygoda z radiem zaczęła się pewnego słonecznego dnia od
wycieczki szkolnej do siedziby RMF fm”.

                                                         red. Wiktoria Pajerska

. .
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Lubię mieć wszystko pod kontrolą...
- wywiad z przewodniczącą szkoły Magdaleną Marek

      
     Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej za nami, Zarząd
ukonstytuowany, zatem czas rozpocząć nowe rządy, nowe
działania. W tym roku najważniejszą funkcję objęła uczennica
klasy IIIB- Magdalena Marek, która zwyciężyła w
demokratycznych wyborach, zdobywając największą liczbę
głosów i uznanie wśród wyborców.  
     Czy sprawdzi się na tym stanowisku, czas pokaże. 
Trzymamy kciuki i czekamy na pozytywne zmiany.

Ewelina Trzaska: Na początku gratuluję ci zwycięstwa w wyborach do
Szkolnej Rady Uczniowskiej i objęcia funkcji przewodniczącej szkoły.
Magda Marek: Dziękuję.
E.T.: Czy zaczęłaś już przygotowania do realizacji swoich obietnic
wyborczych?
M.M.: Ostatnio odbyło się zebranie SRU, na którym omawialiśmy nasze
plany na przyszłość.
E.T.: Czy nie boisz się, że zawiedziesz swoich wyborców?
M.M.: Oczywiście, boję się, że nie spełnię wszystkich oczekiwań, ale będę
się starała zrobić wszystko, żeby tak nie było.
E.T.: Który z punktów planu masz zamiar zrealizować jako pierwszy?
M.M.: Chyba urozmaicone dyskoteki i święta.
E.T.: Teraz odniosę się do twoich obietnic i przeanalizuję program
wyborczy. Jak sobie wyobrażasz zorganizowanie dodatkowych kółek
zainteresowań typu teatralne, muzyczne, turystyczne? Czy myślisz, że
będą chętni? Czy uczniowie

będą zwalniani z lekcji? Bo od lat doskonale wiemy, ze dowozy
stanowią duże utrudnienie i nikt nie chce zostawać po lekcjach,
organizując sobie własny dowóz.
M.M.: Myślę, że takie kółka odbywałyby się po lekcjach, bo w ich trakcie nie
ma szans. Chodziłyby na nie osoby, które są chętne, a dla chętnych dojazd
nie jest problemem.
E.T.: Jaki masz plan na radiowęzeł? Czy jest do tego potrzebny sprzęt?
Czy może zostanie zakupiony? Jeśli tak, to z jakich pieniędzy?
M.M.: Słyszałam, że był już w szkole radiowęzeł, więc sprzęt jest do
odzyskania. Mamy nadzieję, że pani dyrektor wesprze nasze działania, tak
jak szafki. Poza tym wiele osób jest za radiowęzłem, zatem myślę, że się
uda.
E.T.: Czy wprowadzisz, tak jak obiecałaś „np.”? Jeśli tak, to w jaki
sposób?
M.M.: Bardzo chciałabym wprowadzić, bo ten pomysł wszystkim bardzo się
podoba. Ale to też będzie zależeć od nauczycieli, którzy mają swój sposób
nauczania. Lecz mam nadzieję, że się uda.
E.T.: Kiedy najbliższa dyskoteka i czym będzie urozmaicona?
M.M.: Najbliższa planowana jest na 3 listopada. Motyw będzie
„halloweenowy” i będzie można przebrać się za strachy.
E.T.: Jak zareagowały twoje najbliższe koleżanki na twoje zwycięstwo?
Nie zazdrościły ci, nie były uszczypliwe?
M.M.: Cały czas powtarzają: „kiedy wprowadzisz to czy tamto”, były też
trochę uszczypliwe, ale teraz mnie wspierają.
E.T.: Jeden z kolegów chce zapytać: dlaczego jesteś taka nerwowa?
M.M.: Nie jestem. Uważam, że jestem bardzo spokojna do momentu, aż
ktoś nie przekroczy granicy mojej wytrzymałości.
E.T.: Co tobą kierowało, że zdecydowałaś się kandydować do SRU?
M.M.: Lubię mieć wszystko pod kontrolą. Lubię działać w tej szkole i
chciałam coś zmienić.
E.T.: W jaki sposób zamierzasz słuchać „głosu ludu” i ich sugestii?
M.M.: Każdy pomysł jest według mnie dobry, choć niektóre może trzeba
będzie udoskonalić. A my jako samorząd jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje.
E.T.: Dlaczego w trakcie prezentacji niezbyt przyjaźnie odnosiłaś się do
kontrkandydatów?
M.M.: Chciałam pokazać, że niektóre propozycje przedstawione przez
moich rywali nie są realne do zrealizowania i chciałam im to pokazać.
E.T.: Jak myślisz, dlaczego uczniowie na ciebie głosowali?
M.M.: Może spodobały im się moje propozycje, że mówiłam szczerze do
moich wyborców.
P. Biel (przysłuchujący się rozmowie): Bo jest ładna.
E.T.: Kto był twoim największym zagrożeniem i dlaczego?
M.M.: Ola Jagło. Jest osobą, która chętnie uczestniczy w życiu szkoły i też
chciałaby coś zmienić. Ale ona nie stawiała jasno swoich założeń.
E.T.: Jeśli nie ty, to kto w roli przewodniczącego?
M.M.: Ja nie głosowałam na siebie. Uważam, że Dominika Baster dobrze
zrealizowałaby się w tej roli.
E.T.: Dziękuję za miłą rozmowę. Życzę sukcesów i realizacji planów w
życiu szkolnym i prywatnym.

. .
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       Po wielkich staraniach klasy 2a zakupienie szafek dla wszystkich klas
stało się możliwe. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego Wiktoria Pajerska i
Dominika Baster przygotowały petycję, pod którą każdy, kto był
zainteresowany, złożył podpis, żeby szafki odciążyły uczniowskie
kręgosłupy. Również możemy podziękować pani Jolancie Syrek, która
wspierała nas w tych dążeniach.
      Dziś można spotkać przy szafkach tabuny uczniów, którzy otwierają,
zamykają, wyciągają, chowają, przekręcają, zmieniają... i co jeszcze robią,
aż trudno wymienić. Efekt tego jest taki, że szafki wciąż są zablokowane,
kod jest zmieniony a uczniowie w rozpaczy szukają pomocy.

      Jak zmienić szyfr do szafki,i która jest Tobie przydzielona ?
1.otworzyć szafkę szyfrem, którym jest zamknięta.
2.w momencie, kiedy drzwi od szafki zostaną otwarte, możemy zmieniać
szyfr, na jaki tylko chcemy.
3.szyfr musi być czterocyfrowy (nie należy go nikomu podawać!!!).
4.po założeniu nowego szyfru należy zamknąć szafkę i przejechać palcami
po cyfrach, żeby zmienić na losowe liczby.
      Jeśli zapomnimy szyfr do swojej szafki lub nie możemy jej otworzyć,
trzeba zgłosić się do pani Joanny Kaczmarczyk. Ona posiada tak zwany
cudowny klucz, który otwiera WSZYSTKIE szafki.

       A jaki wybrać szyfr do szafki, który łatwo zapamiętać? Może datę
swoich urodzin, jeśli ją pamiętamy. Może datę wydarzenia historycznego-
przyda się jak znalazł na egzamin. Tylko na litość nie bierzcie wszyscy
1410, bo tylko tę datę Polacy pamiętają. Bądźcie oryginalni, ale miejcie na
względzie, że pamięć nie jest doskonała i zawodzi.

                                         Red. Patryk Nowak i Adrian Pieprzak

.

Szafki w końcu w szkole!
     Długo wyczekiwane przez uczniów szafki w końcu stoją na korytarzach
szkolnych. Ich kolory to czerwony, niebieski i beżowy. Co zrobić, by nie
wyglądały nudno?
    Oto kilka pomysłów na to, czym ozdobić swoją szkolną szafkę, aby jej nie
zniszczyć:
1.Zdjęcia – wydrukowane zdjęcia można przymocować do środka szafki za
pomocą magnesu lub przezroczystej taśmy klejącej. Teraz za każdym
razem, kiedy otworzycie swoją szafkę, przypomną się wam wszystkie miłe
wspomnienia.
2.Plan lekcji – prosty i praktyczny sposób na upiększenie swojej szafki.
Wystarczy, że wydrukujecie wybrany przez was plan lekcji i przymocujecie
go do szafki (np. magnesem).
3.Tablica magnetyczna – jeśli lubicie mieć wszystko zorganizowane lub po
prostu jesteście zapominalscy, to taka tablica będzie świetnym
rozwiązaniem. Taki gadżet możecie kupić w księgarniach (np. empik) i
sklepach papierniczych.
4. Organizer na przybory – kolorowy koszyczek, który możecie przyczepić
do szafki za pomocą specjalnych taśm magnetycznych. Teraz wystarczy
włożyć tam różne przybory szkolne i gotowe.
5. Girlanda – żeby wykonać dekoracyjną girlandę do szafki, potrzebne wam
będą: sznurek, marker, papier kolorowy, nożyczki, klej, ozdoby papiernicze.
Należy wyciąć trójkąty i na każdym z elementów napisać jedną literę, która
będzie składać się na słowo. Trzeba je nawlec na sznurek i powiesić na
drzwiczkach naszej szafki.
      To już wszystkie nasze pomysły. Mamy nadzieję, że wam się spodobały
i wykorzystacie je do ozdobienia waszej szafki. Teraz już jej z pewnością nie
pomylicie z innymi!
                                    
                      red.Natalia Bartoszewska i Gabriela Trzaska

.
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Podpatrzone, podsłuchane...- czyli wrażenia z rajdu szkolnego

OKIEM OPIEKUNA OKIEM UCZNIA

      Jak zwykle było „niezwykle” czyli rewelacyjnie!
Pogoda tym razem postanowiła nam pokazać – kto tu rządzi, jak nie deszcz,
to śnieg i tak na zmianę. Jednak uczestnicy rajdu okazali się odporni na
wszystko.
      Podział jak zwykle był taki sam: pan Biel swoim szybkim krokiem
nadawał tempo, tuż za nim nasz nieoceniony kolega – przewodnik- pan Piotr
Jawień, a na końcu zbierające wszystkich maruderów my – Dominika Tokar
i Małgorzata Kuśtrowska. Przynajmniej możemy pogadać za wszystkie
czasy, bo w pracy mijamy się na dyżurach.
               Pierwszy dzień:
    Wszyscy przemoczeni, ale szczęśliwi wracamy do ośrodka „Kontakt” i od
pierwszej chwili wszyscy łapią kontakt na dyskotece, na korytarzu i
oczywiście najbardziej w pokojach. Czujne oko opiekunów jednak wszystko
wyłapie i po magicznej 22:00 wszyscy muszą ewakuować się do swoich
pokoi. Uwielbiamy te zabawy w „ złodziei i policjantów”, ale trzeba przyznać-
uczestnicy rajdu byli zdyscyplinowani ;))
                Drugi dzień:
       Pobudka 7:00, pyszne śniadanko, sprzątanie pokoi, no trzeba
powiedzieć, że niektórzy muszą poznać znaczenie słowa „porządek”, bo to
co zostawiali po sobie, nie ma z tym wyrazem nic wspólnego (PS. mam
zdjęcia w razie czego:).
       Następnie zaczęła się walka ze słabościami i ze śniegiem. Gdy po
kilkugodzinnej wędrówce dotarliśmy na Czantorię, z myślą, żeby napić się
gorącej herbaty, jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że wszystko
jest zamknięte. Był pot, łzy i zjazdy na pupie w czasie zejścia z góry, ale
nam nic nie jest straszne. Z ulgą dotarliśmy do autokaru, a my, opiekunowie,
z nadzieją, że nasze pociechy smacznie zasną w drodze powrotnej. Ale cóż
dane nam było tylko pół godziny spokoju. Widocznie trasa była „za słaba”.
Następnym razem obiecujemy, że bardziej się postaramy. Czerwiec już tuż,
tuż. Zapraszamy na następny rajd. Z nami śmiało można i na koniec świata.
                                          Małgorzata Kuśtrowska

- „Było fajnie”- takimi słowami zaczyna się (i jednocześnie kończy) opinia
typowego ucznia na temat Rajdu. Gdy jednak zadamy pytanie: „Dlaczego?”,
otrzymamy zapewne zgoła inną odpowiedź niż tę, której spodziewalibyśmy
się po nauczycielu czy opiekunie.
Wiele rzeczy, które przytrafiły nam się w ciągu tych dwóch dni, jesteśmy w
stanie docenić dopiero teraz, choć podczas wycieczki niejednemu z nas
zdarzyło się przekląć coś pod nosem. Mowa oczywiście, między innymi o
pogodzie, która z jednej strony zmusiła nas do stosowania systemu
rozgrzewania się nazwanego przez nas „na pingwiny” (polegał on na
zbiorowym przytulaniu się, czasem nawet w kilkanaście osób), a z drugiej
strony, zmieniła całą górę w ogromne, wspaniałe pole bitwy na śnieżki. Z
pewnością też nikt z całej grupy na długo nie zapomni błota, jakie przy
schodzeniu doprowadziło do ogromnej liczby spotkań z podłożem. Po
powrocie do autokaru wcale nie było lepiej. Gdy zdążyliśmy się pozbyć z
siebie wszystkich mokrych ubrań i butów, odczuwalna temperatura była
prawie taka sama jak na szczycie, mimo iż Pan Jawień zarzekał się, że
ogrzewanie jest włączone.
Znakiem szczególnym rajdów zawsze był i będzie pobyt w ośrodku, który
dostarcza jeszcze większej liczby wrażeń niż sama wycieczka w góry. W
tym roku szczególnie dały się zapamiętać poszukiwania telewizora
odbierającego stację TVN, gdzie nadawano akurat rozbieraną sesję w „Top
Model”. Odbyła się także dyskoteka, a w pokoju numer 410 był rzutnik i PS3,
na którym graliśmy w GTA. Niestety, muszę tu jeszcze wspomnieć o
nauczycielu języka polskiego, czuwającym pół nocy na korytarzu, przez co
odwiedzanie innych pokoi po ciszy nocnej stało się praktycznie niemożliwe.
Serio. Dzięki, Panie Bielu.
Cóż… więc dlaczego było fajnie? To co opisałam powyżej, to jedynie część
wrażeń z rajdu, choć nigdy jeszcze nie byłam w stanie powiedzieć tyle o tak
krótkiej wycieczce. Jedyne co mi pozostaje, to poradzić Wam wykorzystać
okazję i wybrać się na kolejny rajd, a na pewno nie będziecie żałować.
                                                                   Ola Jagło

. .M.K. PB.
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Kropka źródłem inspiracji

tak mógł wyglądać jeden z obrazów Vashti

     Ponieważ tytuł „Szkoła Kreatywności i Innowacji” zobowiązuje, toteż 15
września wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Rząsce
włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki- dnia kreatywności,
pomysłowości i twórczego działania, w którym mała Vashti (bohaterka
książki Petera Reynoldsa „The DOT”) uczy nas, że jesteśmy WAŻNI, że
powinniśmy wierzyć we własne siły i nie poddawali się. Wprzódy
dziewczynka była zagubiona, nie wierzyła w siebie, a od postawienia prostej
kropki, zwykłej plamki, dzięki wsparciu innych, odkryła w sobie to coś…
Potem pomogła koledze…i tak to się potoczyło… Na pamiątkę tej historii
każda lekcja zaskakiwała kropkowym akcentem. I nawet najbardziej oporni
ulegali jej magicznemu czarowi. A co ciekawego wydarzyło się w rząsieckiej
szkole?
Nauczyciele ubrani w stroje z kropką, z „kropkowymi koliami” na dekoltach,
witali od drzwi kropkowymi niespodziankami.  A potem rozpoczynały się
niezwyczajne kropkowe zajęcia.
      W oddziale przedszkolnym do grona Pracowitych Pszczółek i Wesołych
Biedronek dołączyła pomysłowa Kropeczka. To niezwykle miłe stworzonko
kochające wszystkie dzieci zostało serdecznie przyjęte przez najmłodszych,
którzy od razu przystąpili do wykonywania powitalnych upominków:
pysznych ciasteczek, zdobionych biedroneczek i milutkich pluszaków w
groszki. Przygotowali też dla niej przytulny domek, by została z nimi na
zawsze, pomagała im i rozweselała w trudnych chwilach. Zaś wykonaniu
piosenki „Duża piłka w kropki złote”- kibicowała cała Rząska.
       W klasach I – III, aby uniknąć losu Vashti, która nie wierzyła w siebie,
nasi uczniowie prezentowali swoje talenty. Znalazły się wyśmienite
piosenkarki, wybitny konstruktor, zdolni plastycy, krawcowa, sportowcy i
akrobaci, projektantka własnoręcznie wykonanej biżuterii.
        Na zajęciach w klasach IV-VI uczniowie szukali zwierząt i roślin
ukrytych w kropkach, wykonali recyklingowy „kropkowy” transparent,
wykazali się językową kreatywnością z kropką w roli głównej, stawiając
kropkę nad „i”, okiełznali hinduski kropkowy system szybkiego liczenia, który
pozwolił im wygrać z kalkulatorem.
       W gimnazjum uczniowie zajmowali się kropką w trójwymiarze, czyli
kulistymi piłkami wykonanymi z różnych substancji. Planowali, jak
kreatywnie można je wykorzystać i porównać ich właściwości. Pisali
opowiadanie: „Na początku była kropka, a potem...” lub „Moje niezwykłe
spotkanie z kosmiczną kropką”. Następnie doceniali wartość i treść kropki w
informacjach zaszyfrowanych językiem Braille’a.  Nawet matematyka dawno
nie wzbudzała tyle emocji co tego dnia, bo uczniowie stali, klęczeli, rozkładali
i składali ręce, zgłębiając tematy „Cyfry w różnych dziedzinach nauki”
(malarstwo, matematyka-filozofia, kodowanie, systemy liczenia, moda) oraz
„Kropka w geometrii”.
Podsumowując wydarzenia tego dnia, zdecydowanie udowodniliśmy, że nie
jesteśmy w kropce, że potrafimy bawić się, uczyć, odkrywać i
wykorzystywać swoje talenty.
       I tym razem przysłowie: „MAŁA RZECZ, A CIESZY” okazało się
mądrością narodu. Na tym koniec i kropka..

na podst. tekstów nauczycieli zamieszczonych na facebooku obydwu szkół

      Mamy dla Was najciekawsze krótkie opowieści związane z kropką,
wyjaśniające, skąd wzięły się różne znaki interpunkcyjne oraz jak wyglądało
stworzenie świata w kropkowej odsłonie, które zostały napisane przez
uczniów klasy pierwszej:

·  ,,Na początku była kropka. Pewnego dnia poszła do mięsnego i spadł na
nią tasak.... Stąd mamy przecinek!''
,,Następna kropka była smutna, ponieważ musiała szyć, ale nie umiała.
Mama kropki rzekła, żeby w końcu się nauczyła. Kropka przyszła do stolika
i spadła na nią nitka.... Stąd mamy wykrzyknik!''
,,Kolejna kropka poszła do kościoła na niedzielną mszę. Kropeczka znalazła
miłość swojego życia... Pięknego, czarnego, dużego i okrągłego Kropka. I
nie zgadniecie... Stąd mamy dwukropek!'' Odtąd kolejne kropki podążają po
świecie w poszukiwaniu nowych znaków interpunkcyjnych.”

·  „Na początku była kropka i ciemność. Ponieważ kropka nic nie widziała,
więc rzekła: „Niech stanie się świecąca kulka.” I tak się stało. Kulka świeciła
i dawała jasność i ciepło, aż kropce zrobiło się gorąco. Nie zastanawiając się
długo, znów rzekła: „Niech stanie się chłodność.” I tak się stało. Kropka
znudzona wygodą postanowiła stworzyć inne kulki, a jedną z nich była
Ziemia. Kropka napełniła ją wodą i roślinnością. Jednak nie była to przyroda,
jaką znamy, a przeróżne kulki. Potem rozochocona stworzyła kropkowe
zwierzęta. Kropka zmęczona swoimi czynami rzekła: „Od dziś po
wszechczasy 15 września to dzień święty.”I tak to do dzisiaj obchodzimy
Dzień Kropki.”

·  Na początku była kropka, potem 10, następnie 1000, a potem
nieskończenie wiele. I tak powstał cały świat z kropek lub w kropki (psy,
domy, ulice, niebo itd.). Ponad pół miliona ludzi zmarło na depresję przez te
wszystkie zaokrąglone rzeczy. Na języku polskim dzieci uczyły się czytać i
pisać kropkowym alfabetem, na matematyce liczyły i przeliczały kropki. I tak
w kółko, i tak cały czas w kropki……………….

                                        Wybrała - Karolina Walkiewicz

,
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KĄCIK EKONOMICZNY Niezdrowe jedzenie 
w sklepikach szkolnych

NIE MA LUNCHU ZA DARMO......

A TY ZASTANÓW SIĘ DLACZEGO.

.

Darmowa szkoła ?
   Jeden  z najbardziej znanych w ekonomii –nauce o gospodarowaniu –
cytatów autorstwa amerykańskiego noblisty Miltona Friedmana, „There’s no
such thing as a free lunch”, oznacza,że żadne z dóbr materialnych i usług nie
są darmowe: zawsze ktoś musi za nie zapłacić.

     Ponad 140 tys. zł kosztuje średnio edukacja ucznia szkół publicznych od
podstawówki do matury. Rodzice z własnej kieszeni wykładają średnio 60
tys. zł, resztę solidarnie dorzucają podatnicy.

     Rzut oka na życiorysy najbogatszych ludzi świata może skłaniać do
konkluzji, że solidne wykształcenie wcale nie jest niezbędnym warunkiem
kariery w biznesie. Magnaci rynku IT: Bill Gates, Michael Dell czy Mark
Zuckerberg nie skończyli studiów. Nawet Albert Einstein bagatelizował rolę
powszechnej oświaty, mówiąc, że edukacja to coś, co zostaje nam w
głowach, kiedy już zapomnimy, czego uczyliśmy się w szkole.Ale nie każdy
ma zadatki na potentata komputerowego, noblistę czy twórcę biznesowego
imperium. Szkoła to jednak ciągle najlepszy sposób na zapewnienie sobie
dobrej przyszłości. 

     Szkoły utrzymywane są przez samorząd, wspomagane przez budżet
Państwa dopłatą zwaną subwencją oświatową (łac. subventio–zapomoga).
W roku 2016 podatnicy solidarnie zapłacą za edukację wszystkich polskich
uczniów 41 mld 496 mln 952 tys. zł. Ta olbrzymia kwota i tak nie wystarczy.
O resztę muszą zatroszczyć się samorządy, czyli dla nas Samorząd Gminy
Zabierzów. Szacunek.
                                                     
                                                                 Iwona Turnau
(Źródło „Newsweek” 2015, www.oswiata.abc.com.pl)

       Ponieważ temat niezdrowych produktów w sklepikach szkolnych
wciąż wzbudza wiele emocji i jest tematem debat na szczeblach
najwyższych (w Ministerstwie, wśród lekarzy), zasięgnęliśmy języka, co
na ten temat myśli się w naszej szkole. Jako pierwszą zapytaliśmy
nasze szkolne guru do spraw zdrowego żywienia, czyli panią Anetę
Klęsk:

      Ciężko mi się wypowiadać na temat nieodpowiedniego asortymentu w
naszym szkolnym sklepiku. Marzy mi się i nie ukrywam, że będę chciała
realizować swój pomysł, aby drożdżówki zastąpić domowym ciastem.
Chętne osoby z klas będą przynosiły swoje smakołyki, a zarobione
pieniądze będą mogły przekazywać na jakiś zacny cel lub zasilą klasowy
budżet. Mamy też w planie z Samorządem robić zdrowe kanapki. Na
lekcjach edukacji zdrowotnej będziemy robić sałatki zimowe, letnie i również
sprzedawać w sklepiku. Samorząd ze sprzedaży będzie miał swoje
fundusze na różne akcje szkolne.
Niedługo będziemy mieć Dzień Dyni. Chętne osoby będą robiły pyszne
kremy z dyni oraz ciasta dyniowe, które będziemy sprzedawać w sklepiku.
Są to wspaniałe, zdrowe rzeczy, które naprawdę mogą zastąpić mniej
zdrowe produkty.
        Bardzo podziwiam pracę pani Iwony Turnau, wiem ile czasu poświęca
na prowadzenie sklepiku. Dlatego wraz z Samorządem chętnie jej
pomożemy.

         W imieniu uczniów, być może nie wszystkich, wypowiedział się
Mateusz Chojna:
           Moim zdaniem, niezdrowe jedzenie w sklepikach szkolnych powinno
być, lecz z umiarem. Mogą być drożdżówki, pączki, precelki, bo są świeże i
smaczne. Ale dopuściłbym również ciastka typu Prince Polo, Grześki,
Kinder Bueno. Jednak nie powinno być chipsów i to w żadnym rodzaju oraz
takich napojów jak Pepsi, Fanta, Sprite, bo zawierają za dużo niezdrowego
cukru, tylko soki Hortex, Tymbark. A w sprawie zapiekanek - mogłyby być,
bo dużo osób je lubi i nie są jakoś bardzo niezdrowe a dobre w smaku.
Świetnym pomysłem są różne domowe ciasta właśnie wspomniane przez
panią Klęsk. Miło zjeść takie pyszne cieplutkie domowe ciasto. W tamtym
roku przez kilka dni były właśnie ciasta i cieszyły się dużym powodzeniem, a
sklepik miał duże zyski. I takimi ciastami można by zastąpić te niezdrowe
chipsy. Natomiast Pepsi można zastąpić koktajlem np. truskawkowym albo
innym smakiem. Te, które są już nieraz sprzedawane w naszym sklepiku,
są bardzo dobre. Dużym atutem w sklepikach są owoce, u nas na razie to
głownie jabłka, ale bywały też inne owoce jak banany. Ja wprowadziłbym
właśnie więcej różnorodnych owoców bogatych w witaminy. Wiem, że
niektórzy woleliby zjeść chipsy czy wypić Pepsi, ale owoce są sto razy
lepsze i przede wszystkim zdrowsze.

Oczywiście każdy ma wybór i bierze odpowiedzialność za swoje
zdrowie. Niestety często bywa tak, że kiedy jest czas, nie myślimy o
tym, nie kierujemy się rozsądkiem tylko żołądkiem. A potem przychodzi
dzień, że jest już za późno.

.
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POLECAM...
„Pamiętnik”-reż. Nick Cassavetes

Obsada:
-Ryan Gosling jako Noah Calhoun
-Rachel McAdams jako Allie
-James Garner jako Duke
-Gena Rowlands jako Allie Calhoun
   Pewnie wiele osób myśli, że to kolejna komedia romantyczna bez
głębszego sensu. Ja też tak myślałam. Wszyscy powtarzali, że ten film jest
najlepszy. Choć powstał w 2004 roku, dorównuje jakością współczesnym
ekranizacjom. Wreszcie nadszedł ten czas, zobaczyłam słynną,
amerykańską produkcję.
  Film opowiada o miłości, jak wiele produkcji w dzisiejszych czasach.
Jednak coś mnie w nim zaintrygowało. Temat pierwszej miłości jest
poruszany na każdym kroku. Spotykamy się z nią, czytając książki,
oglądając seriale, czy słuchając muzyki. Nie każda historia wzrusza nas,
powoduje, że mamy ochotę zabić, udusić czy poćwiartować autora za takie
losy bohaterów. Właśnie tak się czułam, oglądając ten film. I chociaż nie ma
tam wielu efektów specjalnych byłam bardzo rozemocjonowana widząc
przeciwności z jakimi muszą zmagać się Noah i Allie. Reżyser bardzo
dobrze wykorzystał nasze uczucia i przywiązanie do bohaterów. A
zakończenie było bardzo ujmujące. Nie chciałabym zdradzać fabuły, więc
obejrzyjcie i sami się przekonajcie.
  Słowem- jest to najlepsza, najpiękniejsza historia o pierwszej miłości i o jej
konsekwencjach. Nie ma tam ckliwych „gadek” i nudnych momentów. Jest
to jedna z najbardziej znanych ekranizacji z gatunku romans. Warto też
wspomnieć, że jest to film na podstawie książki wspaniałego pisarza-
Nicholasa Sparksa. Jego książki także są godne uwagi.
  I pamiętaj! Jeżeli jesteś płci męskiej, również obejrzyj ten film. Uwierz mi,
nie zawiedziesz się i będziesz miał sentyment do tego filmu do końca życia.
Oglądałam go już wiele razy i za każdym razem chętnie do niego wracam,
od nowa przeżywając historię Noah i Allie. 

                                                             red. Dominika Baster

Szóstoklasiści   badają

                              Jak zostać sobą?
     Na to i inne pytania nie tylko my, szóstoklasiści,  próbujemy znaleźć
odpowiedź. Nie jest to łatwe zadanie. Dyskutowaliśmy o tym na lekcji języka
polskiego.
    Uświadomiliśmy sobie, że najpierw należy zdać sobie sprawę z tego, co
to znaczy "być sobą", czy łatwo jest być sobą, co nam w tym pomaga, a co
przeszkadza?
    Wielu z nas uważa, że "być sobą", to znaczy mieć swoje zdanie,
postępować zgodnie ze swoim sumieniem, nie naśladować innych, jeśli nam
to nie odpowiada, nie udawać kogoś innego.
     Łatwiej na pewno poczuć się sobą w grupie przyjaciół, chociaż nie
zawsze. Może nawet lepiej jest wśród nieznajomych, bo nie zależy ci na
tym, co sobie pomyślą.
    Myślę, że jeśli nie postępujesz wbrew sobie, czujesz się pewnie. Wtedy
wzbudzasz u innych szacunek do siebie.
Co o tym sądzicie?
                                                   Adam O. i Kuba P.
  

 
                      Czy daliśmy się złapać w sieć?
     Nasza klasa dostała zadanie, aby przez tydzień codziennie obserwować,
na co przeznaczamy cenne godziny danego nam czasu.
Pomyśleliśmy: "coś dla nas" i wszyscy bardzo chętnie z zaangażowaniem
podeszliśmy do tematu. Notowaliśmy więc ilość godzin, które przeznaczmy
na sen, naukę w szkole, na sport, oglądanie telewizji oraz siedzenie przed
komputerem i przeglądanie internetu.
      Okazało się, że nie jest z nami (szóstoklasistami) aż tak źle, jak o tym
donoszą różne artkuły.
      Na sen przeznaczamy ok.8 godzin, na naukę w szkole jedną czwartą
doby. Gdy nadszedł czas sprawdzania, ile czasu średio spędzamy  przed
komputerem, okazało się, że chłopaki spedzają ponad 3 godziny na grach, a
dziewczyny ok. 1,5 godziny na babskich różnościach. 
     Każdy wie, że hobby większości naszych kolegów to piłka nożna i oni
średnio aż 3 godziny dziennie uprawiają sport, a my, dziewczęta, "ruszamy
się" zaledwie ok. 1,5 godzinki.
     Na domiar złego mamy zamiłowanie do seriali, więc na ogłądanie ich
poświęcamy do 2 godzin, a nasi sportsmeni tylko ok. 30 minut.
Teraz wy możecie poobserować się przez kilka dni i sami wyciągnąć
wnioski. Sprawdźcie, czy daliście się złapać w sieć?
                                                                  Nadia S.

      Miło nam gościć na łamach naszej gazety nowe talenty
twórcze, tym razem ze Szkoły Podstawowej. 
      W pierwszym numerze nowego roku szkolnego drukujemy
wyniki "badań i rozważań" młodszych kolegów-
szóstoklasistów, którzy pod opieką pani Teresy Antkowicz
próbowali rozwikłać życiowe problemy. 
      Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej owocnej
współpracy.
                                       red. nacz. Ewelina Trzaska
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Po warsztatach fotograficznych pełni wiedzy i zapału wyruszyliśmy w plener,
żeby wcielić w życie porady pana prelegenta... 
Mieliśmy za zadanie sfotografować budynek naszej szkoły z różnych
perspektyw oraz zrobić ciekawe zdjęcie naszej ulubionej modelki Wiktorii P.
Pogoda nam dopisała, ale niestety słońce było tak ostre, że nie wszystkie
nasze prace nadają się do publikacji. Nie zawiodła tylko modelka i jak zwykle
profesjonalnie się zaprezentowała.
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