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   KOCHANI NAUCZYCIELE! PRZYJMIJCIE
ŻYCZENIA!

Teraz rządzą one

W tym roku
szkolnym rządzą
kobiety!
Pod koniec
września odbyły się
wybory do SU.
Zasiadają w nim
same dziewczyny.
Czy to zbieg
okoliczności? Płeć
piękna górą?
Wygrała Julia
Graczyk z kl.VI,
Zastępcą została
Amelia
Gabrylewska

z kl. III a, a
Skarbnikiem -Łucja
Iskrzak z kl. IIIc.
Zapytałyśmy Julię,
czy  jest
zadowolona z faktu,
że jest w
samorządzie, bo to
nie tylko
zaszczytne, ale
przede wszystkim 
odpowiedzialne
zadanie. Co
chciałaby zmienić
nowa „szefowa"?

"Zawsze chciałam
być królewną i
rządzić, a
przewodnicząca to
też jakiś rodzaj
władzy. Nie
chciałabym nic
zmieniać, tylko
dodać! Np.więcej
dyskotek,
maratonów i
warsztatów
plastycznych, a w
stołówce dania
wegetariańskie".
A.Chomczyk,
A.Arasim

             NOWE WŁADCZYNIE - NOWE ZASADY

Życzenia w imieniu redakcji -składa
 Maja Bujalska.

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania
naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i
kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam
wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.
Dziękujemy z całego serca za pokazanie nam, że porażki
mogą nas czegoś dobrego nauczyć, że gdy przeżywamy
trudności, możemy odkrywać swą siłę, że miłość i życzliwość
często znajdujemy w najciemniejsze dni.
Dlatego już dziś, dziękujemy Wam serdecznie za to, że
jesteście i będziecie wiecznie !

W dniu Waszego święta, 
za trudną pracę z nami i okazane serce, 
chylimy głowy w ogromnej podzięce.

Best of the best

A.Arasim

A.Arasim
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Akademie szkolne kojarzą się
Wam z nudnymi wystąpieniami?
Nie w naszej szkole!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
można było podziwiać
najnowszą kolekcję mody
szkolnej, przeznaczonej nie dla
uczniów, lecz nauczycieli!

Uczniowie klasy 3c oraz 6 stworzyli
jedyny w swoim rodzaju,
niepowtarzalny i niesamowity
pokaz mody. Kreatorzy mody
zaprojektowali specjalną kolekcję
mundurków dla nauczycieli.
Podziwiać można było propozycje
stroju pro-eko dla nauczyciela od
przyrody, designerską torebkę-
klawiaturę stworzoną zgodnie z
gustem każdej nauczycielki
informatyki czy też projekt stroju z
kadzidłem docierającym do
najgłębszych zakamarków
naszych dusz, specjalnie
zaprojektowany dla pani katechetki.
Niespodzianek i śmiechu nie było
końca, zwłaszcza, że modelki
poruszały się w rytm odpowiednio
dobranej muzyki! Uważamy, że to
był najwspanialszy prezent dla
nauczycieli, jaki można było im
sprawić. Dzięki temu wszyscy się
śmiali, a jak wiadomo wysoki
poziom endorfin w naszych
organizmach da nam energię na
cały rok szkolny.

Natalia Bielecka

               
                    NUDNA AKADEMIA? NIE U NAS!

Oryginalne uniformy

Nakrycia głowy dla Dyrekcji

Niczym u Armaniego...

Takie stroje widać z daleka

Strój katechety zrobił furroręModelki światowego formatu

A.A.

A.

A.A.

A.A.

A.A.
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Czasami LIbrus przeraża

"  Librus Synergia to nowoczesny
dziennik internetowy,
przeznaczony dla rodziców,
którzy chcą podążać za
najnowszymi trendami w
edukacji.
Jego największą zaletą jest to, że
rodzice mają natychmiastowy
dostęp do informacji o postępach w
nauce własnych dzieci. Oprócz
nich uczniowie także mogą
sprawdzać oceny, ogłoszenia i
terminarz  - kalendarz najbliższych
wydarzeń. Niestety nie wszystkim
podoba się Librus. Jak można się
domyślać, uczniowie to grupa
najmniej zadowolonych z tej formy
dokumentacji szkolnej.
Marcelina Gładkowska z klasy Vb
mówi: „Moim zdaniem Librus to nie
najlepszy pomysł, bo dzięki niemu
rodzice mogą sprawdzać nasze
oceny i nieprzygotowania. Ma on
też plusy. Dzięki niemu
 wiem, kiedy jest sprawdzian czy
test."
Pani Ewa Marzewska, nauczyciel
j. angielskiego: "Podoba mi się, że

rodzice wiedzą o wydarzeniach,
kartkówkach i pracach klasowych”.
Rozmawiałyśmy także z rodzicami,
głównie do których adresowany jest
Librus.
Pani Ewa Cydzik mama, Nikoli
uważa, że: „Można dowiedzieć się,
jakie córka otrzymuje oceny.  Z
dziennika korzystam codziennie, bo
są tam ważne wiadomości. Wiem,
kiedy są apele, wyjazdy i imprezy.
Dziennik jest bardzo przydatny,
ponieważ nie musimy zawracać
głowy nauczycielom.”

Z kolei Pani Marta Charubin,
mama Michaliny z klasy II, mówi, iż
„Jest to bardzo przydatna rzecz.
Bardzo często z niego korzystam.
Bardzo szybko wiem, z czym moje
dziecko sobie nie radzi. Wiem też,
kiedy jest kartkówka, sprawdzian i
inne wydarzenia.”
Zapy tały ś m y Panią Dyrektor,
Luizę Gabrylewską, jaki miała cel,
wprowadzając do naszej szkoły to
nowoczesne rozwiązanie

„Librus Synergia działa w naszej
szkole po to, by komunikacja
między rodzicami a nauczycielami
była prostsza. Pomysł wynika z
braku czasu- mówi Pani Dyrektor-
który doskwiera wszystkim. Jak
wiadomo internet jest najszybszą
formą komunikacji. Jestem bardzo
zadowolona z tego pomysłu.
Niestety mniej jestem zadowolona,
gdy uczniowie dostają złe oceny."
Zatem kochani uczniowie, do
pracy, abyśmy wszyscy z chęcią,
a nie obawą zaglądali do dziennika.

                           Milena Sawulska
                           Anna Koptielowa

               JESTEM ZA, A NAWET PRZECIW-
                               Librus Synergia

                   O CZYM MARZĄ NAUCZYCIELE?

Na pewno każdego z nas
kiedyś ciekawiło, o czym
marzą pracownicy naszej
szkoły. Zapytałyśmy kilku
nauczycieli o ich
najskrytsze marzenia. 

Pani Ewa Jankowska chciałaby,
aby wszystkie dzieci polubiły język
niemiecki. Natomiast pani Marta
Zalewska  marzy, aby uczniowie
byli grzeczni i aktywni na lekcjach.
Od pani Katarzyny Gugnackiej
usłyszeliśmy, że marzy o
radosnych i zmotywowanych
dzieciach w szkole. To samo
pytanie zadałyśmy

pani Irence z sekretariatu,która 
marzy, aby uczniowie nie
opuszczali naszej szkoły i nie
odchodzili. Pani Kasia pragnie
wyjechać wraz z uczniami i panią
Irekną na Zieloną Szkołę. Nie
zaskoczyła nas odpowiedź pani
Ewy Gołko, która chciałaby trafić
do  nieba.
Ada Wójcik, Zuzanna Masłowska

A.Arasim
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     Nagroda Ministra Edukacji 
Narodowej dla naszych nauczycieli

Pani Wicedyrektor Teresa
Dziatkowska oraz Pni Olga
Iwanowicz- otrzymały
nagrody MEN Możemy być
pewni, że uczą nas najlepsi
z najlepszych !

W związku z przyznaną nagrodą
porozmawialiśmy z Panią Olgą na
temat jej pracy.
- Co sądzi Pani o matematyce,
wiedząc, że sprawia ona wiele
trudności uczniom?
- Zawsze staram się pokazać, że
matematyka to całkiem przyjemny
przedmiot.
- Ile lat uczy Pani tego
przedmiotu i co w tym czasie
było dla Pani najtrudniejsze?
- W zawodzie nauczyciela pracuję
już 8 lat. Najtrudniejsze były
początki pracy w szkole.
- Kim chciała Pani zostać, gdy
była Pani dzieckiem?
- Chciałam zostać nauczycielem
fizyki.

-Czy jako dziecko odkryła Pani
swoje matematyczne zdolności,
była Pani dobra z tego
przedmiotu?
-W szkole podstawowej zdarzało
mi się dostać słabszą ocenę, ale
później było już coraz lepiej.
-Czy matematyka jest pani
ulubioną dziedziną?
-Co prawda lubię matematykę, ale
interesuję się też fizyką i
astronomią.
- Niestety nie wszyscy uczniowie
lubią matematykę. Zna Pani
receptę na polubienie
matematyki?
-Dużo śmiechu, łamigłówek,
wycieczek matematycznych i
zadań z Matlandii.
-Czy zna Pani osobiście jakiegoś
słynnego matematyka?
-Osobiście znam profesora
Edwarda Zycha. Zajmuje się on
budowaniem brył, które nie istnieją.

-Czy według Pani podręczniki
„Matematyka z Plusem” są dobre
do nauczania matematyki?
-Myślę, że są całkiem niezłe,
chociaż zawsze staram się znaleźć
jakieś materiały z innych źródeł. 
-Właśnie otrzymała Pani jedno z
najwyższych nagród w edukacji-
Nagrodę MEN. Co trzeba robić,
żeby otrzymać takie
wyróżnienie?
-Myślę, że przede wszystkim
trzeba kochać to, co się robi i
zawsze dawać z siebie sto procent.

                  Kuba Żukowski

Nagrodzone przez MEN
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Transformice- gra ucząca myślenia i empatii
Już 55 milionów osób na całym świecie pokochało tę grę!
Transformice to wieloosobowa, przeglądarkowa gra, która jest darmowa.
Głównymi bohaterami są myszy. Celem gry jest zostanie szamanem i
odblokowanie wszystkich umiejętności, dzięki którym można pomóc
innym. Można zdobyć moce: Duchowego przewodnika, Władcy wiatru,
Mechanika, Druida i Fizyka. Aby przejść poziom, należy dobiec do sera i
wrócić do norki. W grze nie brakuje też pułapek, wyzwań, np. drzewek
umiejętności. W Transformice można grać online, a także na swoim
komputerze, wcześniej ją pobierając. Istnieje kilka trybów gry:
Transformice, Vanillia, Survivor, Racing, Music, Bootcamp, Defilanate i
Moduły w zależności od zaawansowania gracza. Transformice jest moją
ulubioną grą, jeśli chcecie w nią pograć, wejdźcie na
www.transformice.com lub pobierzcie ją na „Steam’’. Zabawa
gwarantowana!                                                        Małgorzata Bielska

A.Arasim


