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grupa z koła teatralnego

Moda nauczycielska

14 października na uroczystym apelu zorganizowanym w MOK-u uczniowie z koła
teatralnego przybliżyli wszystkim zaproszonym gościom genezę tego święta, które
stanowi istotny element naszej historii, kultury i tradycji. Następnie odbył się pokaz
mody nauczycielskiej. Uczniowie zaprezentowali kilka strojów, bez których
nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego w burzliwych
czasach reformy oświatowej wprost nie może się obyć. Na przykład nauczyciela
matematyki powinno wyróżniać odpowiednie nakrycie głowy. Korona - która
jednoznacznie wskazuje, iż nauczyciel znajduje się w czynnej służbie u królowej nauk.
Natomiast nauczyciel przyrody powinien nosić zielone kalosze szczęścia. Obuwie to
pozwoli nie tylko robić siedmiomilowe kroki w szerzeniu ekologii, ale również umożliwi
bezpieczne poruszanie się po grząskim gruncie przeładowanych programów
nauczania. Wuefiści powinni obowiązkowo nosić również nakrycie głowy – kask, do
tego nakolanniki, naramienniki, poduszki ochronne, rękawice bokserskie używane dla
odparcia ciosów młodzieży. Cały pokaz bardzo podobał się publiczności. Odbyło się
również krótkie przedstawienie nowoczesnej wersji "Kopciuszka". Tutaj Kopciuszek
był bardzo wysportowany i intensywnie ćwiczył, w przeciwieństwie do swoich
przybranych sióstr. Na koniec Samorząd Uczniowski wręczył nauczycielom drobne
upominki. Kuba Tomasik 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim
nauczycielom życzymy dużo szczęścia i radości
z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i
oczywiście samych wzorowych uczniów :)

Za uśmiech, za serce, za trud...

...
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Nigdy nie można się poddać
Pan Jarosław Wichowski to nasz
nowy nauczyciel wychowania
fizycznego. Od września uczy klasy
szóste i czwarte. Został wybrany
również opiekunem Samorządu
Uczniowskiego. O nowym miejscu
pracy oraz swoich pasjach opowiada
naszej redakcji. Zapraszamy do
lektury :)

Jak Pan się czuje w naszej szkole, czy Panu
się tu podoba?
JW: Zacząłem pracę w szkolę we wrześniu
tego roku. Choć muszę powiedzieć, iż na
terenie waszej gminy pracuję już od przeszło
5 lat, jako trener, i wcześniej jako nauczyciel
w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w
Mirsku. Do zmiany pracy z pewnością
przyciągnęła mnie świetna baza sportowa,
którą uważam za jedną z najlepszych w
całym okręgu. Naprawdę, czuję się bardzo
komfortowo w  waszej szkole. Zostałem
bardzo miło przyjęty przez uczniów oraz
innych nauczycieli, pracowników i dyrekcję,
za co serdecznie dziękuję. Naprawdę, nie
spodziewałem się aż takiego miłego
przyjęcia. Te 35 km z Jeleniej Góry mijają mi
bardzo szybko ze względu na to, iż mogę
codziennie oglądać radosną młodzież ze
szkoły podstawowej.

Gdzie Pan pracował wcześniej?
JW: Wcześniej pracowałem w kilku szkołach.
Na początku mojej kariery zawodowej byłem
zatrudniony w  Gimnazjum w Zarębie, w
okolicach Lubania Śląskiego. Później
pracowałem w Janowicach Wielkich przez 5
lat. Następnie przeniosłem się właśnie do
liceum i gimnazjum w Mirsku, gdzie
pracowałem 4 lata.

Czy zawsze Pan chciał zostać nauczycielem?
JW: Powiem szczerze, że gdzieś ta myśl
przyszła pod koniec szkoły średniej. Mój brat
jest również nauczycielem wychowania
fizycznego, moja mama jest już emerytowaną
nauczycielką, czyli gdzieś tam jest to  u nas
rodzinne, że pracujemy oświacie.

Teraz już nie wyobrażam sobie, że mógłbym
pracować w innym zawodzie. Praca z
inteligentnymi uczniami, wspaniała atmosfera,
sport i dwa miesiące wakacji. Czego chcieć
więcej od życia? Kocham swoją pracę. To
moja wielka pasja.

Od kiedy Pan zaczął interesować się sportem?
JW: Sportem zacząłem się interesować od
dziecka, ciężko jest mi powiedzieć od kiedy.
Myślę, że odkąd się urodziłem, to sport był
obecny w moim życiu. Z piłką jako mały
chłopiec chodziłem dosłownie wszędzie.
Najchętniej to w ogóle nie schodziłbym z
boiska. Zresztą, do tej pory tak jest :).
Pasjonują mnie wszystkie aspekty treningu
piłki nożnej. Staram się ciągle rozwijać i
pogłębiać swoją wiedzę.

Jakie dyscypliny Pan lubi?
JW: Czynnie uprawiam i trenuję we
Włókniarzu Mirsk piłkę nożną. Można
powiedzieć, że piłka nożna jest na pierwszym
miejscu, aczkolwiek lubię wszystkie gry
zespołowe, każdy rodzaj sportu mnie
interesuje. Bardzo lubię rywalizację fair play w
każdej postaci. Naprawdę sport to moja wielka
miłość, której poświęcam wiele, wiele godzin.

Czy poza sportem ma Pan jakieś inne
zainteresowania?
JW: Oczywiście, że tak. Bardzo lubię czytać
książki, robię to codziennie :), różnego
rodzaju. Dodatkowo kolekcjonuję wybrane
serie komiksów. Uwielbiam podróżować,
poznawać nowe kultury oraz uczyć się
języków obcych. Mam jeszcze swoje
dodatkowe zainteresowanie. Troszkę się tutaj
pochwalę, ale jestem jedną z nielicznych osób
w Polsce, która posiada pewną zdolność, a
może jeszcze jej nie zdradzę, choć niektórzy
już wiedzą, o co chodzi:)

Co robi Pan w wolnym czasie?
JW: Powiem szczerze, że ostatnio przez pracę
zawodową tego czasu troszeczkę mi brakuje.
Oprócz pracy w szkole trenuję jeszcze grupę
Juniorów i Seniorów w Mirsku. Wolny czas
staram się poświęcić dla swojej rodziny oraz,
tak jak już wspomniałem, na rozwijanie swoich
dodatkowych pasji.

Czy ma Pan jakieś motto życiowe?
JW: Można przegrać, ale nigdy nie można się
poddać.

Kto jest dla Pana autorytetem?
JW: Jako czynny sportowiec podziwiam i
doceniam ciężką drogę jaką przeszedł w
swoim życiu reprezentant Polski w piłce
nożnej Jakub Błaszczykowski. To
niesamowite, czego dokonał. Mógł się
podłamać tym, co go spotkało. Niesamowity
człowiek.

Czy jako opiekun samorządu ma Pan jakieś
plany, co by Pan chciał zmienić?
JW: Pracuję w waszej szkole od niedawna,
więc nie mogę mówić tutaj o żadnych
zmianach. Wiem, że uczniowie mają wiele
ciekawych pomysłów, a my jako opiekunowie
samorządu będziemy starali się wam
pomagać w ich realizacji. Przy okazji
chciałbym naprawdę serdecznie
podziękować za wybór mojej osoby na
opiekuna samorządu uczniowskiego. Jest to
dla mnie duże wyróżnienie i wielki kredyt
zaufania. Mam nadzieję, iż was nie zawiodę i
razem będzie nam się miło współpracowało.

Dziękujemy za rozmowę
Wywiad przeprowadziły:
Małgorzata Smaroń i  Aleksandra Śliwińska 

pan Jarosław Wichowski .
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Logo biblioteki wybrane

WMTDay

Choć dopiero kończy się październik w
naszej szkole odbyło się już sporo
konkursów. Zostali wyłonieni również
laureaci. Poniżej prezentujemy niektóre
konkursy i prace zwycięzców.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I miejsce Gabriela Leśniańska (Va)
II miejsce Aleksandra Żelizko (VIb)
III miejsce Gracjan Marczuk (VIa)

Wyróżnienia
Oliwia Rubinowska (IVa), Julia Mucha (Va),
Wiktoria Bartnikowska (Va), Karolina
Dąbrowska (VIb), Julia Łata (VIb), Julia Pacek
(VIb)

I miejsce - G. Leśniańska II miejsce - O. Żelizko

III miejsce - G. Marczuk

W piątek, 30 września, w naszej szkole odbył
się VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
(WMTDay’2016). Celem akcji jest
propagowanie zabawowej formy uczenia się
matematyki oraz uświadomienie wszystkim, że
tabliczka mnożenia jest niezbędna w życiu
codziennym. W naszej szkole udział w zabawie
wzięło 23 uczniów. Tylko ósemce udało się w
czasie 3 minut rozwiązać poprawnie wszystkie
przykłady. Uzyskali oni zaszczytne miano
EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Na
uznanie zasługuje Iga Fill, która uzyskała
najlepszy czas i została SZKOLNYM
MISTRZEM TABLICZKI MNOŻENIA.

. .

.

SAM DECYDUJ, CO CHCESZ CZYTAĆ.
W ramach  Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 29 września 2016 roku w
szkolnej bibliotece odbyły się wybory
książek.

Uczniowie na kartkach pisali tytuły książek,
które miałby znaleźć się w szkolnej
bibliotece. Największą popularnością
cieszyły się takie tytuły jak: "Magiczne
drzewo", "Trenuj z Krzychem", "Harry
Potter", "Koszmarny Karolek". Te i inne
tytuły nowości książkowych wkrótce znajdą
się w szkolnej bibliotece. 

. .

.

. .

.
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Do kina 

Recenzja książki Trenuj z Krzychem

Technologia

iPhone 7
iPhone 7+

Od tego numeru będzie się pojawiać
nowa rubryka - nowości
technologiczne. Będziemy Was
informować o nowinkach pojawiających
się na rynku. Będą opinie, fakty,
komentarze. Mamy nadzieję, że nowy
dział Wam się spodoba. 
W pierwszym artykule chcielibyśmy
porównać dwa nowe telefony od firmy
Apple.

Iphone 7
To nowy flagowy smartfon od firmy Apple.
Produkty firmy Apple wyróżniają się drogimi
i luksusowymi smartfonami. Oto specyfikacja
Iphone 7: 2GB pamięci ram, wbudowana
pamięć wewnętrzna – podstawowa 32GB,
droższa 128GB i najdroższa 256GB. Posiada
czytnik linii papilarnych.
Wodoodporność: IP67, 4 rdzenie, Apple A10
Fusion. Aparat: 12 mpx tył, 7mpx przód.
Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K i w
Slow Motion (czyt. Sloł mouszyn). Ekran 4,7
cala, Retina.

Iphone 7 plus 
ma bardzo podobne parametry: 3GB pamięci
ram, dwa tylne aparaty o rozdzielczości 12
mpx, przedni aparat 7 mpx, (o procesorze nie
będę pisał bo jest taki, jak w Iponie 7). Ekran
5,5 cala.
A teraz minusy: Brak wejścia mini jack i
oczywiście cena.            Karol Strycharz

Krzysztof Golonka - mistrz świata w trikach
piłkarskich, najpopularniejszy sportowy
youtuber w Polsce, półfinalista Mam talent,
występował i prowadził warsztaty w 40
krajach, jego oryginalny styl gry
odwzorowano w animacji promującej
Mistrzostwa Europy 2012, grał na jednym
boisku z Robertem Lewandowskim i
Grzegorzem Krychowiakiem. 

Ostatnio czytałam jego książkę „Trenuj z
Krzychem”. Jest to profesjonalny poradnik
piłkarski. Na początku możemy sprawdzić się
na jakim poziomie umiejętności jesteśmy.
Możemy również się dowiedzieć: jak wybrać
odpowiedni sprzęt sportowy, jak
 prawidłowo rozgrzać się przed treningiem,
jak prostymi zwodami ominąć przeciwnika,
jak strzelać rzuty karne oraz jak
dośrodkowywać z rzutów rożnych. 

Niektóre triki Krzycha zamieszczone w książce:
AROUND THE WORLD
Trzymanie piłki na boku głowy
Helikopter i pompka
Odbijanie piłki piszczelami
Rowerek
AKKA 3000

Recenzentka .

Krzysztof Golonka zajmuje się również
freestaylami. Freestyle to robienie
niesamowitych sztuczek z piłką np. trzymanie
piłki na głowie, trzymanie piłki na karku,
helikopter, dokoła świata z piłką i wiele innych.
Polecam! 
Zuzia Dolińska 

Cześć. To ja, Julia. W tym artykule opowiem
Wam o nowym filmie pt. „Jak zostać
kotem”.
Jest to film o bogatym człowieku, który
pochłonięty pracą zapomina o swojej
rodzinie, a jego marzeniem jest
wybudowanie największego wieżowca na
świecie. Na jedenaste urodziny swojej córki
postanawia spełnić jednak jej marzenie.
Pomimo że bardzo nie lubi zwierząt, kupuje
w prezencie kota, gdyż nie ma czasu na
poszukiwanie innego podarunku. W drodze
do domu, w wyniku zaskakującego
wypadku, zostaje zamieniony w domowego
kota, którego później postanawia
przygarnąć jego własna rodzina. Niezwykła
przemiana doprowadzi do wielu
zdumiewających wydarzeń, które pozwolą
głównemu bohaterowi spojrzeć na życie z
nowej, kociej perspektywy. Jeżeli chcecie
dowiedzieć się, jaki jest koniec tej historii,
to namówcie rodziców na wyjazd do
kina. Polecam! Julia Zacharczuk 

.
.

. .
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O jesieni

 Wspomnienie lata - obóz survivalowy

Przez kolejne dni mieliśmy mnóstwo innych
atrakcji. Uczyliśmy się udzielać pierwszej
pomocy, mieliśmy zajęcia z łucznictwa,
biegaliśmy z repliką broni po torze przeszkód,
budowaliśmy szałasy oraz mieliśmy służbę w
kuchni przy obieraniu ziemniaków. Nie
zabrakło również wycieczek po okolicach.
Najbardziej podobał mi się wyjazd do Gierłoży
("Wilczy Szaniec") - głównej siedziby Adolfa
Hitlera w latach 1941-1944. Polecam wszystkim
takie wyjazdy, ponieważ zostają one w pamięci
na długo, a poza tym kształtują charakter.
Śpiewy przy ognisku, poranna musztra, moc
atrakcji, nowe przyjaźnie - czy może być coś
piękniejszego?

Iga Fill

PRZYSŁÓW KILKA...

Im głębiej  jesienią grzebią się  robaki, tym
bardziej zima  da się we znaki.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek
pełna kieszeń.
Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień
zapowiada.
Święty Bartłomiej, gdy jasny i pogodny, da
piękną jesień i zbiór winogron dorodny.
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie
dżdżysta jesień.
Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha
jesień się zapowiada.
Na Podwyższenie Świętego Krzyża jesień się
przybliża.

Justyna Szabla Justyna na jesiennej wycieczce

zajęcia z kompasem

Przerwanki to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim nad jeziorem
Gołdopiwon. To właśnie tam przeżyłam swoją przygodę życia. Wraz z moją przyjaciółką byłam
na obozie survivalowym.  Na początku myślałam, że tam będą pokoje i normalne łazienki.
Niestety, myliłam się. Kiedy dotarliśmy na miejsce, pierwsze, co ujrzeliśmy, to były namioty.
Bardzo się wtedy zdziwiłam. Następnie zauważyliśmy, że nie ma łazienek.  Myślałam, że
ucieknę z tego lasu, ale okazało się, że trochę dalej są toalety i prysznice. Od razu drugiego
dnia obozu wszyscy uczestnicy rozpoczęli dzień bardzo aktywnie. Po obiedzie nad
przerwankowy las zaczęły napływać deszczowe chmury i rozpadało się. Zrobiło się zimno i
dżdżysto. Do tego nasz namiot miał dziurę i wszystko było mokre. Wpadłyśmy na pomysł, żeby
zatkać dziurę patykami i różnymi papierami, które znalazłyśmy w lesie. Deszcz nie przeszkodził
 nam w dalszych zajęciach. Niestety w nocy też padało i był straszny hałas. Z trudem udało
nam się zasnąć. Trzeci dzień obozu zaczął się od porannej gimnastyki. Następnie udałyśmy się
na paintball. Pierwszy raz miałam okazję postrzelać i ubrudzić się farbą bez konsekwencji, że
mama będzie krzyczeć na zabrudzone ubrania. Świetnie się bawiłam, mimo że na koniec
miałam różowe włosy. Następnie, pomimo lekkich opadów, uczyłyśmy się strzelać z łuku i
wiatrówki. 

.

przed namiotami

STOPKA REDAKCYJNA 
Redaktor naczelny: Diana Dolińska
korekta: Beata Firek

skład redakcji: Zuzanna Dolińska, Iga Fill,
Kinga Ciota, Jakub Tomasik, Julia
Zacharczuk, Michał Białorusów, Małgorzata
Smaroń, Karol Strycharz, Aleksandra
Śliwińska.
kontakt: osadniczek@vp.pl 
tel: 75 78 34 223

NOWY SKŁAD
(o nowych członkach redakcji napiszemy w
następnym numerze)

.

.

.
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W obiektywie - lekcje z EDUzą 

.

.
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Wiadomo, że żywe okazy, doświadczenia, eksperymenty odpowiednio stymulują młode umysły.
Analizowanie i wyciąganie wniosków sprawia, że dzieci rozumieją zjawiska fizyczne,
chemiczne i biologiczne. Dlatego po raz kolejny do naszej szkoły zawitała EDUza. Zajęcia
cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Lekcje zawsze dostarczają dzieciom sporych
wrażeń. W klasie 2b odbyły się zajęcia "Nie taki owad straszny!" Było szybko energetycznie i
bardzo przyjemne - dla dzieci i prowadzącego. Uczniowie eksperymentowali z wodą.
Dowiedzieli się jak przelać wodę do drugiego pojemnika za pomocą wężyka, sprawdzali ile
skrobi jest wybranych warzywach i owocach oraz sadzili własne nasionka. Nie zabrakło też
zabaw ruchowych w korzeń, pień i liście. Natomiast w 2a było mokro, wesoło i wybuchowo, a
dzieci również mogły się przekonać o niezwykłych właściwościach zwykłej wody. W klasie 2c i
3c także dominowały owady. Uczniowie oswajali się z pszczołami, robakami i motylami. 

Zdjęcia z fanpage stony EDUza i z http://www.eduza.pl/
.

.
.
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