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Co spowodowało, że odchodzi Pani z naszej szkoły?
Niestety nie ma tylu wolnych godzin dla polonisty, lecz gdyby były chętnie bym została.

Co lubi Pani robić wolnym czasie?
W wolnym czasie lubię czytać ciekawe książki np. sensacyjne lub fantastyczne, a ostatnio
czytałam książkę pt.”Jak mówić, żeby  dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby z nami
rozmawiały.”

 Co Pani robiła w wakacje?
Dużo podróżowałam po Polsce. Byłam również w Paryżu.

Czy będzie Pani kontynuować zawód w innej szkole?
Tak, oczywiście. Nie wyobrażam sobie, bym mogła robić coś innego. Uważam, że jestem
nauczycielem ”z powołania”. Lubię wykonywać ten zawód.

Czy będzie Pani tęskniła za naszą szkołą i kółkiem dziennikarskim?
Bardzo będę tęskniła, za  tą szkołą i za uczniami. Szczególnie za moimi dziennikarzami.

Jak czuła się pani, gdy po raz pierwszy przekroczyła Pani progi naszej szkoły?
Kiedy po raz pierwszy przekroczyłam progi tej szkoły poczułam, że jest tu miło i chcę tu
uczyć. Zaskoczyło mnie, że są tu takie grzeczne dzieci. Weszłam w czasie przerwy i
myślałam, ze to lekcja, tak było cicho i spokojnie.

Z jakim nauczycielem się Pani najlepiej współpracowało?
Z każdym można się dogadać. Wystarczy z tylko trochę dobrych chęci.

Gdyby Pani mogła, co zmieniłaby Pani w naszej szkole?
Niczego bym w tej szkole nie zmieniała. Jest tu bardzo milo. Jest sympatyczne grono
pedagogiczne i kochane dzieciaczki.
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Idą
święta...

Nasza szkoła każdego roku w okresie przedświątecznym angażuje się w pomoc najbardziej
potrzebującym. Jednym z działań, jakie co roku podejmują wspólnie uczniowie, rodzice i
nauczyciele jest akcja „Szlachetna paczka”. Sami pomysłodawcy projektu tak mówią o
swoich celach: (źródło: http://www.szlachetnapaczka.pl)
SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób
inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania
Bohaterem. Angażując wolontariuszy wokół liderów – wpływa na zmianę całego
społeczeństwa.

Mistrzynie pięknego czytania.
We wtorek 8 listopada dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatkami zorganizowanego
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem konkursu „Mistrz pięknego czytania”.

Zuzia Menard - II miejsce Martyna Pawlikowska - III miejsce

KOCHANY MIKOŁAJU...

No właśnie… a o co WY w tym roku poprosicie Świętego Mikołaja? Worek słodkości, super
zabawkę a może więcej uśmiechu o  poranku dla zmęczonej mamy albo ciepły posiłek dla
wszystkich potrzebujących? Napiszcie swoje listy, najlepsze opublikujemy i nagrodzimy.

Czekamy do 6 grudnia. Redakcja

http://www.szlachetnapaczka.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Aby czytanie było przyjemne, musimy umieć wybrać dla siebie odpowiednią książkę, a to nie
jest wcale takie proste. Dlatego od dziś na stronach naszej gazetki będzie mogli przeczytać
krótkie informacje na temat książek dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że pomoże to
Wam w podjęciu decyzji, co warto przeczytać.
Poniżej omówienie ciekawej pozycji dla dziewcząt. Książkę tę przeczytała Wasza starsza
koleżanka Ola i uznała, że opowieść jest godna polecenia.
My natomiast zachęcamy wszystkich do czytania nie tylko szkolnych lektur i dzielenia się
wrażeniami na łamach „Kleksa”
Jeśli przeczytaliście interesującą książkę i chcecie polecić ją swoim koleżankom i kolegom,
napiszcie krótką recenzję i przekażcie pani E. Nalazek lub panu D. Adwentowi, lub swojej
wychowawczyni.
Ostatnio przeczytałam książkę brytyjskiej pisarki Catherine Wilkins „Moja najlepsza
przyjaciółka i inni wrogowie”

To zabawna opowieść o problemach
przyjaźni dziewcząt, rywalizacji i sposobach
zdobywania nowych znajomości. Bohaterki
to Natalie i Jessika, które się przyjaźnią
dopóki w szkole nie pojawia się nowa
uczennica Amelia, która imponuje
Natalie. Jessika czuje się odrzucona, ale
uwielbia rysować i znajduje wielu innych
przyjaciół. Mimo to próbuje odzyskać
najlepszą przyjaciółkę. Jak potoczyły się losy
dziewcząt? Czy znów były przyjaciółkami?
Na te pytania znajdziecie odpowiedź
czytając książkę, bardzo szybko się ją czyta.
Bardzo mi się spodobała, dlatego polecam.
Przeczytajcie, naprawdę warto.

Ola Pawlikowska



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 11/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kleks

WARTO PRZECZYTAĆ

 „Przebój na pięć”

„Przebój na pięć” 
to książka Katarzyny
Majgier, pisarki opowieści
dla dzieci i nastolatek.
Bohaterką tej książki jest
Karolina, która ma zamiar
założyć zespół i odnieść
sukces. 
Do zespołu zgłaszają się
cztery dziewczyny.

Każda z nich jest inna i każda ma inny pomysł na
karierę. Karolina to wzorowa uczennica. Sara jest fanką
metalu, Lena ma głos, który każdego zachwyca. Agata,
choć przyciąga uwagę i budzi sympatię, nie śpiewa
najlepiej. Iza była od dziecka wychowywana na gwiazdę.
Czy Przemkowi uda się poprowadzić dziewczyny do
sukcesu?
To tylko jedna z całej serii książek tej pisarki.
Zapewniam, że jak sięgniecie po jedną z nich, będziecie
chcieli przeczytać więcej. Polecam.

Martyna Tomaszewska
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Córki matematyka
Po wielu latach spotkało się w pewnej kawiarni dwóch
studentów matematyki. Gdy rozmowa zeszła na temat
dzieci, jeden z nich pochwalił się, że ma trzy córki.
Wieku nie podał wprost, lecz jak przystało na
matematyka z poczuciem humoru rzekł: 
- Iloczyn wieku moich córek wynosi 36. 
- Za mało danych bym odgadł wiek Twoich córek –
odrzekł kolega. 
- Suma wieku moich córek jest równa liczbie stolików
w tej kawiarni – dodał tata matematyk. 
- Ciągle za mało danych – odpowiedział kolega.
- Masz rację. Wiedz zatem, że najstarsza nie jest
blondynką – dopowiedział ojciec trzech córek. 
I wówczas jego kolega bezbłędnie wymienił wiek 3
córek swojego przyjaciela ze studenckiej ławy. 
Ile lat mają córki matematyka?

Rozrywka 

z nagrodami :-)

Rozwiązania do każdego zadania oddajemy na oddzielnych karteczkach, wpisując swoje
imię, nazwisko, klasę oraz odpowiedź.

Nazwy konkurencji, to: KRZYŻÓWKA, ZAGADKA, REBUS, OWOCE.

Rozwiązania prosimy oddawać do członków zespołu redakcyjnego.

To wszystko w tym wydaniu, następne na pewno będzie nieco obszerniejsze :-)

Redakcja


