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Zapraszamy do czytania naszego nowego cyklu Poznaj Mojego Belfra - krótkich
wywiadów z nauczycielami. W tym numerze na 18 pytań naszych redaktorów
odpowiadali: mgr Joanna Łaska - Dyrektor SP nr 17 i nauczyciel języka polskiego oraz
mgr Leszek Doniec - nauczyciel wychowania fizycznego. Druga część w wersji wideo 
na stronie internetowej www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl

Sudoku to
łamigłówka której
celem jest
wypełnienie
diagramu w taki
sposób aby w
każdym wierszu,
kolumnie i w 9
pogrubionych
kwadratach
znalazło się po
jednej cyfrze od 1-
9.
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Redaktorzy: Ile lat pracuje Pani w tej szkole?
Pani Joanna Łaska: 30 lat.

R.:Czy trudno było uzyskać taką wiedzę by można było zostać
nauczycielem?
J.Ł.:Ja się lubię uczyć.

R.:Kim Pani chciała zostać, kiedy była w naszym wieku?
J.Ł.:Astronautą, aktorką, podróżnikiem.

R.:Czy sądzi Pani, że jest wymagająca w stosunku do uczniów?
J.Ł.:Raczej średnio.

R.:Dlaczego wybrała Pani akurat ten przedmiot do nauczania?
J.Ł.:Bo jest najciekawszy i najtrudniejszy, a ja lubię wyzwania.

R.:Jeśli miałaby Pani jeszcze raz wybierać zawód, czy podjęłaby Pani
jeszcze raz ten sam?
J.Ł.:Tak.

R.:Łatwo zapamiętuje Pani imiona nowych uczniów?
J.Ł.:Nie, ale się staram.

R.:Tęskni Pani za uczniami, którzy odeszli do innej szkoły?
J.Ł.:Oczywiście, nauczyciel zawsze związuje się emocjonalnie z
uczniami.

R.:Jakie cechy charakteru ceni Pani u ucznia i dlaczego akurat te?
J.Ł.:Otwartość, uczciwość, ciekawość i odpowiedzialność.

R.:Czy była Pani dobrym
uczniem?
J.Ł.:Tak.

R.:Czy widzi Pani, kiedy
uczniowie ściągają, czy nam się
tylko wydaje, że nie?
J.Ł.:Zawsze widzę.

R.:Czy lubiła Pani chodzić do
szkoły?
J.Ł.:Oczywiście.

R.:Jakie książki lubi Pani czytać?
J.Ł.:Wszystkie, ale głównie
fantastykę i podróżnicze.

R.:Jaki rodzaj muzyki Pani
preferuje?
J.Ł.:Poważną i ostrego rocka.

R.:Gdyby mogła Pani zaprosić
sławną osobę do szkoły, kim by
ona była?
J.Ł.:Bardzo dużo osób.

R.:Jaki jest Pani ulubiony kolor?
J.Ł.:Czarny

R.:Jakie ma Pani hobby?
J.Ł.:Moje hobby to książki, podróże
i fotografia.

R.:Jakie jest Pani wymarzone
miejsce na spędzanie wakacji?
J.Ł.:Góry, w których jeszcze nie
byłam.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
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Redaktorzy: Ile lat pracuje Pan w
tej szkole?
Pan Leszek Doniec: 15 lat.

R.:Czy trudno było uzyskać taką
wiedzę by można było zostać
nauczycielem?
L.D.:Oczywiście należało zdać
wiele egzaminów.

R.:Kim Pan chciał zostać, kiedy
był w naszym wieku?
L.D.:Piłkarzem.

R.:Czy sądzi Pan, że jest
wymagający w stosunku do
uczniów?
L.D.:Raczej tak.

R.:Dlaczego wybrał Pan akurat
ten przedmiot do nauczania?
L.D.:Nie wyobrażam sobie być
innym nauczycielem.

R.:Jeśli miałby Pan jeszcze raz
wybierać zawód, czy podjąłby
Pan jeszcze raz ten sam?
L.D.:Tak.

R.:Łatwo zapamiętuje Pan imiona
nowych uczniów?
L.D.:Tak, bardzo łatwo.

R.:Tęskni Pan za uczniami,
którzy odeszli do innej szkoły?
L.D.:Tak, mam do nich sentyment.

R.:Jakie cechy charakteru ceni Pan u ucznia i dlaczego akurat te?
L.D.:Uczciwość.

R.:Czy był Pan dobrym uczniem?
L.D.:Raczej tak.

R.:Czy widzi Pan kiedy uczniowie ściągają, czy nam się tylko wydaje,
że nie?
L.D.:Oczywiście, że widzę.

R.:Czy lubił Pan chodzić do szkoły?
L.D.:Lubiłem, ponieważ w domu się nudziłem.

R.:Jakie książki lubi Pan czytać?
L.D.:Przygodowe.

R.:Jaki rodzaj muzyki Pan preferuje?
L.D.:Hip-Hop.

R.:Gdyby mógł Pan zaprosić sławną osobę do szkoły, kim by ona
była?
L.D.:Sławnym piłkarzem.

R.:Jaki jest Pana ulubiony kolor?
L.D.:Jasno niebieski.

R.:Jakie ma Pan hobby?
L.D.:Sport, gry komputerowe.

R.:Jakie jest Pana wymarzone miejsce na spędzanie wakacji?
L.D.:Na wyspie Bali.

Nauczyciel wychowania fizycznego z redaktorami
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Kolorowanka matematyczna
Oblicz wyniki działań, a następnie pokoloruj obrazek według legendy.

Krzyżówka liczbowa
Jak rozwiązywać krzyżówkę liczbową?

w puste pola wpisz cyfry od 1 do 9;
liczby określają, jaka ma być suma wpisanych
cyfr (na przykład 23=9+6+8);
w obrębie jednej sumy cyfry nie mogą się
powtarzać;
każda łamigłówka ma dokładnie jedno
rozwiązanie!
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