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                  HELLO GONZAGA!

  
  Moje tegoroczne wakacje były bardzo pracowite, ponieważ cały miesiąc
lipiec spędziłam w USA, w stanie Waszyngton na Uniwersytecie Gonzaga w
roli nauczycielki angielskiego. Niektórzy powiedzą- to nic nowego, a jednak.
Mój lot trwał prawie 24 godziny, z przesiadkami w Amsterdamie i Seattle
oraz cofnęłam się w czasie o 9 godzin. Podczas gdy ja kładłam się spać, wy
właśnie wstawaliście. Z moją koleżanką, nauczycielką języka angielskiego z
miejscowości Klucze, byłyśmy jedynymi osobami z Polski. Miło nam było
widzieć na twarzach dorosłych uśmiech, kiedy dowiadywali się, że jesteśmy
z tego kraju. Znają przecież naszego słynnego koszykarza Przemysława
Karnowskiego, zawodnika drużyny akademickiej Gonzaga Bulldogs
(koszykarska liga NCAA). Młodsze dzieci jednak nie wiedziały, gdzie jest
Polska.
  W Gonzadze około 400 dzieci imigrantów i uchodźców w wielu od 5 do 21
lat, spędziło cały miesiąc lipiec, ucząc się języka angielskiego w Summer
Language School. Uczniowie reprezentowali 50 krajów świata (np. Nigeria,
Tunezja, Syria, Afganistan) i mówili 60 językami. Dzieci te wraz z rodzicami
wyjechały ze swoich krajów z powodu wojen, kataklizmów i trudności
finansowych. Chcą uczyć się w spokojnym miejscu, nauczyć się języka a
potem spokojnie żyć i pracować. Wiele z nich cierpiało niedostatek, prawie
wszystkie po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyły klocki LEGO.
  Nauka języka angielskiego w Ameryce jest podobna do naszych lekcji z
różnych przedmiotów, dlatego że oni mieszkając w tym kraju, uczą się
języka od wszystkich dookoła (immersja językowa). To tak jak nasze małe
dzieci uczą się języka polskiego z najbliższego otoczenia.
Do mojej klasy czwartej było zapisanych 52 dzieci, ale nie wszystkie
przyjeżdżały do szkoły, więc zwykle było ich około 30. Dzieci były
przywożone do szkoły żółtymi, dużymi, bardzo bezpiecznymi autobusami.
Można je zobaczyć na filmach amerykańskich, ich wzór nie zmienił się od
ponad 50 lat. Razem z trzema paniami Amerykankami pełniłyśmy funkcję
nauczycielek. Na początku jak zwykle były ustalone zasady zachowania: Be
Safe, Be Respectful, Be Responsible, Try your Best ! a potem wszystko już
toczyło się sprawnie.
     Zajęcia dotyczyły głównie przyrody, matematyki i technologii. Program
nauczania w mojej klasie dotyczył PIRATÓW i był skierowany do dzieci 10-
11- letnich. Codziennie przez trzy tygodnie były wprowadzane nowe słowa o
akademickim znaczeniu np. w pierwszym dniu: buoyancy, submerge.
Uczniowie poznawali ich znaczenie, ćwiczyli wymowę, dzielili na sylaby,
stawiali akcent, zastanawiali się jakie to są części mowy, tworzyli definicje,
układali z nimi zdania, a następnie przechodzili do następnego etapu tj.
learning by doing. Rozpoczęli od budowy pirackich statków i tratw,
sprawdzali hipotezy, dlaczego statek utrzymuje się na powierzchni albo
tonie, jak powinna być zbudowana tippy raft, aby nie zatonęła. Po poznaniu
słów cardinal directions i compass rose przystąpili do projektowania
własnych map tak, aby inna grupa mogła odszukać zaginione skarby. Praca
w grupach jest tutaj codziennością. Codziennie inny losowo wybrany skład
uczniów pozwolił im na rozdzielenie obowiązków i na poznanie siebie
nawzajem. 

.

Nauka kierunków umożliwiła im też zaprojektowanie własnego miasteczka z
wszystkimi niezbędnymi do życia budynkami z klocków lego w 3D. Na
uwagę zasługuje fakt, że w miejscu centralnym dzieci zawsze budowały
szkołę. Oprócz klocków wykorzystywano wszystkie inne możliwe proste do
zdobycia przedmioty jak słomki, plastikowe łyżeczki, gumki, folie, kolorowy
papier, sznurki itp. Kreatywność dzieci nie miała granic. Chłopcom bardzo
spodobało się budowanie katapult obronnych przed piratami. Mogli do woli
strzelać pomponami z plastikowych łyżeczek.   
                                                
                                                Romana Danak

.
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To po prostu trzeba zobaczyć!   Kalendarz Świąt Nietypowych

      Kalendarz świąt nietypowych to okazja żeby świętować każdego dnia.
Sprawdź kalendarz świąt nietypowych na listopad 2017.

    Czy chcesz wiedzieć kiedy jest Dzień Telewizji, Dzień Studenta albo
Dzień Tolerancji? A kiedy obchodzi się Dzień Pluszowego Misia?
Wszystko to można sprawdzić w Kalendarzu Świąt Nietypowych i mieć
powód do świętowania, pozdrawiania i składania życzeń z okazji
nietypowych świąt każdego dnia! Kalendarz Świąt Nietypowych to lista
nietypowych świąt obchodzonych w Polsce i za granicą, a nawet na całym
świecie!

Kalendarz świąt nietypowych – kalendarz stworzony przez imperialistów
z Ententy podczas I wojny światowej. Powstał on na użytek Cesarstwa
Niemieckiego, aby ludzie świętowali tak długo i często, żeby nie mieli czasu
walczyć na froncie o ojczyznę. Gromadzi on święta, które nie zostały
dopuszczone przez zwykłe święta do ich kalendarzy. 

11.01 Dzień Wegan
11.02 Międzynarodowy Dzień Dziennikarzy 
11.03 Święto Myśliwych
11.04 Dzień Taniego Wina
11.05 Dzień Romów
11.06 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wojen i Konfliktów Zbrojnych
11.07 Dzień Feministek
11.08 Dzień Zdrowego Jedzenia
11.09 Dzień Gry Wstępnej
11.10 Dzień Jeża
11.11 Japoński Dzień Singli 
11.12 Dzień Bicia Rekordów
11.13 Dzień Placków Ziemniaczanych
11.14 Dzień Króla Juliana
11.15 Święto Wojskowego Centrum Geograficznego
11.16 Dzień Tolerancji
11.17 Dzień Studenta
11.18 Dzień Antybiotyków
11.19 Dzień Toalet
11.20 Dzień Krawata
11.21 Dzień Telewizji
11.22 Dzień Kredki
11.23 Dzień Licealisty
11.24 Dzień Buraka
11.25 Dzień Pluszowego Misia
11.26 Dzień Bez Zakupów
11.27 Dzień Kolejarza 
11.28 Dzień Pocałunku
11.29 Dzień Podchorążego
11.30 Dzień Białych Skarpetek

A według Was, które święto powinno znajdować się w naszym tradycyjnym
kalendarzu?  
                                          Red. Karolina Walkiewicz

            W czasie wakacji p. Beata Ziębińska brała udział w szkoleniu
metodycznym w Londynie. W trakcie szkolenia poruszane były głównie
popularne trendy w nauczaniu. Tematy zajęć obejmowały m. in. odwróconą
klasę, rolę oceniania/ testowania/ egzaminowania w nauczaniu, wady i zalety
CLILyli np. nauczanie biologii po angielsku, wykorzystanie TIK na zajęciach,
pracę metodą projektu, rolę gramatyki i słownictwa w nauczaniu i uczeniu
się.

       W trakcie zajęć nie zabrakło czasu na wymianę doświadczeń z innymi
nauczycielami. W sumie w grupie było nas 11 (2 nauczycieli z Węgier, 3 z
Bułgarii, 2 z Chin, 1 z Brazylii, ale obecnie mieszkający na Islandii oraz
3 z Polski). Wszyscy nauczyciele to angliści.

     Co zwiedzałam i gdzie byłam? Ponieważ nie był to mój pierwszy ani
drugi, trzeci raz w Londynie, to NIE zwiedzałam miejsc z tzw. listy TOP 10,
ale raczej miejsca, które są mniej popularne, ale nie mniej wartościowe
(szczególnie dla anglisty, który KOCHA to miasto tak, jak ja). Miejsca z TOP
10 siłą rzeczy i tak mijałam po drodze...
      Odwiedziłam m. in. takie miejsca, jak: sala koncertowa,The Globe- teatr
Szekspira, parlament brytyjski i królewski ogród botaniczny.  Udało mi się
również obejrzeć (jeden z dziesiątek granych w Londynie) musical. Przy
takim bogatym repertuarze nie jest łatwo podjąć decyzję, na co zakupić bilet.
Ceny wahają się od 50 do 80 funtów, więc na mój wybór wpływ miał głownie
budżet, którym dysponowałam i "padło" na... THRILLER. Muszę przyznać,
że był to strzał w dziesiątkę! Coś niesamowitego! To po prostu trzeba
zobaczyć! 

      Mieszkanie w hostelu dało mi ogromną swobodę zarządzania czasem,
więc oprócz podniesienia swoich kompetencji językowych i
metodycznych, wzbogaciłam swoją wiedzę kulturową, historyczną, itp.,
którą z pewnością wykorzystam w trakcie realizacji swojej innowacji Kraje
anglojęzyczne i ich kultura.

. .
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     Pewnie pomyślałeś, Drogi Czytelniku, że to parę kolejnych nic nie
znaczących zdań, które i tak nic nie zmienią w Twoim życiu. Możliwe też, że
z zainteresowaniem patrzysz teraz na litery, które, mam nadzieję, składają
się w logiczne wyrazy i łączącą się całość. Jakikolwiek nie byłby powód, dla
którego postanowiłeś zostać ze mną, zapraszam do lektury i mam nadzieję,
że Ci się spodoba.
     Przyjaźń.
“Na czym ta intymność polega?
Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie
rzeczy. Nie wstydzisz sie być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy
jesteś “nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której
się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać.
Wiesz, że ta osoba tego nie wyśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko
tobie. Jest w stanie być obok.”
-Cezary Kosiński
     Relacje z innymi ludźmi, szczególnie te pozytywne, to trudne rzeczy.
Łatwiej jest kogoś ignorować, niż poświęcać mu swój czas. A według mnie,
głównie na tym polega przyjaźń. Jeśli spędzasz z kimś swoje wolne chwile,
to znaczy, że ci na nim zależy, chcesz, żeby uczestniczył w twoim życiu.
Nie mówię już o tym, że zawsze robisz najpierw coś dla tej drugiej osoby, a
później patrzysz na swoje potrzeby, ponieważ- nie oszukujmy się, to są
słowa trudne do zrozumienia nawet dla mnie.
     Mogę opowiedzieć Ci moją historię. Otóż, ja od dziecka byłam otoczona
ludźmi, których mogłam nazwać jedynie znajomymi. Dziwne, prawda? Żyję
na tym świecie paręnaście lat i nie miałam przyjaciela? Właśnie tak. W
szkole podstawowej nie przywiązywałam do tego uwagi, dogadywałam się z
osobami z klasy, ale na tym się kończyło. Nasza relacja nie wychodziła
poza mury tego znienawidzonego przez większość młodzieży budynku. Gdy
przyszłam do gimnazjum, miałam postanowienie: nie będą przywiązywać się
do innych, jest mi dobrze samej ze sobą. Dlaczego? Bałam się, że znów
zostanę zraniona? Może.
     Udawało mi się utrzymać emocje na wodzach do pewnego momentu. Po
prostu zaczęło mi brakować spędzania czasu z innymi. Znalazłam grupkę
osób, które były mi najbliższe ze wszystkich. No i jakoś samo się zaczęło.
Polubiłam to uczucie, jakim jest wychodzenie z przyjaciółmi, znajomymi (?).
Wreszcie dowiedziałam się, czego mi brakowało w życiu, znalazłam
przyjaciela, ale… No tak, zawsze jest jakieś “ale”. Po czasie, zastanawiam
się, czy wszystkie te osoby są/były godne mojego zaufania. Kilkoro z nich
jestem pewna w stu procentach. A reszta?
     I tu pojawia sie kolejne pytanie: Komu można zaufać? Kto nas nie
zdradzi? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, jak każdy z nas. Nikt
nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie, ale jeśli czujecie, że osoba,
którą uważacie za przyjaciela, jest po prostu dla was oparciem w każdej
sytuacji, potrafi was rozśmieszyć, to na ogół to jest właściwa osoba. Wydaje
mi się, że to się tyczy ludzi w każdym wieku. Jeśli chodzi o przyjaźń, to
zawsze są te same zasady gry: bądź wsparciem, nie ignoruj problemów,
pomagaj i ciesz się razem z nim, a także nie bądź egoistą i manipulatorem.

     Właśnie tak, manipulacja. Pewnie się zastanawiasz, co to ma wspólnego
z przyjaźnią? Ja też tak myślałam do niedawna. Nie będę się tu rozpisywać
co do mojej sytuacji, ale pamiętaj: jeśli ktoś wymusza na tobie poczucie winy
w sprawach, które są całkowicie normalne, to porozmawiaj z tą osobą. Takie
rzeczy nie powinny się w ogóle wydarzyć.
     To samo tyczy się starania z całych sił o osoby, które mają cię
kompletnie gdzieś lub nie masz z nimi nic wspólnego.”Nie przenoś gór dla
tych, którzy nie podniosą dla ciebie kamienia”- Michał Kellen- Zasada, która
przydaje się w życiu. Jeśli starasz się wbrew wszystkiemu stworzyć coś,
czego nie chce druga strona, to tylko na tym stracisz. Trzeba wiedzieć,
kiedy należy odpuścić. Niektóre osoby nie są naszymi bratnimi duszami i tak
musi już zostać.
     Wiesz co? Przede wszystkim bądź sobą. Nie udawaj nikogo innego. Nie
bądź sztuczny, pokaż swoje prawdziwe oblicze. Nie przejmuj się opiniami
innych, którzy będą cię obgadywać. Prawdziwy przyjaciel wie, jaki jesteś. 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze
skrzydła zapominają, jak latać.” Antoine de Saint-Exupéry

„Najlepsi przyjaciele – bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas
ranią – i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół
są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest
prawdziwa.” Jessica Ann Redmerski

„Nie idź za mną – mogę cię nie poprowadzić. Nie idź także przede mną
– mogę za tobą nie podążyć. Po prostu idź obok mnie jako przyjaciel.”
Albert Camus

„Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałby żyć sto lat
minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie.”
Alan Alexander Milne – Kubuś Puchatek
                                         
                                       Cytaty wybrała red. Karolina Walkiewicz

       Docenić chwilę, aby nie zmarnować życia
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  Klęski żywiołowe ostatnich tygodni DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ      
      

Huragan Irma

                                              Huragan „Irma”

     W dniach 2-3 września 2017r. we Florydę i Karaiby uderzył potężny
huragan Irma. Jest to najpotężniejszy huragan odnotowany dotąd na
Atlantyku. Wiatr, którego prędkość wahała się między 290-300km//h łamał
drzewa i w połączeniu z wodą niszczył wszystko, co napotkał na swojej
drodze. Jedną z najbardziej zniszczonych wysp była niewielka Barbuda.
Niektóre źródła mówią o 14 ofiarach śmiertelnych. Wiele osób jest odciętych
od świata, prądu, żywności i wody pitnej.
     Po tygodniu huragan uderzył  w wybrzeże USA. Kilka dni przed
uderzeniem huraganu z Florydy ewakuowało się około 6mln osób! Niestety 
wzrosła też liczba przestępstw, głównie jeśli chodzi o rabunki w sklepach.
Irma zebrała śmiertelne żniwo w liczbie 38 osób w samych Stanach
Zjednoczonych. Ogólna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 81 osób. Może się
okazać, że Irma będzie najkosztowniejszym huraganem w historii. Obecnie
szkody są wyceniane na ponad 62mln dolarów amerykańskich.

                                            Huragan „Harvey”

     Do wybrzeży Teksasu pod koniec wakacji dotarł huragan Harvey. Służby
ostrzegają, że to może być jeden z najgorszych huraganów w USA. Jednym
z najbardziej pokrzywdzonych miast okazał się Houston, gdzie woda
zalewała wszystkie domy, a niektórzy mieszkańcy wychodzili nawet na
dachy swoich domów, czekając na pomoc. Akcja ratunkowa w niektórych
miejscach w mieście została opóźniona z powodu niebezpiecznych
warunków dla łodzi ratunkowych. Wiatr osiągał 200km/h i zabił 5 osób.
 

                                                       red. Adam Mroczek i Mateusz Chojna

.

     Na pamiątkę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej w 1773r. w
Polsce obchodzony jest dzień KEN, nazywany również potocznie Dniem
Nauczyciela.  Wypada  on  zawsze  14  października.  W tym roku święto
to obchodziliśmy w szkolnym gronie 13 października tj. piątek. 
     W naszej szkole "niby działa" kółko kabaretowe. Są w nim uczniowie,
którzy lubią występy teatralne, a przede wszystkim dobre i śmieszne żarty.
Dlatego pomysłem na prezent dla naszych nauczycieli był skecz
kabaretowy. Scenariusz do przedstawienia został ułożony przez panią
Ewelinę Trzaskę. W przedstawieniu wystąpili m.in. Maciek Pacek, Anna
Mazur,  Natalia  Odrzywolska,  Emilia Bator  i  Kamil  Kołodziejczyk  z 2a i
Maciek Wojtaszek z klasy 2b. Na początku nasi artyści zaśpiewali własną
wersję wakacyjnego hitu ,,Despacito”. Następnie zostało odegrane
przedstawienie. Pokazywało ono śmieszne, charakterystyczne i
przerysowane cechy naszych wybranych nauczycieli. Przedstawieni
w kabarecie zostali m.in. p. Izabela Kulicka- Zarudzka, p. Przemysław Biel, 
p. Ewelina Trzaska, p. Romana Danak, p. Piotr Jawień. Uczniowie odegrali
ich na luzie i z wielkim spokojem. Było bardzo śmiesznie! Na koniec
została odśpiewana piosenka Mrozu ,,Bo jak nie my to kto?”. 
     Bo... Zastanówmy się. Bo jakby nie my- uczniowie, nie byłoby ani
nauczycieli, ani szkoły. Jesteśmy również bardzo ważni. Publiczności
występ bardzo się spodobał. Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Czekamy
na więcej!
                                                                                  Maciej Pacek

..

.

.
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Adam- imię to nie ma jednego pochodzenia. Znaczenie biblijne to: "Pierwszy
człowiek stworzony przez Boga".
Amelia- ze staroniemieckiego, oznacza pracowitą gospodynię lub dzielną
obrończynię ogniska domowego.
Adrian- z języka łacińskiego i oznaczało ono osobę z miasta Adria (Hadria)
w Piccenum w Italii.
Aleksandra- imię to pochodzi od imienia Aleksander. Pochodzi ono od
greckiego słowa aleksandros (obrońca ludzi).
Anna- z hebrajskiego od słowa channah (wdzięk, łaska), oznacza kobietę
miłą, łagodną i przyjemną.
Błażej- z łacińskiego blatio (gadać, paplać) i oznacza gadułę lub człowieka
błagającego, modlącego się.
Bartosz- to polska, skrócona forma imienia Bartłomiej. Może także
pochodzić od staropolskiego imienia Bartodziej lub słowa bartnik.
Daria- najprawdopodobniej z języka perskiego. Podobnie jak jego męski
odpowiednik Dariusz, oznacza „tę, która podtrzymuje dobro”.
Dawid- z hebrajskiego, oznacza: dowódca, opiekun, również godny
kochania, ukochany.
Dominika- z łacińskiego, od słowa dominicus – „Pański, należący do Boga”.
Ewelina- z celtyckiego (radość, światło) lub wywodzące się z hebrajskiego
imienia Ewa, od słów hajja lub hawwa (wzięta od męża lub dająca życie).
Filip- z greckiego, od słowa filihippos (kochający konie lub znawca koni).
Gabriel- imię hebrajskie, pochodzi od słów geber (mężczyzna, męski) i el
(boży), oznacza wojownika, męża Bożego.
Gabriela- żeńska forma imienia Gabriel, pochodzenia hebrajskiego i oznacza
wojownika Bożego.
Gerard- ze starogermańskiego. Wywodzi się od słów ger (oszczep) i hart
(silny, odważny). Oznacza mężczyznę odważnego, oszczepnika lub
sprawującego władzę (oszczep obok berła symbolizował władzę).
Grzegorz- z greckiego, od słowa grêgorikós (czuwający, czujny). Oznacza:
czujny, gorliwy, ale i gotowy do nocnego czuwania i modlitw
Hubert- ze staroniemieckiego, od słów hugu (duch, dowcip) i beracht
(jaśniejący, błyszczący). Oznacza osobę, którą charakteryzuje bystry umysł
i poczucie humoru.
Igor- prawdopodobnie ze skandynawskiego imienia Ingwar, które wywodzi
się od słów Ingwo (bóstwo skandynawskie) i wari (stróż, obrońca). Możliwe
jest także pochodzenie słowiańskie od słów igo (jarzmo, niewola) i gore (pali
się) – oznacza to osobę, którą niewola pali, niszczy, zamęcza.
Iwona- ze staroniemieckiego, od słowa iwa (łuk z drzewa cisowego).
Izabela- z hiszpańsko-portugalskiego, od imienia Elżbieta (Bóg moją
przysięgą) lub hebrajskiego imienia Jezabel (wywyższona przez Boga).
Jacek- - z greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt).
Jadwiga- ze starogermańskiego i wywodzi się od słów hadu (walka) i wig
(bój). Oznacza: waleczna kobieta, zwyciężająca w boju.
Jakub- z hebrajskiego, od słowa aqeb (pięta), lub skrót aramejskiego słowa
ja’aqob’el (niech Bóg ochrania).
Jan- z hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza:
cieszący się boską łaską.
Jarosław- ze starosłowiańskiego wywodzące się od słów jaro (ostry,
surowy) i sław (sława, chwała). Imię oznacza: ten, który słynie z
porywczości i siły, gwałtownego usposobienia.
Julia- z rzymskiego, stało się popularne od czasów Juliusza Cezara.  

Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów miał być Julus, syn legendarnego
Eneasza. Jego żeńska forma Julia oznacza: promienista, młoda. 
Kacper- z języka perskiego (Gathaspar) i oznacza skarbnika.
Kamil- z łacińskiego, od nazwy znanego rzymskiego rodu Camilli. Łacińskie
camillus oznacza dosłownie: szlachetny chłopiec lub urodzony z wolnych
rodziców.
Karolina- żeńska forma Karola. Oznacza: wierna małżonkowi, oddana
domowi.
Katarzyna- z greckiego, od słowa katharos i oznacza: czysta, dziewicza,
bez skazy.
Kinga- z węgierskiego, wywodzące się od imienia Kunegunt
(przeksztalcenie niemieckiego im. Kunegunda).
Klaudia- imię, które pochodzi od męskiego imienia Klaudiusz.
Konrad- ze staroniemieckiego, od słów kuoni (śmiały) i rad (rada). Oznacza:
odważny, skory w udzielaniu rad innym.
Krzysztof- z greckiego, od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść).
Oznacza: niosący (w sobie), wyznający Chrystusa.
Leon- z łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa leo (lew) i oznacza
mężczyznę silnego i odważnego jak lew.
Maciej- z hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który
jest darem Boga.
Małgorzata- z greckiego, od słowa margarites (perła).
Oliwia- z łacińskiego i oznacza gałązkę drzewa oliwnego (która jest
symbolem pokoju) albo osobę, która hoduje oliwki.
Piotr- z greckiego, od słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak skała.
Przemysław- ze starosłowiańskiego. Jest to zmieniona forma imienia
Przemysł oznaczającego człowieka bystrego, sprytnego, przemyślnego.
Rafał- z hebrajskiego, a tłumaczy się je – Bóg uzdrawia.
Sabina- z łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa
Italia).
Tomasz- z aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak).
Wiktor- z łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca.
Zuzanna- z hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od
hebrajskiego słowa shoshano czyli lilia.

Czy wiesz, co oznacza twoje imię?
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Krystian- z grecko-łacińskiego wywodzące się od słów Christianus,
Cristianus, oznacza: należący do Chrystusa.
Krzysztof- z greckiego, od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść).
Oznacza: niosący (w sobie), wyznający Chrystusa.
Laura- z łacińskiego od słowa laur, co znaczy wawrzyn.
Lech- ze staropolskiego. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa lścić
(działać chytrze, podstępnie), a pierwotną jego formą było imię Leszek
oznaczające: sprytny, umiejący zwieść innych.
Lena- imię żeńskie, które powstało ze zdrobnienia imion Helena i
Magdalena.
Leon- z łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa leo (lew) i oznacza
mężczyznę silnego i odważnego jak lew.
Leszek- ze staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech.
Oznacza: ten, który działa chytrze, podstępnie.
Liliana- z łacińskiego, wywodzące się od słowa lilium (lilia). Określa ono
kobietę piękną, czystą, białą jak kwiat lilii.
Ludwik- ze starogermańskiego, którego pierwotna postać to imię Chlodowik
składające się ze słów chlod (sławny) i wik (walka, bitwa). Imię to oznacza:
wsławiony w walce.
Luiza- imię powstałe poprzez połączenie imion Ludwika oraz Eliza. Wywodzi
się od francuskiego imienia Louise, czyli żeńskiej formy imienia Ludwik.
Łucja- z łacińskiego, a oznacza dziewczynkę urodzoną o wschodzie słońca.
Łukasz- z grecko – łacińskiego, pochodzi od słowa Lucanus – pochodzący z
Lukanii w południowej Italii, lub przekształcenia imienia Lucjusz.
Maciej- z hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który
jest darem Boga.
Maja- imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Możliwe, że wywodzi
się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością) lub egipskiego meri-
jam (ukochana przez Boga).
Małgorzata- z greckiego, od słowa margarites (perła).
Marcelina- żeńska forma łacińskiego imienia Marcelin. Imię to pochodzi od
słynnego rodu rzymskiego Marcellus i oznacza: mały bojownik.
Marek- z łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Oznacza: wielki
wojownik, należący do Marsa.
Mariola- z francuskiego będące poboczną formą imienia Maria.
Marzena- z hebrajskiego: w przenośni być pięknym, wspaniałym,
ukochanym przez Jahwe czyli Boga, miłującym Boga.
Nikola- żeńska forma imienia Mikołaj. Pochodzi od greckiego słowa nikolaos
i oznacza osobę, która odniosła zwycięstwo dla swojego ludu.
Nina- przekształcone od imienia Janina, pochodzenia hebrajskiego, od
słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska)
Oliwia- z łacińskiego i oznacza gałązkę drzewa oliwnego (która jest
symbolem pokoju) albo osobę, która hoduje oliwki.
Oskar- ze skandynawskiego, od słów As (skandynawskie bóstwa) i kar
(miecz, włócznia). Oznacza: ten, który otrzymał miecz z rąk bogów.
Paula- żeńska forma łacińskiego imienia Paulus (Paweł). Imię to oznacza
osobę drobnej budowy i niewielkiego wzrostu.
Piotr- z greckiego, od słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak skała.
Przemysław- ze starosłowiańskiego. Jest to zmieniona forma imienia
Przemysł oznaczającego człowieka bystrego, sprytnego, przemyślnego.
Radosław- ze starosłowiańskiego, oznacza: ten, który chce zdobyć sławę
lub radosny i sławny.
Rafał- z hebrajskiego, a tłumaczy się je – Bóg uzdrawia.
Robert- ze starogermańskiego, od imion Rodebert, Rupert, Ruprecht,
Rupprecht, składających się ze słów hrod (sława, chwała) i beraht
(błyszczący).
Rozalia- z łacińskiego. Prawdopodobnie powstało od słów rosa (róża) i lilium
(lilia).
Sabina- z łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa
Italia).

Sara- od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza: księżniczka.
Stella- z łacińskiego, które oznacza gwiazdę lub kobietę, która dla innych ma
lśnić jak gwiazda.
Sylwia- z łacińskiego, od słowa silvius (leśny, dziki, żyjący w lesie).
Kojarzone również z nazwą rzymskiego rodu Sylwiuszów.
Tatiana- imię żeńskie, które powstało z przekształcenia rosyjskiego imienia
Tacjana.
Tomasz- z aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak).
Urszula- z łacińskiego, od słowa ursa (niedźwiedzica).
Wacław- z czeskiego, które powstało od słów większy i sława. Oznacza
tego, który zdobędzie więcej sławy.
Wioletta- z włoskiego. Wywodzi się od słowa violetta co oznacza: kwiat
fiołka.
Wiktor- z łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca.
Wiktoria- żeńska forma imienia Wiktor.
Zofia- z greckiego, od słowa sophia (mądrość).
Zuzanna- z hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od
hebrajskiego słowa shoshano czyli lilia.
Karolina- żeńska forma Karola. Oznacza: wierna małżonkowi, oddana
domowi.
Katarzyna- z greckiego, od słowa katharos i oznacza: czysta, dziewicza,
bez skazy.
Kinga- z węgierskiego, wywodzące się od imienia Kunegunt
(przekształcenie niemieckiego im. Kunegunda).
Klaudia- imię, które pochodzi od męskiego imienia Klaudiusz.
Klaudiusz- z łacińskiego. Wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu
Klaudiuszów lub od słowa claudus (kulawy, niepewny), oznacza tego, który
jest pozbawiony pewności siebie
                   wybrała: Wiktoria Malec i Rita Sobol

W ogrodzie, gdzie wszystko, co
rośnie, jest chwastem, nie pysznij się
swoim imieniem, lecz raczej pozostań
bezimienny - w nadziei, że ktoś,
ktokolwiek, może zobaczyć w tobie
kwiat.
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   Każdy powinien odwiedzić Barycz

Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki
przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty,
to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.”
                                                          Eryk Misiewicz
     Segregacja  śmieci to w dzisiejszych czasach modny i dość popularny
temat, często obecny na językach wszystkich grup społecznych. O tym, że
należy segregować śmieci, wie każdy i nie ma co z tym dyskutować. Ale
większy problem pojawia się, gdy ktoś zada pytanie: JAK? Jak to robić
właściwie, żeby odzyskać jak najwięcej i wykorzystać później do innych
celów.
     Są tacy, którzy nie znają problemu od podszewki i pytają np.: „dlaczego
mam segregować, przecież płacę za wywóz śmieci! po co mam
oczyszczać odpady?” I właśnie tutaj rodzi się problem przez takie mylne
myślenie.
     A zmienia się ono zasadniczo, gdy człowiek zobaczy problem na własne
oczy, odwiedzając CENTRUM EKOLOGICZNE BARYCZ, czyli składowisko
odpadów komunalnych, tak jak to zrobili uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej i oddziały Gimnazjum w Rząsce. Do tego właśnie miejsca
trafia codziennie około 400 ton! śmieci z Krakowa i okolic. Ale ogromnym
sukcesem jest to, że 250 ton już odzyskuje się dzięki współpracy
społeczeństwa. A można by jeszcze więcej. Ludzie pracujący tutaj mieliby
ułatwioną pracę, gdyby nie musieli otwierać słoików, butelek, gdzie nierzadko
znajduje się pleśń czy inne zanieczyszczenie. Kolejnym punktem jest
zapach. Z takiej przykładowej butelki, która zalega nam w koszu od paru
tygodni, na pewno nie wydobywa się zapach wiosennych fiołków. Jeżeli po
wypiciu napoju umyjemy butelkę, nie będzie się z niej ulatniał smród
zgnilizny i szybciej ona trafi do kolejnego miejsca przeznaczenia. A szkło
możemy przetwarzać nawet 25 razy.
     Z kolei trawa, liście, gałęzie trafiają do kompostowni i tam powstaje z nich
nawóz organiczny. Ponadto podczas fermentacji śmieci pod ziemią wydziela
się gaz, który obecnie jest wykorzystywany do produkcji prądu i ciepła w
specjalnych pomieszczeniach. Obecnie część domów jest również zasilana
prądem i ciepłem z Baryczy.

     Od dawna słyszymy też o tym, że pewne materiały i tworzywa są wtórne,
co oznacza, że można je przetworzyć na inne produkty. Znane wszystkim
są już słynne polary z plastikowych butelek, które chyba każdy z nas ma w
swojej szafie. Za to mniej popularne, ale także używane, są pasy
bezpieczeństwa w samochodach, a nawet z takich właśnie odpadów został
wybudowany most w Niemczech. Z makulatury mamy wytłoczki na jajka,
ręczniki papierowe, papier toaletowy. Według mnie, najciekawszym faktem
jest to, że ze starych mebli robione jest paliwo alternatywne. Bardzo, ale to
bardzo może nam się przydać ta wiedza w przyszłości, gdyż mówi się, iż
zabraknie złóż paliw nieodnawialnych.
Na sam koniec przedstawiam poradnik: JAK DBAĆ O ŚRODOWISKO?

1. Miej w domu dwa kosze na śmieci: jeden na szkło kolorowe, białe,
plastik, tworzywa sztuczne i papier, a drugi na resztki jedzenia.

2. Oszczędzaj wodę- woda słodka, która w przeciwieństwie do słonej jest
zdatna do picia, kończy się, co może mieć przerażające skutki za
kilkadziesiąt lat.

3. Przeterminowane leki oddaj do apteki, nie wyrzucaj do kosza, ponieważ
one muszą być specjalnie zutylizowane, aby nie zagrażały środowisku.

4. Kiedy zobaczysz dzikie wysypisko w okolicy zaalarmuj takie służby jak
policja czy straż pożarna, upomnij osoby za to odpowiedzialne i przede
wszystkim sam nie dorzucaj swoich odpadów.

5. Odłączaj ładowarkę zaraz po naładowaniu telefonu czy tabletu, bo to
również zmniejszy poziom smogu.

6. Nawet “przypadkowo” nie upuszczaj śmieci: puszka rozkłada się 400
lat, papierek po gumie do żucia 5 lat, butelka plastikowa 500 lat,
woreczek foliowy od 100 do nawet 1000 lat, a szklana butelka 1000 lat.

                                                 
                                             red. Dominika Baster
      

.

.

.

.
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To nasz ostatni rok w gimnazjum! DOWCIPNE dowcipy

Wolontariuszka z Tajlandii

  W naszej szkole są dwie klasy 3 gimnazjum, które za 7 miesięcy opuszczą
ten budynek. Niektórzy z nas są w tej szkole od samej zerówki, a inni
spędzili w niej dopiero dwa lata. Każdy z nas zżył się ze sobą i
nauczycielami.
  We wrześniu w przyszłym roku każdy pójdzie w swoją stronę, rozpocznie
nowe życie,wybierze swoją drogę życiową, którą będzie się kierował do
końca. Spędziliśmy w naszej szkole połowę naszego życia. Ten budynek
stał się naszym drugim domem. Tu przeżywaliśmy nasze wzloty i upadki.
Tu zawieraliśmy nasze pierwsze przyjaźnie. Często denerwowaliśmy
nauczycieli i siebie nawzajem.
  To wszystko było dla nas częścią życia i codzienną rutyną. Codziennie
szliśmy do szkoły i przeżywaliśmy kolejną przygodę życia.
 Dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem. Zawsze będziemy
pamiętać siebie i nasze szalone i ciekawe życie. Dziękujemy.

  
                                    Red. Natalia Bartoszewska 

Od 12 do 30 czerwca mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole
wolontariuszkę z Tajlandii, z którą udało mi się przeprowadzić wywiad. 
  Dowiedziałam się w nim, że ma na imię Punwara, ma dwadzieścia lat i
mieszka w Bangkoku. Posiada rodzeństwo, dwie siostry- jedną starszą a
drugą młodszą, oraz dużo kotów. Zdradziła mi, że w wolnym czasie lubi
spać. Najbardziej smakuje jej tajskie jedzenie, za to w Polsce polubiła
potrawy z kurczaka. Zapytana o ulubione zespoły muzyczne powiedziała, że
lubi słuchać Coldplay oraz The Script. W Tajlandii najpopularniejszym
sportem jest piłka nożna. Naukę rozpoczyna się tam w wieku 3 lat, a kończy
mając 18 lat. Nasza wolontariuszka leciała do nas ok. 15 godzin i była w
Polsce po raz pierwszy.
  Spotkanie z Punwarą było dla nas niezapomnianym przeżyciem. Wszyscy
mamy nadzieję, że może kiedyś odwiedzi nas ponownie.
                                                           Magdalena Walkowska

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

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

Korytarzem szkolnym zmierza na zajęcia dwóch nauczycieli. Jeden, młody
dźwiga pod pachami pomoce naukowe, książki, plany i dziennik, a drugi,
starszy już nauczyciel idzie tylko z małym notesem w dłoni.... Młody
pedagog podsumowuje tę sytuację:
- Panu to dobrze, Pan to wszystko ma już w głowie !
Na to odpowiada ten drugi
- Znacznie niżej drogi kolego, znacznie niżej... .

Pani w szkole pyta:
- Gdyby przed baranem postawiono wiaderko wody i wiaderko wódki to co
by wybrał baran?
Dzieci:
- Wodę
Nauczycielka:
- Świetnie!! a dlaczego?
- Bo to baran!!!

Pijany baca wraca z wesela i zaczyna się rozbierać. - Maryna, pomóż bo ni
mogę koszuli ściągnąć  - prosi żonę. Ta podchodzi i załamuje ręce.
- Jezusicku, Jendrek, psecie ty mas ciupaske w plecach!

                                                         
                        wybrał:
                        Red: Adam Staroń

. .
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Na początku była kropka...
czyli uczniowskie wersje powstania świata

    Na początku była kropka. Następnie powstało dziesięć kolejnych kropek,
z których powstał król Krystian Kropa. Był to najwiekszy i najpotężniejszy
król świata. Kilka dni później pomyślał sobie, że skoro jest takim potężnym
władcą, musi mieć swoich poddanych.
    Król Kropa długo myślał nad tym, kogo pierwszego stworzyć. Aż wkońcu
wpadł na genialny pomysł. Postanowił, że pierwszą kropką będzie panna
piękna, z dużymi okrągłościami i z niesamowitym głosem. Władca tego
niesamowicie okrągłego świata wziął się od razu do roboty. Uciął sobie
kawałek ciała, które mu od razu odroszło i zaczął ukladać swoją pierwszą
wybrankę Zdumiony końcem swojej ciężiej pracy postanowił odpocząć.
Kolejnego dnia Król Kropa wrzucił księżną Klementynę Kropę do gorącej
wody, która miała ożywić każdego, kto powstał z jego kropkowego ciała.
    Mijały tygodnie, miesiąca i lata. W końcu po czterech latach małżeństwa
Królowa Klementyna urodziła pięćset małych kropeczek. Gdy królewskie
kropki już dorosły, porozchodziły się po całym kropkowym świecie. Tylko
trójka najstarszych pozostała z królem i królową, mianowicie Kakas, Kapkal i
Kurdej. Kakas i Kopkal byli pomocni i sympatyczni, za to Kurdej chciał być
władcą.
    Po kilku latach, gdy król Kropa był umierający, postanowił, że władzę
przekaże swojemu
najstarszemu synowi Kapkalu. Kurdej z tego powodu był wściekły, że to nie
on został władcą.
    Gdy Król Kropa poprosił swojego młodszego brata Kurdeja o pochowanie
ojca. Wówczas Kurtej wściekły dalej tym, że nie jest władcą, zauważył, że
stanął w jakieś kropce. W sekundzie wszelkie złości mu przeszły, a on
poczuł wielką radość w sercu. Nie wiedzia, co mu się stało. Po chwili
zauważył kartkę pod kamykiem. Było na niej napisane: „ Jeśli to czytasz,
pewno zostałeś oczyszczony od wszelkich wad. Bo tylko Ci, co stanęli na
magiczną kropkę oczyszczenia, mogą widzieć ten list”
    Od tamtej pory świat kropek istnieje w dalekim wszechświecie. Kropki tam
żyją w miłości i szczęściu, a każda nowa narodzona kropka przechodzi
przez Magiczną Kropkę Oczyszczenia.

Na początku była kropka. Ona umiała mówić! 
- O, ja umiem mówić- zdziwiła się kropka- może wymyślę sobie imię? Tak,
to będzie super pomysł. Myślała przez piec minut, gdy nagle usłyszała
jakieś glosy. 
-Hej.
Odwróciła się. Zobaczyła więcej takich kropek. 
-Hej, wyglądacie tak jak ja- powiedziała niepewnym głosem.
-Tak- odpowiedziały razem inne kropki.
  W oddali szedł jakiś człowiek, kropki przestraszyły się go i uciekły. 
-Nie bójcie się mnie- powiedział Bóg.
Kropki skakały i krzyczały. Bóg wystawił reket i stało się coś dziwnego.
Małe istoty zaczęły się leczyć. 
  Powstawały wody, rośliny, zwierzęta i cały świat. Bóg powiedział: 
-Miałem wszystko wyliczone, a brakło na ludzi. Co ja teraz zrobię? 
Parę kropek wyszło zza drzew, krzaków, a jeszcze inne spadły z nieba. 
-A z nas też zrobisz świat?- zapytała się kropka.
-Tak, tylko jutro. Wy idźcie spać, ja też idę spać. Do jutra, dobranoc.-
odrzekł Bóg.
  Następnego dnia kropki przyszły w to samo miejsce. Boga jeszcze nie
było. Zdziwiły się. Za parę godzin przyszedł i on.
-Hej, dlaczego ciebie nie było?- zapytała.
-Musiałem pomyśleć, czy dobrze robię to wszystko.
-I co? Dobrze- zadawały pytania.
-Wskoczcie na siebie, gdy wystawie dłoń- powiedział Bóg. 
-Dobrze!- Wykrzyknęły kropki.
Gdy wystawił dłoń, one zaczęły skakać po sobie, ale im to nie wychodziło. 
  Po dziesięciu minutach coś powstało. Był to Adam. Zaraz powstała jego
wybranka Ewa.
-Udało się!- Ucieszył się Bóg.
-Ale co?- Zapytał się Adam, jakby żył tu od zawsze.
-No, no stworzyć ciebie i Ewę!- Odpowiedział Bóg.
-To ja tutaj nie żyłem?- Zapytał się Adam jakby żył tu od zawsze.
-No no stworzyć ciebie i Ewę! -Odpowiedział Bóg.
-To ja tutaj nie żyłem? –Zapytał. 
-No tak, tak –Odpowiedział niepewnie.
-Zapomniał że wymknę mu się spod kontroli kropki.
  Po godzinie czasu Bóg powiedział:
-Możecie żyć spokojnie i bez obaw, zostawiam wam cały świat. Pilnujcie i
dbajcie o niego.Do zobaczenia!- Po tych słowach odszedł. 
  I Tak powstał świat.

. .
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Kropka stała się także inspiracją
twórczości malarskiej. O tym, że ta
niewielka rzecz może dać początek
szkole, światu, świadczą rysunki
wykonane przez uczniów klasy IV.
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Zrób to sam! – przybory szkolne

1.  Ozdabianie zeszytów – jeśli nie chcesz, żeby połowa klasy miała taki
sam zeszyt jak ty, możesz udekorować go według własnego pomysłu.
Możesz wykorzystać do tego różnego rodzaju papiery kolorowe, inspirujące
zdjęcia i cytaty lub kupić specjalne kolorowe taśmy (tzw. washi tapes).
2.  Pojemniczki na przybory szkolne – to coś, co powinno znaleźć się na
biurku każdego ucznia. Możesz zrobić je ze słoików, puszek i różnych
opakowań. Do ich ozdoby można wykorzystać kolorowe papiery, wstążki,
taśmy, farby w sprayu lub naklejki. Wszystko zależy od waszej wyobraźni 
3.  Kolorowe ołówki – jeżeli znudziły ci się zwykłe, bezbarwne ołówki,
możesz zmienić je w coś ciekawego. Wystarczy pomalować je kolorową
farbą lub obkleić ozdobną taśmą. Możesz również użyć brokatu czy napisać
na nich motywujący cytat. Pole do popisu jest bardzo duże.
4.  Zakładki do książek – to bardzo przydatny gadżet dla każdego ucznia.
Wystarczy, że masz sztywny karton, papiery kolorowe i inne różnego
rodzaju ozdoby. Teraz możesz udekorować zakładki według własnego
uznania.
5.  Urocze magnesy – możesz wykorzystać je na lodówce lub do ozdoby
szafki szkolnej. Możesz pomalować sprayem zwykły stary magnes lub
zrobić je samemu od podstaw np. z gliny lub masy solnej.

red. Gabriela Trzaska 
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             PGL Major Kraków 2017            Klasyfikacja końcowa

1. Gambit Esports 500 000$

2. Immortals 150 000$

3-4. Astralis, Virtus.pro 70 000$

5-8. BIG, Fnatic, North, SK Gaming 35 000$

9-11. Cloud9, FlipSid3 Tactics, G2 Esports 8 750$

12-14. mousesports, Natus Vincere, PENTA Sports 8 750$

15-16. FaZe Clan, Vega Squadron 8 750

.

.

 Astralis dev1ce dupreeh Xyp9x Kjaerbye gla1ve zonic (t) Virtus.pro TaZ
NEO pashaBiceps Snax byali kuben (t) Fnatic olofmeister dennis KRiMZ JW
flusha Jumpy (t) SK Gaming FalleN fer coldzera TACO felps dead (t) Natus
Vincere seized GuardiaN Edward flamie s1mple Andi (t) Gambit Esports
Dosia AdreN mou Zeus HObbit kane (t) North MSL k0nfig cajunb Magisk
aizy ruggah (t) FaZe Clan  rain  allu kioShiMa karrigan NiKo RobbaN (t)

PGL Major Kraków 2017 odbył się w dniach od 16-23 lipca.
Major to seria turniejów sponsorowanych przez firmę Valve. Każda impreza
z serii gromadzi najlepszych, profesjonalnych zawodników, ponieważ w puli
nagród znajduje się 1 mln dolarów! Triumfatorzy w tym wypadku wracają do
domów z czekiem na 500 tysięcy dolarów. W Krakowie najlepszą drużyną
okazała się Gambit Esports

Astralis dev1ce dupreeh Xyp9x Kjaerbye gla1ve zonic (t)           
Virtus.pro TaZ NEO pashaBiceps Snax byali kuben (t)                Fnatic
olofmeister dennis KRiMZ JW flusha Jumpy (t)                      SK
Gaming FalleN fer coldzera TACO felps dead (t)                      Natus
Vincere seized GuardiaN Edward flamie s1mple Andi (t)    Gambit
Esports Dosia AdreN mou Zeus HObbit kane (t)               North MSL
k0nfig cajunb Magisk aizy ruggah (t)                              FaZe Clan  rain
 allu kioShiMa karrigan NiKo RobbaN (t)

mousesports chrisJ denis oskar loWel ropz Imbt (t)                          Esports
shox bodyy NBK- kennyS apEX SmithZz (t)                         gLEGIJA tabseN
nex keev kakafu (t)                                              Immortals HEN1 LUCAS1
boltz steel kNg zakk (t)                            Vega Squadron jR mir Keshandr
hutji chopper eloff

                                                             Red. Patryk Nowak
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                  CZEGO NIE WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

     p. Izabela Zarudzka-Kulicka               p. Dominika Tokar

1. Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki? 
  Astronom.
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u ocenę
niedostateczną.
  Ulubiony-fizyka. Rzadko miałam oceny niedostateczne, ale jeśli już
najczęściej z biologii i chemii- nie znosiłam tych przedmiotów. 
3. Hobby? 
  Wędrówki górskie, kino. Ale ostatnio coraz częściej praca w moim
ogrodzie (nawet nie wiedziałam, że mam taki talent).
4.Drugie i trzecie imię? 
  Regina Joanna.
5.Ulubiona potrawa? 
  Pieczona gęś.
6. Imię pierwszej sympatii. 
  To było tak dawno.. Ale to był Jan.
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
  Zdecydowanie piątek- myślę o nim już od poniedziałku.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz? 
  -
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałby Pan/i pojechać? 
  Nawet jeśli takie miejsce, to i tak nie pojadę, bo panicznie boję się
samolotu. Ale mam takie miejsce w Polsce- chciałabym wziąć udział w
spływie kajakowym na Mazurach, którymi jestem zauroczona ale na
spływie nigdy nie byłam.
10. Co budzi w Pani/-u lęk, a co radość?
   Lęk: dlaczego tak szybko upływa czas.   Radość: każdy rozpoczęty
dzień.
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani/-i w horoskopy?
  Rak- wierzę w horoskopy, ale nie te w gazetach.
12. Wzorzec/autorytet?
  Papież Jan Paweł II, mój ojciec.
13. Wstaję do pracy o godzinie? 
   6:00
14. Pytanie niespodzianka: Wszystkich fascynuje Pani obecny kolor włosów.
Od kiedy nosi Pani obecną fryzurę? 
  Chyba rzeczywiście wszystkich fascynuje mój kolor włosów, bo
nawet  mam ksywę SIWA! Nie wiem, czy to jest szczęśliwe
sformułowanie, obecny kolor włosów- to jest mój naturalny kolor. A
obecną fryzurę noszę od momentu w którym wreszcie trafiłam na
dobrego fryzjera w Lewiatanie- pani Agnieszkę- wszystkim gorąco
polecam.

1. Jeśli nie zawód nauczyciela to jaki?
Rehabilitant
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych?
Biologia, na szczęście nie miałam problemów z nauką, więc nie
dostawałam ocen niedostatecznych, bo nawet jak nie przygotowałam
się do lekcji w domu, to wystarczało to, co zapamiętałam z lekcji.
3. Hobby?
Czytanie książek, układanie puzzli.
4. Drugie i trzecie imię?
Karolina, Wiktoria
5. Ulubiona potrawa?
Kołduny babci Halinki
6. Imię pierwszej sympatii?
Nie pamiętam.
7. Ulubiony dzień tygodnia, i dlaczego ten?
Oczywiście piątek, bo to początek weekendu.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
ZAZ choć ciężko do końca powiedzieć. Puszczę muzykę według
nastroju.
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałaby pani pojechać?
Ameryka Południowa.
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
Boję się głupoty ludzkiej i robaków, a radość staram się czerpać z
codziennych małych rzeczy.
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pani w horoskopy?
Bliźnięta - nie wierzę
12. Wzorzec, autorytet?
Moja mama.
13. Wstaje do pracy o godzinie?
ok. 7
14. Czy zespół "EVEREST" prowadzi Pani z obowiązku, z powołania czy...
Oczywiście z powołania. Sama należałam do zespołu tanecznego, i
ciesze się, że tak chętnie uczniowie biorą udział w prowadzonych
przeze mnie zajęciach tanecznych. Ich sukcesy traktuje bardzo
osobiście. Jestem dumna ,że udało mi się zaszczepić miłość do tańca
u tak wielu uczniów.

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi:
- Cześć mamo
- Jasiu jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają a ja o niczym nie
wiem.

Na lekcji W-F nauczyciel poleca uczniom
ćwiczyć rowerek.
Pan się pyta Jasia:
- Dlaczego nie ćwiczysz?
- Bo jadę z górki.
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