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Bal zakończył się o
03:30 w niedzielę.

Imprezę uroczyście
rozpoczęto
tradycyjnym 
„Polonezem”, do
którego
trzecioklasistów
przygotował pan
Jarosław Kaczoruk.
Następnie
gimnazjaliści

miała przyjemność
zatańczyć „Walca”, 
z nauczycielami
przybyłymi na bal.
Uczniowie
przygotowali
niebanalną
niespodziankę dla
gości. Weszli w rolę
swoich nauczycieli

i odegrali scenki
humorystyczne. Po
części artystycznej
młodzież zasiadła
do kolacji, po której
przyszedł czas na
huczną zabawę!

Polonez, walc... i wielka
niespodzianka - kabaret w

wykonaniu uczniów. Ten bal
zapamiętamy na długo! Było to niewątpliwie

niezapomniane
wydarzenie dla
uczniów ostatniej
klasy gimnazjum. 
Zainteresowanych
zdjęciami z balu 
serdecznie
zapraszamy na
oficjalną stronę
internetową naszej
szkoły.

Fotograf

W tym
numerze!

Aktualności ze
szkoły i gminy
s.3

Wywiad z 
Panią Dyrektor
s.5

Sylwetki s.10

  „Ale to już było...”, BAL GIMNAZJALNY 2017 za nami!
   4 lutego odbył się uroczysty bal uczniów klas trzecich

Dariusz Kusy
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 "News Szkolny" - nowe czasopismo naszej szkoły
 O czym będziemy pisać i dla kogo?

Red. nacz.

Edytorial redaktor naczelnej 
Nikt nie zaprzeczy, że współcześnie media odgrywają wiodącą rolę w
społeczeństwie. Każdego dnia przeglądamy informacje, aby więcej
wiedzieć, sięgamy do publicystyki, żeby lepiej rozumieć i szukamy także
rozrywki, by się dobrze bawić. Jednak większość przekazów jest tak
daleko od nas! A przecież w naszej lokalnej społeczności jest także wiele
wydarzeń, o których chcielibyśmy przeczytać, podzielić się swoimi
komentarzami czy zamieścić w nich ogłoszenie - z takich potrzeb zrodził
się mój pomysł na NEWS SZKOLNY. 

Kochani, przed Wami pierwsze wydanie naszego czasopisma.  Wywiad to tak stary gatunek, jak sama prasa, a
jednak wciąż niezmiennie ta forma wypowiedzi jest popularna w mediach. Nie bez powodu! Wywiad pozwala nam
bliżej poznać drugą osobę i dlatego w naszym periodyku będziemy zamieszczali cykl wywiadów z osobami z
naszej lokalnej społeczności, które przybliżą Wam nie tylko siebie, ale i także opowiedzą o tym, co robią by nam
się tu lokalnie lepiej żyło. W tym numerze znajdziecie rozmowę z naszą Panią Dyrektor, Martą Pietrusiewicz.
Chcemy być medium obecnym w szkole, a także wśród mieszkańców naszej gminy. To do nich uczniowie będą
wychodzić i przeprowadzać sondy uliczne, wywiady, z dyktafonem dopytywać o lokalne newsy i historię naszego
regionu. 
Gazetka szkolna to także najlepszy sposób na złapanie pierwszych szlifów dziennikarskiej profesji. Już teraz
nasi uczniowie mogą sprawdzić się w roli reportera, felietonisty czy komentatora. To właśnie oni będą decydować
o tematach, które powinny się znaleźć na łamach naszego pisma.  Na pewno nie zabraknie nam ciekawych i
kreatywnych pomysłów.  Serdecznie zachęcam do lektury! 
Redaktor naczelna: ELŻBIETA BIEŃKOWSKA BULISZ

Redakcja "News Szkolny" to projekt Koła Dziennikarskiego, którego
opiekunem jest Elżbieta Bieńkowska Bulisz
Redaktor tematyczny gazetki - Agata Musur (3a), Sekretarz redakcji -
Natalia Reszczyńska (3a), Reporterzy: Ćmiel Wiktoria (3a), Jędrzejewski
Łukasz (3a), Knap Jagoda (3a), Litwińczuk Kamila (3 a), Misiarz Sebastian
(3 a), Mociak Joanna (3 a), Musur Patryk (3a), Rajtak Szymon (3b),
Skowyra Joanna (3 a), Szewczuk Magdalena (VI b)

                                                                    OGŁOSZENIE
Redakcja „News Szkolny” zwraca się z prośbą do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum o współpracę w
redagowaniu czasopisma. Czekamy na interesująca zdjęcia i różne formy wypowiedzi – opowiadania, wiersze,
komentarze, sylwetki, wywiady, sprawozdania czy relacje (np. z zawodów sportowych, imprez szkolnych), a
także recenzje nowości (filmów, koncertów, książek). Materiały możecie wysyłać na maila:
news.szkolny@gmail.com lub przynosić do red.nacz. E.Bulisz. Powinny one zostać opatrzone imieniem i
nazwiskiem autora. Ciekawe teksty i zdjęcia zostaną opublikowane, a Wy zdobędziecie pierwsze szlify
dziennikarskie! Nie musicie uczestniczyć w zajęciach Koła Dziennikarskiego, aby tworzyć wspólnie z nami
gazetę. Czekamy się Wasze pomysły i konkretne efekty w postaci tekstów i materiałów graficznych! 

. E.Bulisz.

mailto:news.szkolny@gmail.com
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AKTUALNOŚCI ZE SZKOŁY I GMINY
"ECHO WERBKOWIC"

W dziale aktualności będziemy zamieszczać
newsy z naszej szkoły i Domu Kultury oraz
wiadomości o wydarzeniach, które odbyły się
w Werbkowicach.

SZPAK I ZAGIMAK ZA NAMI, ALE TO NIE
KONIEC
Jakub Patkowski 25 marca zawalczy o
finał!

1 marca 2017 roku odbędą się obchody Narodowego
Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", na które zaprasza
Wójt Gminy Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury w
Werbkowicach i władze naszej szkoły.

3 lutego odbyły
się eliminacje do
dwóch
konkursów
matematycznych:
SZPAK dla
szkoły
podstawowej
oraz ZAGIMAK
dla gimnazjum.
Każda klasa
miała arkusz z
zadaniami
dostosowanymi
poziomem
trudności

do wieku i 60
minut na
rozwiązanie.
Konkursy są 3-
etapowe. Aby
zakwalifikować
się do II etapu
eliminacji
międzyszkolnych
(rejonowych)
należało
uzyskać co
najmniej 80%
możliwych do
zdobycia 
punktów. Udało

się to Jakubowi
Patkowskiemu
uczniowi kl. III b
gimnazjum,
który 25 marca
powalczy o
przejście do
finału.
Gratulujemy
zwycięscy i
życzymy
powodzenia!
red. A. Murus

ŚWIAT
Przełomowe
odkrycie w
kosmosie
7 planet
krąży w
układzie
oddalonym o
40 lat
świetlnych -
takie
oświadczenia
wydała NASA.

Nagrody Wójta Gminy przyznane! 

Uczniowie wyróżniający się osiągnięciami
naukowymi zostali nagrodzeni przez władze naszej
gminy. 

Stypendium naukowe otrzymały: Joanna Skowyra i
Eliza Do z gimnazjum oraz dwie uczennice szkoły
podstawowej: Magdalena Szewczuk i Wiktoria
Ciucka.  
Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzona

.

Nagrodzona

J. Skowyra

.

M. Szewczuk
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BALE, SPEKTAKLE I WALENTYNKOWE ZABAWY
Luty upłynął nam w rytmie karnawałowym

Teatr Spraw Dużych i Małych

.

.

ROMEO I JULIA WE WSPÓŁCZESNEJ
ODSŁONIE

14 lutego 2017 roku o godzinie 14:15 w Gminnym
Ośrodku Kultury młodzież pod kierunkiem  pani
Doroty Abramiuk i pani Alicji Kusiak 
zaprezentowała przedstawienie pt. „Romek i
Julka”. Inscenizacja była nową adaptacją dramatu
Whilliama Shakespeare’a  "Romeo i Julia", tyle że
w ostatnim akcie był Happy End.
W tytułowych bohaterów wcielili się Adrian
Tarczuk i Wiktoria Krzaczek z klasy III b.
Bohaterami epizodycznymi byli: Detektywi –
Łukasz Jędrzejewski oraz Jakub Muzyczka,
Ojciec Romka – Stefan Staszewski, Rodzice Julki
– Szymon Rajtak i Jakub Surdacki oraz Agata
Musur, a także – Kamil Chwedczuk i Karolina
Walter. O muzykę zadbał pan Krzysztof Lisowski,
a umiliła występ swym śpiewem Marika Drożdżak.

BAL  2017
14 lutego w
szkole odbył
wyjątkowy
bal, na
którym
wyłaniano
króla i
królową
imprezy.
Dzieciom 
bardzo
podobała się
zabawa w
rymie
wielkich
przebojów.

     KONKURS NA KRÓLA 
         I KRÓLOWĄ BALU

W klasach I-III zwycięzców wybrali
rodzice wraz z nauczycielami,
natomiast w klasach IV-VI odbyło
się głosowanie, w którym brał
udział każdy uczestnik balu.
Zdecydowaną większością głosów
zdobyli: Iga Pastoszuk i Mikołaj
Nieczyporowski.
Królewską parą w klasach I-III
zostali: Kasia Kamińska i Mateusz
Reszczyński. 

Zwycięzcom gratulujemy 
pomysłowego przebrania..

.

.
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  Życzę wszystkim, żebyśmy mieli wspólny cel działania 
  - wywiad z Dyrektor Szkoły, Panią Martą Pietrusiewicz

Potrafiłam pogodzić ze sobą i naukę, i spotkania ze znajomymi - mówi Marta Pietrusiewicz, Dyrektor
Zespołu Szkół w Werbkowicach. Nam opowiada o swoich zainteresowaniach i o tym, jak lubi spędzać
czas wolny.
Rozmawiały: J. Mociak i A. Musur z Koła Dziennikarskiego

J.M. Pierwszy
semestr już
za nami. W
jaki sposób
go Pani
podsumuje?
P.D. Pierwszy
semestr był
bardzo
pracowity, ale
przyniósł także
owoce tej
pracy. Udało
się zaspokoić
potrzeby
szkoły, które

mogą się
wydawać
banalne, ale są
bardzo ważne.
Zakupione
zostały
dozowniki w
toaletach  na
mydło, na
papier
toaletowy oraz
na ręczniki.
Myślę, że jest
to duża zmiana
z korzyścią dla
wszystkich.

Wymienione
zostały drzwi
w toaletach po
stronie szkoły
podstawowej
na wszystkich
kondygnacjach.
Zakupiliśmy
dużo pomocy
dydaktycznych,
szczególnie do
nauczania
wczesnoszkolnego
oraz dla
uczniów
objętych

pomocą
psychologiczno-
pedagogiczną,
ale również
mikroskopy,
mapy i
pomoce
matematyczne.
Poprawił się
też komfort
pracy Pań
woźnych, gdyż
zakupione
zostały wózki,
które ułatwiają
im sprzątanie,

a co
najważniejsze
dzięki nim nie
muszą teraz
dźwigać
ciężkich
wiader z wodą.
Ponadto
została
odnowiona
pracowania
matematyczna,
pracownia
geograficzna
oraz świetlica.

Jak
zdążyliście
zauważyć, w
drzwiach do
pokoju
nauczycieli
pojawiał się
zamek
elektroniczny 
w trosce o
dokumenty,
które się tam
znajdują.
Ponadto
zainstalowano
czujniki dymu
papierosów.
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Na uwagę zasługuje również impreza mikołajkowa
zorganizowana na hali sportowej. Myślę, że było to
udane wydarzenie, docierają do mnie takie głosy z
zewnątrz. Mam nadzieję na cykliczność tej imprezy.

J.M. Jakie ma Pani plany na przyszły, letni
semestr?

P.D. Mam wiele planów, nie wiem jednak czy
powinnam o nich mówić, aby nie zapeszyć (śmiech),
ale przynajmniej trochę o nich wspomnę. Chcę
poprawić jakość nagłośnienia na hali sportowej. Już w
tej chwili montowane są tam głośniki, po to, aby hala
mogła być używana w szerszym aspekcie.
Chciałabym, aby wszystkie nasze akademie odbywały
się właśnie tam, a nie na korytarzu w dwóch turach.
Mam nadzieję, że nam się to uda i osiągniemy
zamierzony cel. Jeśli chodzi o plany na przyszłość to
chciałabym połączyć dwie sale lekcyjne, aby
przenieść tam bibliotekę. W chwili obecnej znajduje się
ona na parterze i na drugim piętrze. A przecież mamy
jedną panią Danusię, która biega z góry na dół. Jest to
również niewygodne dla uczniów, ponieważ są
wyznaczone godziny, w których jedna i druga
biblioteka jest czynna. Gdy będzie się ona znajdowała
w jednym miejscu, będzie to z korzyścią dla całej
społeczności szkolnej. W czasie wakacji zamierzam
wyremontować korytarze szkolne. Chcemy
wprowadzić do szkoły program „Mediacje
rówieśnicze”. Jesteśmy już na etapie zaakceptowania
programu przez Radę Pedagogiczną. Opiekunami
programu jest pani pedagog Beata Wróbel oraz pani
psycholog Agata Czop. Chcemy zaprosić kogoś z
zewnątrz, kto zajmuje się od mediacjami, aby
przybliżył nam wszystkim ten temat. Jest to naprawdę
bardzo fajna inicjatywa, której celem będzie nauka
rozwiązywania konfliktów między uczniami. Teraz coś
dla ducha, żebyście mogli się na chwilę oderwać od
nauki. Nie będę zdradzała wszystkiego, ale wspomnę,
że może przyjedzie do nas cyrk, może zorganizujemy
jakiś koncert. Wielkim wydarzeniem będzie Dzień
Dziecka w formie festynu rodzinnego, ale o
szczegółach nie będę mówić, aby nie popsuć
niespodzianek.

A.M. A teraz zadam kilka pytań nie związanych ze
szkołą, gdyż uczniów bardzo interesuje pani
Dyrektor także jako osoba. Co lubi Pani robić w
wolnej chwili, po pracy?

i
P.D. Nie mam tego czasu wolnego zbyt dużo, ale jeżeli
już znajdę chwilę to czytam. Nie wiem czy was to
zdziwi czy nie, ale lubię robótki ręczne, w tym
przypadku robienie na drutach. Ostatnio robię tylko
czapki i szaliki, ponieważ nie mam czasu na jakieś
większe rzeczy. Bardzo mnie to uspokaja i wycisza. W
lecie natomiast uwielbiam zajmować się kwiatami w
ogródku przy moim domu oraz kwiatami w
skrzynkach. Kocham kwiaty! 

J.M. Czy ma Pani może ulubionego pisarza, poetę? 

P.D. Jeżeli chodzi o poetę to bardzo  lubię epokę
romantyzmu, w związku z tym zdecydowanie
Mickiewicz. Natomiast jeśli chodzi o pisarza, to nie
mam jednego ulubionego. Czytam różnych autorów:
sensację Cobena, Cooka oraz książki bardziej
kobiece, czyli na przykład Grocholę. Z klasyki bardzo
lubię Sienkiewicza. 

A.M. Czy lubi Pani oglądać filmy? Jaki typ
najbardziej Pani preferuje?

P.D. O tak, lubię oglądać filmy. Przypuszczam, że jak
większość kobiet lubię komedie romantyczne, ale
także dobrą sensację, czyli filmy trzymające w
napięciu. Chyba was tym zaskoczę mówiąc, że
bardzo lubię fantastykę: „Gwiezdne wojny”, „Star Trek”
czy „Władcę pierścieni”. Bardzo lubię takie filmy. Jest
to dla mnie oderwanie się od  rzeczywistości,  sprawy
dnia codziennego zostawiam za sobą. Traktuje takie
filmy jak bajki dla dorosłych (śmiech). 

J.M. Jak Pani wspomina swój czas w szkole? Co
było wówczas ważniejsze – nauka czy znajomi i
przyjaciele?

P.D. Powiem nieskromnie, że nigdy nie miałam
problemów z nauką, ale też nie byłam typem kujona.
Wydaje mi się, że potrafiłam pogodzić ze sobą – i
naukę, i spotkania ze znajomymi, które jak najbardziej
też miały miejsce.

J.M. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
P.D. Zdecydowanie biologia! Bardzo lubię ten
przedmiot, do dzisiaj mnie to interesuje, dlatego też
wybrałam studia przyrodnicze.
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Dyrekcja z wizytą w klasie III c

Świat roślin i zwierząt to jest to, co mnie stale
fascynuje, jednak z większym naciskiem na to
drugie, bo uwielbiam psy (śmiech).
A.M. Czego Pani życzy sobie oraz całej
społeczności naszej szkoły?
P.D. Życzę wszystkim, żebyśmy mieli wspólny cel
działania, ponieważ on jednoczy, a współpraca
pozwala osiągnąć wspaniałe efekty. Życzę nam,
abyśmy stanowili zgraną społeczność.

A.M. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas na
udzielenie wywiadu.
P.D. To ja Wam dziękuję pięknie za Wasze
zaangażowanie na rzecz promocji szkoły i trzymam
kciuki za kolejne numery Waszego pisma. 

Dyrekcja z nauczycielami i uczniami

Imieniny Marty
Marta imieniny obchodzi
11, 18, 19 stycznia, 22, 23 lutego,
14 kwietnia, 16, 21 czerwca, 27,
29 lipca, 23 września, 2, 16, 24
października.
Najbardziej popularną datą
obchodzenia imienin Marty to 29
lipca. Czyżby to był także dzień
imienin naszej Pani Dyrektor? :)

Pochodzenie imienia Marta
Marta jest to imię pochodzenia
aramejskiego, które oznacza
gospodynię, panią, władczynię.

Dzień Chłopaka

Mikołajki
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Przeprowadziliśmy sondę uliczną. Mieszkańcy
Werbkowic odpowiadali na nasze pytania.

.

Kultura i
obyczaje
zmieniają się
na przestrzeni
lat, a wraz z
nimi wzorce
zachowań.
Często
słyszymy
powielane
sformułowania:
dziewczynce
to nie wypada,
chłopaki nie
płaczą. W
gąszczu
narzucanych
norm i
zachowań,
postanowiliśmy
poszukać
odpowiedzi na
nurtujące nas
pytania. Jaka
zatem jest 
współczesna

kobieta? Jaki
powinien być
mężczyzna?
Te pytania
zadaliśmy
przechodniom
w
Werbkowicach.
Alicja Ogórek i
Wiktoria
Bednarczuk
zadawały
kobietom
pytania na
temat
mężczyzn,
natomiast
Łukasz
Jędrzejewski,
Jakub
Surdacki i
Szymon
Czarnecki
zadawali
mężczyznom
pytania

na temat
kobiet.
Odpowiedzi
były różne.
Mężczyźni
najczęściej
twierdzili, że w
kobiecie
szukają osoby
ciepłej. Z
sondy
wynikało, że
kobieta
powinna być 
delikatna,
poświęcająca
się, kulturalna,
czarująca,
inteligentna,
śliczna i
atrakcyjna. Od
mężczyzn
wymaga się
innych cech.
Werbkowiczanki
odpowiadając

na nasze
pytanie,
wyliczały
następujące
cechy
pożądane u
mężczyzn:
zadbany,
wykształcony,
zabawny,
opiekuńczy,
czuły,
dominujący,
pewny siebie i
zaradny.
Zapytaliśmy
także o cechy,
które są
negatywne u
mężczyzn.
Panie
najczęściej
wskazywały
agresywność,
zazdrość,
egoizm, upór

i kłótliwość.
Mężczyźni zaś
krytykowali w
kobietach
skłonność do
chytrości,
mściwość i
zawiść,
skąpstwo,
niecierpliwość,
ale takżę
łatwowierność.
Jak wynika z
udzielonych
odpowiedzi,
każdy ma inne
spojrzenie.  Na
pewno nasza
ocena drugiego
człowieka, bez
względu na
płeć zależy to
od cech
charakteru i
jego
zachowania.

Nie należy
zatem
kierować się
samymi
stereotypami. 
A Ty jak
myślisz? Jakie
są
współczesne
kobiety i jacy
są
współcześni
mężczyźni?
Jakim 
człowiekiem
Ty jesteś?

http://zrozumiecfaceta.eksiazki.az.pl/czym-tżródło: ak-na-prawde-roznia-sie-kobieta-i-mezczyzna-z-
przymruzeniem-oka/
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14 lutego obchodziliśmy Walentynki, 8 marca będzie
Dzień Kobiet. Co właściwe wiemy o tym świętach?

.

Dzień Kobiet, 8 marca
Z historii
Od 107 lat obchodzimy to święto.
Zostało ono ustanowione dla
upamiętnienia strajku 15 tysięcy
kobiet, pracownic fabryki tekstylnej
z Nowego Jorku, które domagały
się praw wyborczych i polepszenia
warunków pracy. Właściciel fabryki
zamknął strajkujące kobiety w
pomieszczeniach fabrycznych, w
celu uniknięcia rozgłosu. W wyniku
nagłego pożaru zginęło 129 kobiet.
Dziś w Polsce 8 marca można
spotkać manifestacje
upamiętniające ofiary walki o
równouprawnienie. Kobiety w tym
dniu mogą poczuć się szczególnie,
dostać upominek, bukiet kwiatów i
życzenia.

Dzień Mężczyzn, 10 marca
Z historii
Został ustanowiony 19 listopada
1999 roku przez Organizację
Narodów Zjednoczonych. 
Uznano wówczas, że zgodnie z
zasadą równości płci, w nawiązaniu
do idei Dnia Kobiet warto ustanowić
święto panów. Wówczas powstał
Międzynarodowy Dzień
Mężczyzn. 
Pomysłodawcą tej idei była kobieta,
przedstawicielka UNESCO
Ingeborg Breines. Dzięki UNESCO
święto, wspierające równowagę
płci, zdobyło akceptację wielu
krajów.
W Polsce Dzień Mężczyzn
obchodzimy dopiero od kilku lat 10
marca.

Święty Walenty
żył w
starożytnym
Rzymie i był
kapłanem w
czasach
panowania
Klaudiusza II.
Cała historia
zaczęła się od
wydania zakazu
udzielania
ślubów
żołnierzom
rzymskim przez
cesarza.
Uważał on, że
wolny
mężczyzna jest
lepszym
żołnierzem.
Walenty złamał
ten zakaz i
błogosławił

śluby młodych
legionistów.
Został za to
wtrącony do
więzienia, gdzie
zakochał się w
niewidomej
córce swojego
strażnika.
Legenda mówi,
że jego
narzeczona pod
wpływem tej
miłości
odzyskała
wzrok. Gdy
dowiedział się o
tym cesarz,
kazał zabić
Walentego. W
przeddzień
egzekucji
ukochana
Walentego

dostała list 
z podpisem: „Od
Twojego
Walentego”.
Egzekucję
wykonano 14
lutego 270 roku.
Gdy zmarł
ludzie zaczęli
wspominać
Walentego w
rocznicę
śmierci. Dzięki
swojemu
poświęceniu
został patronem
miłości 
i zakochanych.
Dziś
Walentynki
spędzamy
zazwyczaj w
towarzystwie
ukochanej

osoby,
obdarzając się
upominkami.
Jest to także
okazja, aby
wysłać liścik z
miłosnym
wyznaniem i
podpisem
„Twoja
Walentynka,
Twój Walenty”

A. Canova

.

Canova

.

Święty Walenty żył w starożytnym Rzymie i był kapłanem w czasach
panowania Klaudiusza II. Cała historia zaczęła się od wydania zakazu
udzielania ślubów żołnierzom rzymskim przez cesarza. Uważał on, że
wolny mężczyzna jest lepszym żołnierzem. Walenty złamał ten zakaz i
błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia,
gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi,
że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy
dowiedział się o tym cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień
egzekucji ukochana Walentego dostała list 
z podpisem: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 270
roku. Gdy zmarł, ludzie zaczęli wspominać Walentego w rocznicę śmierci.
Dzięki swojemu poświęceniu został patronem miłości 
i zakochanych.

Walentynki spędzamy zazwyczaj w towarzystwie ukochanej osoby,
obdarzając się upominkami. Jest to także okazja, aby wysłać liścik z
miłosnym wyznaniem i podpisem „Twoja Walentynka, Twój Walenty”

                                                               ***
Ciekawostka o Dniu Kobiet
W czasach PRL-u święto wszystkich Pań było wolne od pracy. Kobiety za
każdym razem 
w prezencie dostawały rajstopy, goździki i kawę.

.

Amor i Psyche

.

Amor i Psyche

.
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                        Poznaj swojego nauczyciela!
    Tym razem to my pytamy, a nauczyciele odpowiadają 

Poznaj swojego nauczyciela - to stały cykl pytań do nauczycieli, o to co lubią, czym się
interesują, o czym marzą. W każdym numerze naszego pisma będziecie mieli okazję poznać
bliżej inne osoby z Grona Pedagogicznego. Co zrobimy, kiedy wszystkich przepytamy?
Wymyślimy nowe pytania! W tym numerze: Pan P.Kapusta i Pani B.Wróbel.

Jestem
nauczycielem...
- informatyki i
zajęć
technicznych.
Jaką muzykę
najchętniej Pan
słucha? --
Słucham
polskiej muzyki
rockowej.
Kraj, który
chciałby Pan
zwiedzić.

Uważam, że w
naszej
ojczyźnie jest
bardzo wiele
godnych
polecenia
miejsc do
zwiedzania.
Spośród krajów
zagranicznych
interesują mnie:
Francja i
Włochy.
Jaki talent

chciałby Pan
posiadać?
Interesuję się
grafiką
komputerową.
Chciałbym
umieć lepiej
rysować i
posiadać talent
plastyczny.
W
przyjaciołach
najbardziej
cenię:

Szczerość,
chęć pomocy
innym,
możliwość
liczenia na
przyjaciela w
trudnych
chwilach,
zaufania mu.

Główna cecha
Pana
charakteru...Trudne
pytanie. Ciężko
samemu siebie
oceniać…….
Największym
autorytetem dla
Pana to… Jest
Karol Wojtyła -
papież Jan
Paweł II. 
Jakie ma Pan
marzenia? Nie
mam
górnolotnych
marzeń,
najważniejsze to
bezpieczeństwo,
aby w naszych
czasach żyło
się spokojnie.
Ponadto
chciałbym
zwiedzić
Francję i
Włochy.

Największa
Pana pasja to…
Zdecydowanie
muzyka i
komputery.
Ulubiona
książka / film…
Lubię gatunki:
science fiction,
komedie oraz
biograficzne (na
faktach).
Ulubione tytuły
książek i
filmów:
„Marsjanin”,
„Niezgodna”,
„Na skraju jutra”,
„Sięgając
chmur”.
Gdyby był Pan
ministrem
edukacji, to co
zmieniłby w
szkolnictwie?
Zwiększyłbym

nakłady
finansowe na
szkolnictwo. 
Podniósłbym
płace
nauczycieli,
pracowników
oświaty oraz
nakłady na
pomoce
dydaktyczne.
Gdybym nie był
tym, kim
jestem,
byłbym…
Sam nie wiem,
może
informatykiem,
muzykiem.

Piotr Kapusta

.

Imię Piotr jest pochodzenia grecko-
łacińskiego i wywodzi się  od słowa
Petrus, które oznacza skałę. 
Imię Paweł jest obecnie pierwszym
pod względem popularności
imieniem dawanym chłopcom. W
rankingu tym wyprzedzają Pawła
tylko dwa imiona żeńskie: Anna i
Maria. 
Imię Paweł znajdziemy dość 

Imię Piotr
pochodzi od
grecko-łac.
słowa Petrus i
oznacza skałę.

Jest to obecnie
pierwsze pod
względem
popularności
imię dawane
chłopcom. 

W rankingu
wyprzedzają go
tylko dwa
imiona żeńskie:
Anna i Maria. 

SYLWETKA

.
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Jestem
pedagogiem
szkolnym.

Najchętniej
słucham
(jakiej
muzyki?)
rockowej.

Kraj, który
chciałabym
zwiedzić:  Bali
- wyspę w
Indonezji.

Talent, który
chciałabym
posiadać…
zachowanie
równowagi
ciała
w utrudnionych
warunkach, np.
na wysokości.

W
przyjaciołach 
 

najbardziej
cenię -
uczciwość.

Główna cecha
mojego
charakteru to
odpowiedzia-
lność.

Największym
autorytetem
dla mnie
jest…Jerzy
Płonka –
niewidomy
alpinista.

Moje
marzenie …
(jedno z wielu)
to: wyprawa w
Himalaje.

Moja pasja...
pływanie, 

wspinaczka
górska.

Ulubiona
książka /
film…

Nie mam
ulubionej
książki czy
filmu, gdyż
musiała by to
być jedna
książka i jeden
film. Lubię
czytać, lubię
dobre kino.
Mam
faworytów w
różnych
gatunkach, są
to: Trylogia
Millennium/Gra
o tron/Władca
pierścieni/Rok
w Paryżu/Tam,
gdzie spadają
anioły… lista
jest dość
długa.

Gdybym była
ministrem
edukacji, to
zmieniłabym
w szkole….
Nauka
odbywałaby
się poprzez
działanie plus
minimum
niezbędnej
teorii. Zajęcia
w szkole
umożliwiałaby
uczniom
przejmowanie 
inicjatywy,
aby zdobywali
przekonanie
o swojej sile
sprawczej
i samodzielności.
Położyłabym
nacisk na
zajęcia 

praktyczne

z różnych
przedmiotów,
ponieważ
zgodnie z tzw.
stożkiem
Dale’a ludzie
zapamiętują :
10% z tego co
usłyszą;
20% z tego co
przeczytają;
30% z tego co
zobaczą;
50% tego o
czym
rozmawiają, 
70%  praktyka
i działanie;
90% tego, w co
są
zaangażowani.
Poza tym
podejmowanie
różnorodnych
działań przez 

uczniów
wpływa

na budowanie
własnej
wartości.
Gdybym nie
była tym, kim
jestem,
byłabym…
prawnikiem.
***
Beata – żeński
imię, które
pochodzi od
łac. słowa
beata
oznaczającego
błogosławiona,
szczęśliwa,
przynosząca
szczęście.
Imieniny Beaty
obchodzi się 8
marca w Dniu
Kobiet lub 29
czerwca.

Beata Wróbel .
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Śmech to zdrowie!

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na
skrzypcach. On nie ma za grosz słuchu - mówi
nauczycielka.
Na to mama:
- On nie ma słuchać, on ma grać.

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia
chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia
symuluje. 

Przed sprawdzianem uczeń pyta ucznia:
- Powtarzałeś coś? 
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

                 ANEGDOTA
W pewnym okresie życia, Einstein
regularnie prowadził zajęcia. Jeden
z jego uczniów ze zdziwieniem
stwierdził:
- Panie profesorze, pytania na
tegorocznym egzaminie były takie
same jak w latach ubiegłych!
- To prawda – powiedział Einstein –
lecz w tym roku odpowiedzi są
inne.

                       SENTENCJA MIESIĄCA
I śmiech niekiedy może być nauką. Kiedy się z
przywar, nie z osób natrząsa.
Ignacy Krasicki

Albert

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy post i dajemy lajka!

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak
orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

HUMOR  i  ROZRYWKA
Stra�cony jest każdy dzień bez uśmiechu.  
Kornel Makuszyński

.

Śmejmy się!

Einstein .
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