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Hindus z Indii naszym gościem

       Tym razem publikujemy wywiad z wolontariuszem z Indii, który
przeprowadziła pani Romana Danak, tym samym wybawiając nasze
redakcyjne koleżanki od językowego wyzwania.

Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie?
Nazywam się  Devashish Rohit, mam 19 lat i pochodzę z Indii. Obecnie
jestem na drugim roku studiów Civil Engineering, a moją specjalnością są
konstrukcje budynków mieszkalnych.
Co wiesz o AIESEC?
AIESEC jest organizacją prowadzoną przez młodych ludzi, non-profit, która
daje wielu chętnym młodym ludziom okazję do rozwijania cech liderskich
poprzez praktykę wymian międzynarodowych.
Dlaczego pracujesz dla AIESEC?
Pracuję dla AIESEC, ponieważ to jest to dla mnie świetna sposobność, aby
zdobyć praktyczną wiedzę na temat otaczającego nas świata.
Jaka jest twoja definicja wolontariatu?
Według mnie jest to praca, która wychodzi z potrzeby serca i może
przyczynić się do zmiany czyjegoś życia.
Jakie korzyści wynikają z tej pracy dla ciebie?
Bycie wolontariuszem powoduje, że jestem bardziej otwarty na potrzeby
innych ludzi i widzę, jak wiele jeszcze jest do zrobienia.
Czy byłeś kiedykolwiek za granicą?
Nie, to jest mój pierwszy wyjazd za granicę i pierwszy do Europy.
Które kraje chciałbyś jeszcze odwiedzić?
Po zakończeniu projektu w waszej szkole wyjeżdżam z innymi
wolontariuszami do Pragi, następnie w czasie ferii świątecznych chcemy
jeszcze zwiedzić Niemcy i Niderlandy. Planuję też kiedyś zwiedzić Francję.
A jakie korzyści wynikają z podróżowania?
Będąc w waszym kraju, widzę, jak bardzo różne są nasze kultury i
zwyczaje. Bardzo mnie to interesuje. Chciałbym zobaczyć jak najwięcej
ciekawych miejsc i poznać jak najwięcej nowych ludzi.

W jakich przedmiotach byłeś najlepszy?
Zawsze byłem  bardzo dobry z matematyki, ale nie radziłem sobie z nauką
historii.
Ilu uczniów jest w klasie w waszych szkołach podstawowych?
Nasze klasy są liczne, liczą do 60 uczniów, a najmniejsza klasa to 30
uczniów. Dlatego byłem bardzo zaskoczony, prowadząc zajęcia w waszej
klasie pierwszej  Szkoły Podstawowej, w której jest 10 uczniów. 
Co robisz w wolnym czasie?
W wolnym czasie uprawiam sporty, gram w tenisa lub unihokeja, ale też
bardzo lubię uczyć się nowych rzeczy, śledząc przeglądarkę na you tube.
Czy w waszym kraju świętujecie święta Bożego Narodzenia?
W naszym kraju nie wszyscy ludzie obchodzą święta, ale moja rodzina
zawsze stara się spotykać razem. Spędzam czas wspólnie z rodzicami i
moim młodszym bratem, razem jadamy świąteczne posiłki i chodzimy na
spacery podziwiać świąteczne dekoracje.
Życzymy ci zatem spełnienia planów i wielu interesujących podróży.
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                            WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA,
   czyli o tym, jak szmaciana laleczka może uratować komuś życie

.

.

     „Wszystkie kolory świata” to hasło akcji UNICEF, w której organizatorzy
akcji zachęcają do uszycia szmacianej laleczki. ALE TA LALECZKA JEST
WYJĄTKOWA, bo wyróżnia ją od innych szmacianych lalek na świecie: 
 
  1. niecodzienny strój uszyty wg pomysłu autora, a strój ten ma określać
miejsce na świecie, z którego lalka się wywodzi,
  2. niezwykłe imię, nadane również przez autora,
  3. została stworzona po to, by ratować życie innym dzieciom.
GDZIE? W Angoli. JAK? Darowizna dokonana przez ofiarodawcę w zamian
za laleczkę pozwala na zakup szczepionek ochronnych dla dzieci w Afryce.
Rachunek jest prosty: 
         10 zł = komplet podstawowych szczepień dla 1 dzieciaka
      
    Uczniowie Zespołu Szkół w Rząsce, gdzie działa Klub Szkół UNICEF, po
raz kolejny podjęli się „laleczkowego” wyzwania. Ostatecznie do szkolnego
konkursu na najpiękniejszą laleczkę stanęło 9 „gałganek”. 
     Głosując poprzez Facebooka oraz tradycyjnie wrzucając głos do urny,
kibice akcji ustalili, że Miss Doll została Lili- haitańska tancerka , którą
stworzyła Majka Kordzi z klasy II SP.
      Podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, seniorzy
okazali Wielki Gest Serca! Laleczki i książeczki napisane i narysowane
przez dzieci zyskały uznanie obecnych na imprezie, co potwierdza kwota
690 zł!!! darowizny.
    
      „Wszystkie kolory świata” edycja 2017 została zakończona
ogólnoszkolnym odśpiewaniem w 7 językach świata ( z kanonem!)
międzynarodowej pieśni o Janie, co nie chciał rano wstać. Wspólny wysiłek
został utrwalony wizyjnie i fonicznie i upubliczniony na facebooku.

.

       „SIE MA SERCE, SIE POMAGA” - tak podsumowałby to, co się działo
przez ostatni miesiąc w naszej szkole, Jurek Owsiak.

       "Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, by coś zmienić, spróbuj zasnąć z
komarem latającym nad uchem" - tak oceniłby udział  młodych ludzi w akcji
UNICEF Dalajlama.

       A co powiedzieliby sami uczestnicy? Po prostu: pomaganie jest fajne!
Co na to wszystko pani od matematyki? -690 złotych oznacza, że
najprawdopodobniej 9 młodych ludzi uratowało przed chorobami 69 innych
młodych ludzi na drugim końcu świata. To tyle. Aż tyle.

                                                                      J. Syrek
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Edynburg zdobyty! ( przez nasze nauczycielki )

       Takimi właśnie słowami powitały nas nasze nauczycielki p. Violetta
Kramek i p. Beata Korbiel, które na dwa tygodnie opuściły mury naszej
szkoły, by uczestniczyć w  zagranicznym szkoleniu w Edinburgh School of
English, mającym na celu podniesienie kompetencji językowych z j.
angielskiego, poznanie innowacyjnych metod nauczania (z wykorzystaniem
TIK), nawiązanie współpracy międzynarodowej, poznanie kultury danego
kraju oraz kultury krajów, z których pochodzą uczestnicy kursu, a także
wzmocnienie wymiaru europejskiego naszej szkoły. My, uczniowie,
jesteśmy z nich dumni, gdyż one jako pierwsze z grona pedagogicznego
podjęły to wyzwanie.
       Wkrótce kolejni odważni wyruszą w świat, ponieważ ośmioro
nauczycieli Zespołu Szkół w Rząsce realizuje od września 2016 do lutego
2018 napisany przez siebie projekt „Europa to MY” w ramach Projektu
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt jest
finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i opiewa na kwotę 24469,00 EUR.
     Po powrocie zapytałyśmy panie o wrażenia i nowe doświadczenia.

Największe zauroczenie?
V.K.: Architektura Edynburga. To bardzo charakterystyczne miasto - miasto
Harrego Pottera, tajemnicze, ciekawe i nie do końca poznane. Wystarczy
wspomnieć podziemne średniowieczne ulice, które teraz znajdują się parę
pięter pod poziomem obecnej nawierzchni. Kilka wieków temu odcięto je od
świata zewnętrznego po wybuchu epidemii w biednych dzielnicach. W
Edynburgu panuje specyficzna, bajkowa atmosfera, a my codziennie
zanurzałyśmy się w niej- w porannej mgle, idąc do szkoły i w
popołudniowym świetle latarni. Jest jeszcze jedno miejsce, które Szkoci
określają jako wyjątkową i niepowtarzalną krainę. To High Land-północno-
zachodnia część Szkocji. Zauroczyły nas barwne pejzaże. Rudości, zielenie
wszystkich odcieni, granat wody i błękit nieba z mocnym słońcem, rzadko
spotykanym o tej porze roku. To jak gotowe obrazy. Wystarczyło wziąć
pędzel i malować. Do tego barwne opowieści przewodnika i muzyka
szkocka. Dotknęłyśmy serca Szkocji. 
B.K.: Mnie najbardziej zauroczyli ludzie, których poznałam w szkole.
Przyjechali z Chin, Japonii, Korei Południowej, Włoch, Argentyny i Arabii
Saudyjskiej. Wszyscy byli bardzo przyjaźni, pomocni i często się śmiali.
Nauka w takim towarzystwie to prawdziwa przyjemność!

Największe zaskoczenie?
V.K.: Wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że ludzie z różnych krajów
mówią w j. angielskim, ale ten język brzmi zupełnie różnie, często wręcz
niezrozumiale. Trzeba było oswoić się z angielskim- włoskim, angielskim-
chińskim i angielskim- koreańskim. Jednocześnie dla wszystkich
uczestników kursu było to naturalne i nie robiliśmy z tego problemu.
Najważniejsze było, żeby się porozumieć. Ciekawość innych ludzi, innej
kultury była tak silna, że każdy starł się jak potrafił najlepiej porozumieć z
innymi. Wspólnie musieliśmy realizować projekty, rozwiązywać zadania,
dyskutować, argumentować, posprzeczać się i znaleźć wspólne wyjście. To
były spore wyzwania, ale zawsze sobie pomagaliśmy. Mieliśmy dużo
cierpliwości, tolerancji i wyrozumiałości dla siebie na wzajem. A przy tym
było mnóstwo śmiechu, nieporozumień i pomyłek. Przy okazji
dowiedziałyśmy się dużo  o osobach z innych stron świata co do specyfiki
wychowania, relacji między ludźmi, ich patrzenia na inne kultury.
B.K.: Mnie bardzo zaskoczyła kultura ludzi korzystających z pięknych,
piętrowych autobusów. Na przystanku ludzie ustawiają się w kolejce. Gdy
podjeżdża pojazd, czekają na swoją kolej i spokojnie wsiadają. Zaraz przy
wejściu znajduje się miejsce na bagaż- można tam zostawić plecak czy
walizkę i wejść na piętro autobusu, nie obawiając się o jego utratę. W Polsce
takie zachowania aż trudno sobie wyobrazić. 

Niezapomniane chwile?
Spędziliśmy w szkole wspaniały wieczór grudniowy z tradycjami
świąteczno- noworocznymi. Gabi – z pochodzenia Hiszpanka, od kilku lat
pracująca w szkole, przyniosła dla każdego po 12 owoców winogron, bo na
powitanie Nowego Roku w Hiszpanii każde winogrono zjedzone przed
północą wraz z biciem zegara oznacza jedno spełnione w przyszłości,
pomyślane marzenie. Piliśmy mocną arabską kawę, którą zrobiła Latifia z
Arabii Saudyjskiej i jedliśmy przyniesione przez nią figi maczane w paście
Tahina. Schoco z Korei zrobiła pikantne danie. Były kruche szkockie
ciasteczka z nadzieniem z suszonych śliwek, a Francisco z Argentyny
przyniósł pyszne wino. Ale najważniejszą chwilą wieczoru było łamanie się
opłatkiem, który my przywiozłyśmy z Polski. Najpierw opowiedziałyśmy o
jego symbolice, o składaniu życzeń, a potem wszyscy składali sobie bardzo
serdeczne, osobiste  życzenia. Latifia zapytała, dlaczego mamy w szkole
takie drzewko-naszą choinkę, kiedy na obrazku z opłatka jest palma? I
okazało się, że nie ma granic między ludźmi, są tylko różnice między
kulturami, ale one dodają smaku życiu.

. .
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Zawarte przyjaźnie?
V.K.: Szczególnie polubiłam Latifię  z Arabii Saudyjskiej. Ma zawsze białą
chustę na głowie, jest promienną i uśmiechniętą osobą, niezwykle
sympatyczną. Będzie prawnikiem i chce pracować w swoim kraju. Zawsze
wprowadzała dobrą atmosferę do grupy. Pamiętam też Ponia- to Chińczyk,
który przez pierwsze dwa dni nie powiedział ani słowa, a trzeciego dnia
mieliśmy razem zrobić projekt o zorganizowaniu w przyszłości Olimpiady
Sportowej w Nairobi – stolicy Kenii. Nasza współpraca nie była łatwa, ale
udało się! Nie zapomnę jego uśmiechu szczęścia na twarzy, gdy odważył
się mówić i wspólnie zaprezentowaliśmy nasz projekt. Dostał ogromne
wsparcie i pochwały od całej grupy i od naszego nauczyciela.
B.K.: Ja najbardziej zaprzyjaźniłam się z Francesco z Argentyny. Od
początku naszego pobytu spędzaliśmy wspólnie czas, pracując na
zajęciach, a po południu zwiedzając Edynburg. Często utrzymujemy kontakt
mailowy. Wkrótce Francesco przyjedzie do Polski, a ja zamierzam zwiedzić
Argentynę.

Czy szkockie jedzenie może smakować?
V.K.: Oczywiście, jadałam pysznego łososia i jagnięcinę przyrządzoną w
tradycyjny szkocki sposób- wspaniała! Co do szkockiego śniadania, to:
black pudding- jak krążek naszej kaszanki na ciepło, smażone cienkie
kiełbaski z dużą ilością tłuszczu i jeszcze pomidor przekrojony na pół i lekko
grillowany. Powiem tak: raz warto spróbować.
B.K.: Jedzenie było wyśmienite. Szczególnie posmakowały mi szkockie
słodycze wytwarzane w obecności klientów tuż przed ich zakupem.
Dotychczas nie miałam pojęcia, że do masy krówkowej można dodawać
takie dodatki jak: chili, pieprz czy sól. 

Ogólna ocena Szkocji?
VK.: Zakochałam się w Szkocji, choć do tej pory myślałam, że moim
ukochanym krajem jest Norwegia.
BK.: Ja także pokochałam ten kraj i myślę, że mogłabym tam
zamieszkać!
Gdyby była możliwość pojechania do innego kraju, na inne zajęcia,
wybrałyby się Panie ponownie?
Oczywiście! Ale przede wszystkim chciałybyśmy was do tego zachęcić,
zaszczepić w was pasję podróżowania, rozwijania się, uczenia od innych i
pozwolić uczyć się innym od was. Ale nie zza okna autokaru turystycznego
albo hotelu all inclusive. Na przykład wyjazdy dla młodzieży na Erasmus
dają możliwość spotkania z ludźmi z całego świata. To rozwija wewnętrznie
człowieka, daje szerokie spojrzenie na świat, pozwala odróżnić rzeczy
ważne od nieznaczących. Tego wam życzymy. 

Rozmowę przeprowadziły:
Red. Dominika Baster, Wiktoria Pajerska, Karolina Walkiewicz

      Zawsze wiedziałam, że słowotwórstwo (czyli jeden z działów
kształcenia językowego) nie jest dziedziną łatwą do opanowania,
szczególnie dla małych dzieci, które dopiero poznają język, bogacą swój
słownik, budują nowe wyrazy, wykorzystując analogiczne reguły. Niestety
w języku polskim jest wiele wyrazów, które zawierają zawiłości
słowotwórcze, przekształcenia itd. Aby łatwiej zrozumieć, podam kilka
przykładów.
      Skoro dziecko często słyszy: „daj tatusiowi, zrób Karolkowi, powiedz
wujkowi” , samo zatem analogicznie utworzy: „chcę dać też mamusiowi”.
Albo: „to autko ma hamulec, a to nie ma hamuleca”. Lub „boisz się?- nie
boiłem się”. „Co to jest?- sól.- nie, obok sólu” „wytrzyj ręce- już wytrzyłem”.
      Ponieważ istoty rodzaju żeńskiego mówią: „szłam, szły, szłyśmy”,
toteż mężczyźni (być może ci bardziej zniewieściali) mówią analogicznie:
„szłem, poszłem, wyszłem,  zaszłem” . A ci, którzy chcą się popisać, że
znają regułę odmiany, dają upust swojej fantazji i piszą: „wyszedliśmy,
poszedliśmy”.
     Ostatni sprawdzian ze słowotwórstwa w klasach trzecich również
dostarczył mi wielu wrażeń, od radości do wściekłości. Otóż nie
spodziewałam się, że tak banalne polecenie jak: „Dopisz wyrazy pokrewne”
można tak …. skopać.
     Dla tych, którzy jeszcze się nie uczyli oraz dla tych, którzy już
zapomnieli, wyjaśniam, co to jest wyraz pokrewny. Musi on zawierać w
sobie tę samą cząstkę tematyczną, aby dał się zauważyć związek
treściowy między wyrazami. Np.: do wyrazu dom- wyrazy pokrewne to:
domek (mały dom), domownik (bo mieszka w domu), podomka (sukienka,
w której chodzimy po domu), domofon (urządzenie do komunikacji
zamontowane w domu). A co dopisali gimnazjaliści???
kot- kotwica, warkot, kod, kotlet, koczowniczy
Czy ktoś mi wytłumaczy, co one mają wspólnego z kotem, kotkiem,
koteczkiem, kocim, kocurem, kocicą, kociątkiem itd.????
Kolejne perełki:
ucho- sucho, unieruchomić, narząd słuchowy
droga- drogi (nie tani)
morze- może, marzenie
sąsiadka- siadka
     W następnym poleceniu należało podać definicję, czyli wyjaśnienie od
czego pochodzi nazwa, czy też skąd wzięła się nazwa, dlaczego to coś tak
się nazywa. I najpierw dla wyjaśnienia zagadnienia kilka prostych
przykładów:
środa- bo to środkowy dzień tygodnia lub dzień znajdujący się w środku
tygodnia
pracownik- osoba wykonująca pracę
robotnik- osoba wykonująca robotę
A oto jak fantazjowali gimnazjaliści na temat listopada- czyli miesiąca, w
którym opadają liście.
Listopad- miesiąc, w którym podczas rozdawania listów pada
  -miesiąc, w którym padają listy
  -jedenasty miesiąc w roku
-numer 11, występuje jesienią
-miesiąc, który jest chłodny
-jeden z dwunastu miesięcy, który jest częścią roku
       I niech ktoś mi powie, że praca w gimnazjum nie przynosi radości,
rozrywki, relaksu, nowej wiedzy, nie rozwija fantazji itd. itd.
                                                        red. Ewelina Trzaska

         Radosna twórczość        
  trzecioklasistów z gimnazjum
    

. .
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Przeczytaj poniższą ankietę i spróbuj na nią odpowiedzieć szczerze:

                 CZY CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNY W SIECI?

1. W jakim celu zwykle używasz Internetu 
o  gry online   
o  rozmowy przez komunikatory internetowe np. teamspeak, skype, itp. 
o  nauka 
o  rozmowy na forach internetowych   
o  odbieranie i wysyłanie poczty e-mail   
o  instagram, snpchat 
o  przeglądanie i uczestnictwo w serwisach społecznościowych np.
facebook 
o  czytanie, bądź prowadzenie bloga   
o  przeglądanie stronek WWW  

2. Jak często korzystasz z internetu?
o  codziennie
o  kilka razy w tygodniu
o  raz w tygodniu
o  kilka razy w miesiącu

3 Czy rodzice wiedzą co robisz, jakie strony przeglądasz, kiedy
korzystasz internetu?
o  tak
o  nie

4. Czy rejestrując się na serwisach internetowych wymagających tego,
w formularzu rejestracyjnym jesteś skłonny/a ujawnić swoje:  
o  imię   
o  nazwisko   
o  płeć   
o  wiek   
o  datę urodzenia   
o  adres zamieszkania   
o  numer telefonu   
o  fotografie   
o  adres e-mail  

5. Czy umieszczasz w sieci fakty ze swojego życia (np. na blogu),
zdjęcia, bądź filmiki?
o  tak, zamieszczam informacje o moim życiu ( np. na blogu)
o  tak, zamieszczam swoje zdjęcia (np. na serwisie społecznościowym typu
facebook, instagram, snapchat)
o  nie, nigdy

 

Zagrożenia dzieci i młodzieży – jak należy im się przeciwstawić

       Coraz częściej środki masowego przekazu informują nas o
przypadkach cyberprzemocy, stalkingu, czy wreszcie o próbach
uprowadzenia dzieci, pedofilii.
       Jeżeli problem nas nie dotyczy bezpośrednio, czasami go
bagatelizujemy lub przeciwnie reagujemy zbyt nerwowo i stajemy się
nadopiekuńczy. Dlatego powinniśmy my, ale przede wszystkim dzieci mieć
kontakt z osobami, które posiadają wiedzę nie tylko teoretyczną ale i
praktyczną, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia.
        Taką osobą jest nasza Pani dzielnicowa Marta Wojtaszek, która
spotkała się z nami uczniami oraz nauczycielami przed feriami.
Przedstawiła realne sytuacje zagrożeń, dała cenne wskazówki, wyczuliła
dzieci na to, że nie każdy kto się uśmiecha i jest miły, jest osobą, która
chce naszego dobra.
        Tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie szczególnie
przed feriami i wakacjami. Pani dzielnicowa natchnęła naszych młodych
dziennikarzy, którzy postanowili przeprowadzić ankietę wśród uczniów
gimnazjum, a jej wyniki opublikowane zostaną na łamach naszej gazetki w
kolejnym numerze.

         red. Małgorzata Kuśtrowska i Karolina Walkiewicz

       Bezpieczeństwo na co dzień
                      i od święta
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6. Czy kiedykolwiek:
o  otrzymałeś/aś obraźliwe, szykanujące bądź dyskredytujące Ciebie lub
kogoś z Twojego otoczenia e-maile
o  znalazłeś/aś obraźliwe, szykanujące bądź dyskredytujące Ciebie lub
kogoś z Twojego otoczenia informacje, zdjęcia
o  doświadczyłeś/aś osobiście lub wiedziałeś/aś, że pod kogoś kogo z
twojego otoczenia podszywa się ktoś zupełnie obcy, wykorzystując Twoje
lub kogoś z Twojego otoczenia dane
o  nigdy nie znalazłem/am takich informacji

7. Jaka była Twoja reakcja na te szykanujące bądź dyskredytujące
Ciebie lub kogoś z Twojego otoczenia informacje, zdjęcia, filmiki
znalezione w sieci?
o  zignorowałem/am to
o  bałem/am się o swoje bezpieczeństwo
o  przestraszyłem/am się
o  szukałem/am osoby, która to zamieściła
o  bałem/am się, żeby to nie dotarło do moich znajomych
o  powiedziałem/am o tym rodzicom, nauczycielkom, koledze/koleżance

  8. Czy kiedykolwiek:
o  wysyłałeś/aś obraźliwe lub szykanujące kogoś e-maile
o  wysyłałeś/aś obraźliwe smsy
o  używałeś/aś facebooka, by obrażać inne osoby
o  zamieszczałeś/aś informacje, zdjęcia bądź filmiki ośmieszające kogoś
na stronkach internetowych, serwisach społecznościowych czy blogach
o  podszywałeś/aś się pod kogoś, używając jego danych znalezionych w
sieci

Po wypełnieniu tej ankiety, przeczytaj swoje odpowiedzi jeszcze raz i
zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś ofiarą cyberprzemocy lub czy
sam jej nie stosujesz w stosunku do innych? Pamiętaj o tym, że osoby,
które wykorzystują Internet w celu wywierania presji na drugiej osobie,
szkalowania łamią prawo.

QUIZ WIOSENNY
1.Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna?
a) 24marca
b) 23marca
c) 21marca
d) 26 marca

2.Które zwierzę budzi się na wiosnę?
a) niedźwiedź
b) koń
c) lis
d) jaszczurka

3.Jakie kwiaty symbolizują początek wiosny?
a) Róże
b) Stokrotki
c) Skrzydłokwiat
d) Przebiśniegi

4.Jeden z przesądów mówi, że nie można dotykać pływającej po wodzie
Marzanny bo:
a) Nie przyjdzie wiosna
b) Uschnie nam ręka
c) Nadejdzie powódź
d) Będziemy biedni

5.Jakie zmiany zachodzą z długością dnia i nocy w czasie wiosny?
a) żadne
b) dzień się wydłuża a noc staję się krótsza
c) dzień staje się krótszy a noc się wydłuża

                                    Red. Mateusz Chojna i Adam Mroczek

.

.

.

.
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Smog w Polsce  
i Krakowie

     Smog w Polsce ostatnio znacznie przekracza normy. Na przykład w
Rybniku norma została przekroczona 32 razy! To rekord Polski jeżeli chodzi
o smog. W Krakowie średnio norma jest przekroczona trzykrotnie. To
odpowiada 2500 papierosów rocznie!!!
       W miejscowościach, gdzie ilość odpadów jest niska, to prawie zawsze
mają większe stężenie trucizn w powietrzu, gdyż śmieci po prostu lądują w
kominach i przedostają się do atmosfery. Smog jest bardzo szkodliwy dla
zdrowia. Najgorszy jest pył Pm 2.5, który jest tak mały, że przenika nawet
przez maski antysmogowe. Smog powoduje raka płuc, astmę, paraliż układu
krwionośnego i niewydolność oddechową.
      Oto kod URL do strony, gdzie możecie sprawdzać smog w
Bronowicach, które położone są zaledwie 4 km od Rząski:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-
pomiarowe/automatyczne/stacja/153/parametry/wszystkie
     Nie wychodźcie na pole lub na dwór (zależy gdzie kto mieszka), gdy jest
duży smog! To może Wam poważnie zaszkodzić! Na szczęście od 2019
roku palenie w piecach w Krakowie będzie zabronione. Ale czy to pomoże
?!? Czy wsie blisko Krakowa nie są gorzej zanieczyszczone niż on ?!?
      Nie możemy nadal siedzieć w tym brudzie ! To szkodzi naszym
sąsiadom, rodzinom i nam samym
Ale nie można znowu ciągle o tym myśleć, bo to może mieć większy wpływ
na psychikę niż sam smog na nasze zdrowie. Powinno się myśleć i działać,
ale nie za dużo, bo to też szkodzi.
Nic nie zrobimy sami. Gdyby nikt nie palił węglem i śmieciami, to wtedy
byłoby dobrze. Ale do tego raczej nie dojdzie. Niestety. Gdzie tu jest
logika?!?
       Niektórzy dorośli biorą kredyt na 30 lat, żeby wybudować w naszych
okolicach dom i truć się tym powietrzem. To wcale nie jest logiczne. W
Krakowie wszystkie szpitale są zapełnione z jednego powodu. Odpowiedź
jest łatwa. To wszystko smog. W Krakowie smog jest tragiczny, ale my
młodzi nic na to jeszcze nie porodzimy.
Ostatnio była także usterka w Nowej Hucie. Kilogramy pyłu dostały się do
naszej atmosfery.
       Podsumowując: Wdychamy dziennie 9 papierosów i odbieramy sobie 45
minut życia. Wychodzi, że rocznie odbieramy sobie 11 dni życia. To
niedobrze. To bardzo niedobrze.
           Prawdę mówiąc, kiedy jest alarm smogowy, gorsze od dania
papierosa dziecku jest pójście z nim na spacer. Gdy jest alarm smogowy,
komunikacja miejska jest za darmo i dobrze, ale i to nie pomaga, bo kto jest
przyzwyczajony do samochodu, tak łatwo z niego nie zrezygnuje. Zatem jak
to zrobić?
                        Red. Jakub Stachura i Michał Pawełkiewicz

1.Dominika kupiła mi "Apetizer", bo twierdzi, że jestem za chuda.
2.Karolina nie chce się uczyć, siedząc w ławce, tylko chodząc, bo jak
mówi, ruch to zdrowie, a w życiu jeszcze się nasiedzi.
3.Damian podłożył mi pod siedzenie szpilkę, a potem mnie pouczał, gdy
krzyknęłam z bólu, bo "na lekcji się nie krzyczy".
4.Rzucił w nauczyciela doniczką i krzyknął: "Trafiłem!".
5.Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań.
6.Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: "Jak kocha, to wróci" 
7.Pociął koledze sweter, chcąc sprawdzić jakość wyrobu. 
8.Nie uważa i biega na lekcjach wf-u.
9.Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje go w tornistrze.
10.Śpiewa na lekcji muzyki.
11.Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zeznawał bez adwokata
12.Po napisaniu kartkówki nie oddal jej, twierdząc, ze zostawił ją w domu.
13.Przyszedł w butach do szkoły. 
14.Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie. 
15.Uczeń chodzi po ścianie.
16.Gra puszką na przerwie i mówi, że to piłka nożna.
17.W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by, jak
twierdzi, zyskać na czasie.
18.Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki.
19.Uczeń śmieje się parszywie.
20.Córka biła rówieśnika po dzwonku.
21.Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce.
22.Uczeń zaśmieca śmietnik próbując wrzucić tam kolegę.
Jakie szczęście, że nasi nauczyciele nie wpisują takich durnych uwag!

red.Natalia Bartoszewska i Gabriela Trzaska

.

                   Humor     
dzienniczków uczniowskich

DUŻE GRATULACJE DLA CHŁOPAKÓW (J.S. I M.P.), KTÓRZY
ROZPOCZĘLI PRACĘ W NASZEJ GAZETCE.
AMBITNIE I SAMODZIELNIE ZREALIZOWALI SWÓJ PLAN DO KOŃCA. 
PIERWSZE ZADANIE WYKONANE NA MEDAL! TAK TRZYMAĆ!
                                           redaktor naczelny Ewelina Trzaska .
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TOP 15 - Ciekawostki

.

1.  Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. Podawano go sportowcom
podczas Igrzysk Olimpijskich.

2.  Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli z puszki niż reszta świata
razem wzięta.

3.  Psy i koty mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewo łapne, a samice
– prawo.

4.  Małe miasto na Alasce wybrało kota imieniem Stubbs na burmistrza.
Rządzi już 15 lat.

5.  Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w 1804
roku.

6.  Oko strusia jest większe niż jego mózg.

7.  Rozgwiazdy nie posiadają mózgu.

8.  Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią skakać.

9.  Szkielet człowieka składa się średnio z 206 kości.

10.  Przeciętna liczba komórek w mózgu  człowieka wynosi ok. 15
miliardów.                                                                                                             
11.Największy znaleziony płatek śniegu mierzył 38 cm szerokości i 3 cm
grubości.

12. Ludzkie kości udowe są mocniejsze niż beton.

13.Nie da się kichnąć z otwartymi oczami.

14. Najdłuższy odnotowany lot kury wynosi 13 sekund.  

15. W Singapurze zabronione jest żucie gumy.                                                 
                                                   
                                                             Red. Patryk Nowak

     Wiosenne dowcipy

.

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki świergolą, dzień w końcu
dłuższy, wszystko kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.
- Przestań! Miesiąc temu teściową pochowałem...

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg.
Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samochód...

Wiosna, las, ptaszki. Gawędzi student (po nieudanej sesji) z dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze mną dzieje? Chciałbym ulecieć daleko - daleko,
schować się głęboko - głęboko, zaszyć się gdzieś cicho - cicho. Czyżby to
miłość?
- Nie, kolego. To zaczął się wiosenny pobór do wojska

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone tu przez
gajowego. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

. .

http://www.dowcipy.pl/dowcip_9229.html
http://www.dowcipy.pl/dowcip_9229.html
http://www.dowcipy.pl/dowcip_9230.html
http://www.dowcipy.pl/dowcip_9230.html
http://www.dowcipy.pl/dowcip_4771.html
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Bądź na fali – CZYTAJ!
        W ciągu roku szkolnego dwukrotnie mamy okazję pochwalić się, jakie
książki lubimy czytać. Pod koniec każdego okresu na lekcjach języka
polskiego prezentujemy swoim kolegom książkę, którą ostatnio
przeczytaliśmy.
  Tak też było na początku stycznia tego roku. W klasach IV, V i VI pojawiło
się bardzo dużo znanych i mniej znanych tytułów. Oto niektóre z nich:
–  z serii "Magiczne drzewo":"Czerwone krzesło","Inwazja" A. Maleszki
–  z serii o Mikołajku wiele przygód Sempe i Gościnnego
–  z serii "Opowieści z Narni" – różne części
–  "Rzeka" E. Kiereś
–  "Krzysztofa Pączka droga do sławy" A. Onichimowskiej
–  „Kopalnie króla Salomona" H. R. Haggarda
–  "Baśniobór" B. Mulla
–  komiks "Wojna domowa" oraz wiele, wiele innych.
    Chcielibyśmy na łamach tego pisma zachęcić Was do przeczytania
niekórych z tych książek:

                     

                             "Rzeka"
         Książka opowiada o chłopcu – Kilianie, który szukał swojego ojca
Gedeona z gór. Nie powrócił on z wojny, chociaż wszystkie oddziały już
powróciły... Kilian udaje się w góry ubrany w koszulę podarowaną mu przez
matkę. Musi uważać na obcych, złych ludzi. Przeżywa wiele ciekawych
przygód. Czy odnajdzie ojca? Dowiedzcie się sami...
 
                                                        polecam:
                                         Amelka Grabarczyk z kl. V

           

               "Kopalnie króla Salomona"
       Akcja tej powieści rozgrywa się w Afryce w głębi Czarnego Lądu. Trzech
przyjaciół – Allan Henry i Kapitan Good  wyruszają na poszukiwanie
mężczyzny o nazwisku Neville. Jak się okazuje, jest on bratem Henrego i
wyruszył na pustynię, by odnaleźć legendarne kopalnie króla Salomona.
      Bohaterowie szybko zostają wciągnięci w tę niebezpieczną i pełną
przygód wyprawę. W przeciwieństwie do innych śmiałków nie zależy im na
znalezieniu ogromnych skarbów, lecz chcą zyskać honor i sławę...
Czy odnajdą pana Neville i słynne bogactwo, przekonacie się, czytając tę
książkę.
                   
                                                polecam:
                                       Maks Stanek z kl. V

.

 "Samotność Bogów"-  Dorota Terakowska
        Patrząc na tę książkę, pierwsze co zobaczyłam, to rok wydania 1998.
Zatem nie jest to "świeżynka". Wydawało mi się, że książka wydana tak
dawno nie będzie w moim typie. A jednak!
        Czytając ją, mogłam się udać do czasów pogańskich,
średniowiecznych a nawet współczesnych. Jestem pełna podziwu dla
autorki, że zdołała umieścić w trzystastronicowej powieści tyle miejsc akcji.
        A co z fabułą? Jest bardzo rozbudowana. Główny bohater, Jan, żyje w
wiosce, w wierze pogańskiej. Jego plemię czci Boga Dobroci, po tym jak do
wioski wkroczyli kapłani, szkalując wiarę w poprzednie bóstwo -
Światowida.
       Po tym jak Jan musi wykonać zadanie powierzone mu przez stare
bóstwo, przenosi się w czasie do różnych miejsc i epok.  Jan ma za
zadanie naprawić zepsute serce pewnego chłopca po przeszczepie,
uratować Jezusa przed zdradą Judasza i pomóc Joannie d'Arc w
pokonaniu wroga.
       Fabuła przedstawia się ciekawie, a to zaledwie ułamek tego, co
dostajemy od autorki.
        Książka wbrew pozorom napisana jest językiem współczesnym, nie
dłuży się, przyjemnie się ją czyta. Uważam, że jest godna polecenia i
wiem, że nie bez powodu powieść Doroty Terakowskiej została
nominowana do nagrody Srebrnego Globu.
        Jeżeli lubisz książki z motywem podróży w czasie, z elementami
przygody i romansu, to z pewnością ta książka powinna znaleźć się w
Twoich rękach.

                                     Dominika Baster kl. II gim.

.
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5  rzeczy,  których  nie  wiedziałeś
o Walentynkach:
1.   1 miliard walentynek
Wiedzieliście, że co roku wysyłanych jest ok. miliarda walentynek?
Najwięcej dostają... nauczyciele. Może to sposób na lepsze oceny ;)

2.  Listy do Julii
Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki
wysyłane są oczywiście do Werony, gdzie rozgrywa się akcja dramatu
Szekspira  „Romeo i Julia”.

3.  Czekoladki? Zawsze
Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim walentynek. Pewien
Brytyjczyk stwierdził, że stworzy takie którego jego ukochana na
pewno nie zapomni. Największe pudełko z czekoladkami powstało w
2008 roku, ważyło 1,690 kilogramów i miało w środku ponad 220 tysięcy
czekoladek. Spory zapas czekoladek na parę lat.

4. Święty Walenty zginął 14 lutego
Patron zakochanych nie skończył swojego żywota szczęśliwie, został
skazany na śmierć przez Klaudiusza II. Walenty pomagał żołnierzom
wziąć ślub z ukochanymi, co cesarz rzymski uważał za przestępstwo –
przecież żołnierze, którzy mają żony nie walczą dobrze.

5. Japońskie walentynki
W Japonii to kobiety dają prezenty swoich mężczyznom. Panowie
dopiero miesiąc później, z okazji Białego Dnia, odwzajemniają
romantyczny gest. Tradycyjnie prezentem jest biała czekolada.      

              Walentynkowy kawał na 6+
1) Jaś pisze list do Małgosi:
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o tobie,
Nie śpię w nocy, bo…JESTEM GŁODNY!!!

2) - Jak single nazywają Walentynki?
- Dzień Niepodległości.

 

Walentynki = Miłość ?

Dzień Zakochanych 
w naszej szkole

    W środę 14 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Zakochanych,
znany jako Walentynki. W poniedziałek zostało wystawione ozdobne
pudełko, do którego każdy mógł wrzucić walentynkę. Jak się okazało,
walentynek było dużo więcej niż się spodziewaliśmy. Natomiast we wtorek
odbył się krótki apel, na którym Samorząd Szkoły Podstawowej rozdał
słodkie upominki oraz liściki miłosne. Wszystkim podobała się i smakowała
ta słodka niespodzianka.
    W walentynki najłatwiej jest znaleźć swoją drugą połówkę w lodówce lub
jedząc samotnie lody i oglądając serial.

                                       Milena Ślusarczyk i Sara Tomasik

.

.

.

.
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Świadomy wybór – kluczem do sukcesu 

„Żyj według życiorysu, który
chciałbyś sobie napisać”
     Aleksander Kumor – polski aforysta

Powyższe hasło było mottem ubiegłorocznych, XII Gminnych Targów
Edukacyjnych. Odbyły się one w murach naszej szkoły. Targi edukacyjne są
już tradycją w naszej gminie. Rokrocznie przyciągają licznych
przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy w jak najbardziej
atrakcyjny sposób starają się zaprezentować ofertę swoich szkół, aby
przyciągnąć do siebie jak najwięcej kandydatów. 
Młody człowieku – trzecioklasisto - kończąc gimnazjum stajesz przed
wyborem kolejnej szkoły. Musisz się zastanowić, czy chcesz już zdobyć
konkretny zawód, czy jednak wybrać naukę ogólną, a z podjęciem decyzji
poczekać do matury, po której wybierzesz kierunek studiów.
Taki masz wybór:
Liceum ogólnokształcące - nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata
i kończy się egzaminem maturalnym. Liceum ogólnokształcące daje
uczniom możliwość podjęcia nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Oznacza to, że nauka z nich odbywa się w większym wymiarze godzin i z
rozszerzonego zakresu materiału. Licea oferują kształcenie na przykład w
klasach humanistycznych czy matematycznych lub przyrodniczych. Można
również podjąć naukę w klasie dwujęzycznej lub sportowej. Po zakończeniu
liceum ogólnokształcącego absolwent może kontynuować kształcenie w
szkole wyższej lub policealnej, czego warunkiem jest zdanie egzaminu
maturalnego.
W ubiegłym roku 14 z 41 trzecioklasistów naszego gimnazjum wybrało
naukę w LO.
Technikum - nauka w technikum trwa cztery lata i kończy się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a także egzaminem maturalnym.
Uczeń technikum będzie się uczył przedmiotów na poziomie podstawowym i
rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Technikum jest
odpowiednie dla młodych ludzi, którzy na tym etapie wiedzą już jaki zawód
chcieliby podjąć w przyszłość. Zdanie egzaminu maturalnego stwarza
możliwość podjęcia studiów.
W roku ubiegłym 22 z 41 trzecioklasistów naszego gimnazjum zdecydowało
się kontynuować naukę w technikum.
Zasadnicza szkoła zawodowa - nauka w szkole zawodowej trwa trzy lata.
Jest najczęściej wybierana przez młodych ludzi, którzy chcą szybko się
usamodzielnić i podjąć pracę zawodową. Po zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uczeń może podjąć pracę w
zawodzie. W ostatnim roku 5 z 41 absolwentów naszego gimnazjum podjęło
dalsze kształcenie w szkole zawodowej.
Aby dokonać dobrego wyboru szkoły średniej należy także wziąć pod
uwagę: poziom kształcenia w danej szkole, ofertę edukacyjną i zawodową
szkoły, odległość szkoły od domu, kadrę nauczycielska, wyniki nauczania
oraz osiągnięcia szkoły, atmosferę panująca w szkole, ofertę zajęć
pozalekcyjnych….

 „Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz
także tego dokonać” 
 
Walter Elias "Walt" Disney – amerykański producent
filmowy, reżyser, scenarzysta, przedsiębiorca, wizjoner i
filantrop

Pomyślisz, sporo tego. I jest jeszcze więcej. A wszystko na Twojej głowie.
Pewnie masz niejedną wątpliwość, pytania, a nawet obawy. Pamiętaj jednak,
że nie jesteś sam. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców
(opiekunów), wychowawcy, doradcy zawodowego czy pedagoga
szkolnego. Nierzadko największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory
młodego człowieka mają jego rówieśnicy. Doskonałą okazją do zdobycia
potrzebnych informacji o szkole są dni otwarte, które poszczególne szkoły
organizują dla swoich kandydatów.  Z kolei dla uczniów klas trzecich
gimnazjum z Gminy Zabierzów już w marcu XIII Gminne Targi Edukacyjne.
W tym roku odbędą się one w murach Gimnazjum w Rudawie, a ich hasło
przewodnie brzmi „Wolontariat – pomagając innym, buduję swoją przyszłość
zawodową.”
Pamiętaj, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej, to ważna i odpowiedzialna
decyzja, która może stać się kluczowa dla Twojego przyszłego życia.
Ścieżka edukacji, którą wybierzesz musi być przemyślana. Niewątpliwie
zdanie egzaminu gimnazjalnego na wysokim poziomie otworzy drzwi do
wymarzonej szkoły średniej. Trzecioklasiści! Już teraz trzymamy za Was
kciuki – dajcie z siebie wszystko!
Na terenie Twojej szkoły o pomoc w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej
możesz zwrócić się do Twoich szkolnych doradców zawodowych.
Zapraszamy!

                                                   Beata Kubina- Kokor
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Podejmując decyzję, weź pod uwagę:ZAINTERESOWANIA Każdy z nas ma zainteresowania, choć nie zawsze potrafimy je nazwać i o nich mówić. A naprawdę warto, ponieważ
większość dorosłych zadowolonych ze swojej pracy mówi, że sekret ich szczęścia polega na tym, że otrzymują
pieniądze za to, co uwielbiają robić. Warto przyjrzeć się swoim zainteresowaniom, bo może uda ci się znaleźć to "coś",
co będziesz lubił robić, i uczynić z tego sposób na życie.

UZDOLNIENIA Zdolności stanowią te różnice między ludźmi, które decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu
przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowywaniu się. Pewnie zaobserwowałeś to u siebie i swoich znajomych.
Jedni tyrają na szóstkę i nie zawsze im się to udaje, a inni prawie nic nie muszą robić i mają najlepszą ocenę! Ale na
innym przedmiocie może być odwrotnie. Przykłady uzdolnień? Proszę bardzo: inteligencja, spostrzegawczość,
wyobraźnia, zręczność oraz zdolności specjalne, np. matematyczne, językowe, literackie, interpersonalne, plastyczne,
muzyczne, techniczne, sportowe czy organizacyjne. A ty jakie masz uzdolnienia?

UMIEJĘTNOŚCI Zastanawiasz się czasami nad tym, co umiesz robić najlepiej? Może ktoś cię już pytał o to, co potrafisz, na czym się
znasz? Jeśli tak, to przypomnij sobie udzielone wówczas odpowiedzi. Jeśli dojdziesz do wniosku, że niewiele możesz
tu wymienić - nie szkodzi. Pomyśl zatem, jakimi umiejętnościami jesteś zainteresowany, co chciałbyś umieć robić.
Może np. umiesz łatwo nawiązywać kontakty z innymi, doradzać im, może jesteś przywódcą wśród znajomych albo
potrafisz znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji, a może dobrze gotujesz czy naprawiasz sprzęt. Powodzenia w
poszukiwaniach!

WARTOŚCI Wartości to przewodnik w kształtowaniu naszych postaw. Są wyobrażeniem tego, co jest godne pożądania, na
zdobyciu czego najbardziej ci zależy. Jeśli np. dla ciebie wartością jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, w
którym będzie można tę wartość realizować. Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z
wyznawanymi wartościami. A co ty sobie cenisz w życiu?

TEMPERAMENT Z pewnością zauważyłeś, że w tych samych okolicznościach ludzie różnie reagują na to samo zdarzenie. Jedni bardzo
emocjonalnie, inni zaś spokojnie. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia,
innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Są osoby niezwykle łatwo nawiązujące kontakt z innymi,
ale też i takie, które wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice związane są właśnie z temperamentem. Do jakiej
grupy osób ty należysz?

CECHY
CHARAKTERU

W przypadku cech charakteru mówimy o tych dobrych, stanowiących naszą mocną stronę, lub o złych, które składają
się na nasze słabe strony. Jedni są uprzejmi, uczynni, dyskretni, uczciwi, a inni obojętni, nieopanowani, niecierpliwi.
Również w sferze edukacji i pracy, w podejściu do obowiązków niektóre osoby są systematyczne, odpowiedzialne,
skrupulatne, dokładne i sumienne, podczas gdy inne zachowują się beztrosko, "spoko", "na luziku". Powinny więc
wykonywać inne prace. A ty jaki jesteś?

STAN ZDROWIA Jeśli jesteś pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do
wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Praca nie może być w kolizji ze stanem zdrowia. To też jest ważne!

                                                               POMYŚL , ZANIM PODEJMIESZ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ

źródło:http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/co-po-gimnazjum_364768.html

. .. .

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/co-po-gimnazjum_364768.html
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Wybrałeś naszą szkołę. Czy jesteś zadowolony z tego wyboru?
Ola: Tak, jestem zadowolona.  Składałam dokumenty do trzech szkół. Do
wszystkich się dostałam, ale ostatecznie wybrałam to liceum. Poza tym
chodziła tu moja siostra.
Kacper: Dzisiaj dokonałbym innego wyboru, ale czasu spędzonego w tej
szkole na pewno nie uważam za czas stracony.
Sylwia: Ja przyszłam tutaj w drugiej klasie. Przeniosłam się z innego liceum.
Po zmianie szkoły poczułam, co to jest prawdziwe liceum. Co znaczy uczyć
się, ale uczyć bez stresu. Tu mam pomoc, jeśli czegoś nie wiem, nie
rozumiem. Tutaj jest zupełnie inaczej. W tamtym liceum ten stres mnie
przytłaczał, nie mogłam pokazać, na co mnie naprawdę stać.

Co takiego jest w naszej szkole, że chce się do niej chodzić?
Filip: Przede wszystkim to, że jest taka rodzinna atmosfera. Z każdym
nauczycielem można porozmawiać na wszystkie tematy, właśnie tak, jak w
rodzinie.
Nauczyciele poświęcają nam dużo czasu, znajdują go, żeby się z nami
spotkać i na przykład coś nam wytłumaczyć. Zawsze są życzliwi. Z drugiej
strony nie chodzi tylko o pomoc 
w nauce. Uczniów, którzy są w czymś dobrzy, ta szkoła promuje. Jeden z
naszych kolegów właśnie dostał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za
wyniki w nauce.
Sylwia: Mnie się podoba to, że nauczyciele motywują nas do nauki. Często
słyszymy: „Uczcie się, dacie radę.” Tutaj każdy może pracować, jeśli tylko
chce, na miarę swoich możliwości. I każdy z nas jest traktowany
indywidualnie.
Mateusz: Ocena to jedno, a wiedza to drugie. Nie ma tu konkurencji,
polegającej na tym, że we wszystkim mam być najlepszy. Oczywiście,
uczyć się muszę, ale mogę się skupić na tym co, mnie interesuje. Nie czuję
się gorszy, bo mam niższe oceny. Wiem też,że nauczyciel docenia mój
wysiłek i wkład pracy.

Co jeszcze jest zaletą naszej szkoły?
Mateusz: Godziny zajęć. Wprawdzie zaczynamy o 7.30, ale kończymy już
o 13.00, najpóźniej o 14.00.
Michał: Łatwy dojazd do szkoły, jej dobra lokalizacja. Teraz przyjeżdżam do
szkoły samochodem, więc też plusem dla mnie jest to, że mam darmowy
parking na terenie szkoły.
Filip: Mnie szkoła bardzo dużo dała z języka angielskiego. Lepszych
nauczycieli nie miałem.
Ola: To, że jest nas mało. Nikt z nas nie jest anonimowy. Jeśli byłoby dużo
klas, to szkoła
na pewno zatraciłaby swój niepowtarzalny klimat. 

Przed Wami matura, a potem studia. Jakie macie plany po ukończeniu
szkoły?
Ola: Ja zdaję na maturze, oprócz przedmiotów obowiązkowych, dodatkowo
biologię
i chemię. Chciałabym się dostać na medycynę, alternatywą dla mnie są
studia z analityki.
Kacper: Ja planuję studia z zarządzania lub dziennikarstwo. Zdaję na
maturze rozszerzony
język angielski i język polski. Wyniki matury będą decydować, jaki kierunek
wybiorę.
Michał: Ja mam w  planach dostać się do Straży Pożarnej. Na maturze
będę zdawał fizykę
i chemię.
Filip: Ja mam zamiar dobrze zdać maturę - zaplanowałem już wyjazd do
Stanów. 
A tam… zobaczymy!
 
                                    Dziękujemy za rozmowę
                                                        uczniowie XIV LO

                            WYWIAD Z UCZNIAMI KLASY 3A  
            XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

    U NAS W SZKOLE SIĘ NIE NUDZISZ, BO DZIAŁAJĄ:

Radio METI
Warsztaty Tanga Argentyńskiego
Scena przy Chełmońskiego, czyli teatr szkolny
KF5, czyli klub fotograficzny
Klub Gier Wszelakich
5 Strona Świata, czyli koło turystyczne
Wolontariat
Sport w Szkole
Czytam bo ...

        DOŁĄCZ DO NASZEGO UCZNIOWSKIEGO GRONA,
                                 A SAM ZOBACZYSZ!

. .

http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/radio-meti
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/warsztaty-tanga-argentynskiego
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/scena-przy-chelmonskiego
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/kf5
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/klub-gier-wszelakich
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/5-strona-swiata
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/wolontariat
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/sport
http://www.xiv-lo.krakow.pl/index.php/klub-ciekawej-ksiazki
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