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                EURO WEEK W RELACJI MŁODSZYCH I STARSZYCH

 SZKOŁA PODSTAWOWA

            Euroweek to wspaniała zabawa i możliwość podszkolenia języka
angielskiego. Wolontariusze z całego świata przyjeżdżają, spędzają czas z
dziećmi, bawią się z nimi oraz opowiadają o swoich kulturach. Podczas
wyjazdu nagrywaliśmy filmy. Mieliśmy dużo roboty. Na początku
wolontariusze podzielili nas na grupy. Następnie mieliśmy wylosować
tematykę filmu. Mieliśmy kilka opcji. Później w planie mieliśmy szukanie
odpowiedniego miejsca, rozdzielenie i przygotowanie ról, nagranie filmu i
powrót do głównej sali. Cała zabawa polegała na tym, że musiało być
wszystko po angielsku. Na końcu była premiera filmów. Wszystkie wyszły
rewelacyjnie.
           Robiliśmy również reklamy. Działało to na podobnej zasadzie.
Rozdzielaliśmy się na grupy, w wyznaczonych przez nas miejscach
robiliśmy reklamy, a potem przed wszystkimi je prezentowaliśmy. Nasi
wolontariusze uczyli się też pojedynczych słów po polsku np. masakra,
ziemniaki, cebula. Najlepiej zapamiętaliśmy Angela, który ciągle mówił „cicho
albo kara”. Kara polegała na tym, że Angel brał markera, podchodził i pisał
markerem na czole słowo „kara”.
Po kilku dniach wszyscy znali to zdanie na pamięć!
           Każdy z nas wylosował osobę, której miał dać prezent. Prezent mógł
być kupiony lub zrobiony. Były upominki, słodycze a nawet portrety!
           Świetnie się bawiliśmy i poznaliśmy nowych znajomych, nie tylko z
innych krajów! Trochę szkoda było wyjeżdżać, ale pozostało dużo
wspomnień. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też pojedziemy na taką
wycieczkę jak ta.
Szczerze polecam!
                                                       E.H.

   GIMNAZJUM
          
          Nasze oczekiwania co do tegorocznego Euroweeka były bardzo
wysokie. Ostatnia wycieczka postawiła poprzeczkę trudną do pokonania, ale
nie niemożliwą. Zaraz po przyjeździe ukazały nam się znajome twarze.
Wolontariusze ciepło przywitali nas w Międzygórzu.
         Mieliśmy niemałe szczęście, ponieważ jako pierwszą grupę
spotkaliśmy wszystkich wolontariuszy jednocześnie. Dzięki temu zajęcia
były różnorodne i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poznaliśmy kultury
wielu krajów m.in. Indii, Armenii, Indonezij i Peru. Koledzy zza granicy
uświadomili nam, jak ważna jest tolerancja oraz szacunek do innych,
akceptacja i wiara w siebie.
       Poznaliśmy też rówieśników z innych szkół. Wśród nich odnaleźliśmy
drużynę DI, którą z pewnością spotkamy w marcu we Wrocławiu.
Zakończenie warsztatów było smutne, tworzyliśmy z resztą uczestników i
wolontariuszami wielką rodzinę, która tego dnia musiała się rozejść. Nie
obyło się bez łez, wzruszeń i namiętnych pożegnań, Wszyscy marzyliśmy o
zostaniu parę dni dłużej.
        Podsumowując, tegoroczny Euroweek nie tylko spełnił nasze
oczekiwania ale i je zdecydowania przewyższył. Spędziliśmy wspaniałe 5
dni marzeń i z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd.

                                         Natalia Tarnowska i Bartek Tarnowski
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         W naszej szkole odbyła się w formie finałowej misji śniadaniowej pod
przewodnim hasłem „Czas na zdrowie”. Poza tym uczniowie brali udział w
spotkaniach z szkolną pielęgniarką, warsztatach kulinarnych i turniejach
sportowych. Dodatkowo razem z rodzicami wykonali z naturalnych
składników własne mydełka. Przeznaczono je na świąteczny kiermasz.
Dochód z ich sprzedaży wesprze leczenie mamy wychowanka naszego
oddziału przedszkolnego.
         W zdrowym ciele, zdrowy duch, Bądź fit, Biegnij po zdrowie, Zrzuć
zbędne kilogramy. Kto nie zetknął się z tymi lub podobnymi hasłami
nawołującymi do zmiany obecnego stylu życia? Czasem przechodzimy
obok nich obojętnie, innym razem wywołują w nas mocne postanowienie
poprawy. Od jutra, od najbliższego poniedziałku, od nowego roku. Trzeba
jednak uczciwie przyznać, że dla wielu jutro znacznie się opóźni, najbliższy
poniedziałek, to nadal niesprecyzowany dzień, a nowy rok nieoczekiwanie
przeciągnie się w czasie. Powody są różne: napięty harmonogram w pracy,
natłok domowych obowiązków, szkolenia itd. Wszystko to składa się na
jedzenie w pośpiechu, sięganie po niezdrowe przekąski. Byle tylko przetrwać
do obiadu, bo na śniadanie nie znaleźliśmy w porannej gonitwie ani kilku
minut.
        A drugie śniadanie? Chyba nie jest lepiej. Szybka kawa, przesłodzona
drożdżówka. Poza tym dwa litry wody dziennie, kolacja najpóźniej dwie
godziny przed snem to dla nas wciąż wyzwanie. Niestety złe nawyki
żywieniowe rzutują na najmłodsze pokolenie. Badania wykazują, że w
zastraszającym tempie rośnie wśród dzieci i młodzieży problem z nadwagą i
zagrożenie otyłością. Naukowcy coraz częściej w swoich rozprawach
używają pojęcia „epidemia” i wskazują szkołę jako ważny element w walce z
dodatkowymi kilogramami u młodych Polaków.
        Postanowiliśmy podjąć rękawicę. Zorganizowaliśmy w naszej szkole
szereg działań promujących zasady zdrowego odżywiania. Bierzemy udział
w dwóch ważnych prozdrowotnych przedsięwzięciach. Klasy pierwsze
uczestniczą w ogólnopolskim programie „Śniadanie Daje Moc” i realizują
misje, z których każda wnosi solidną porcję wiedzy i umiejętności
pozwalających w przystępny sposób zapoznać całą naszą szkolną
społeczność z 12 zasadami zdrowego odżywiania. Puntem kulminacyjnym
programu jest „Niedojadkojada”

    Poza tym uczniowie brali udział w spotkaniach z szkolną pielęgniarką,
warsztatach kulinarnych i turniejach sportowych. Dodatkowo razem z
rodzicami wykonali z naturalnych składników własne mydełka.
Przeznaczono je na świąteczny kiermasz. Dochód z ich sprzedaży wesprze
leczenie mamy naszego ucznia. Udało nam się doskonale połączyć akcję
prozdrowotną z charytatywną.
            Z kolei uczniowie klas II i III realizują projekt Uniwersytetu
Rolniczego- „ABC zdrowego żywienia” i uczestniczą w cyklu warsztatów, na
których kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe. Wszyscy głodni tego co
jeszcze przed nimi, czekają z niecierpliwością na kolejne zajęcia. Na koniec
warto wspomnieć o rozpoczynającym się niebawem w oddziale
przedszkolnym projekcie eTwinning pt. „Zdrowo żyjemy przez cały rok”.
Dzięki tej fantastycznej platformie międzyszkolnej współpracy, nasi
zerówkowicze będą mieli mnóstwo okazji, aby wymienić się z rówieśnikami
wiedzą o właściwym stylu życia. A więc życzymy zdrowia, wytrwałości i
tego, aby piramida nie kojarzyła nam się wyłącznie z wycieczką do Egiptu.
                                                Joanna Szpila- Szczypka.
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                                            „Czas na zdrowie”
               Szkoła w Rząsce promuje zasady właściwego odżywiania
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JAK TO NA MALCIE
MIŁO BYŁO...

          Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ ma
m.in. na celu podniesienie kompetencji językowych oraz dydaktyczno-
wychowawczych.
             Kolejnym z krajów, do których miała miejsce mobilność nauczycieli
ze szkoły w Rząsce, była Malta. W ramach wyjazdu nauczyciele szlifowali
umiejętność porozumiewania się żywym językiem angielskim w
codziennych sytuacjach, poznawali historię, tradycję i piękno przyrodnicze
Malty, nawiązywali kontakty zagraniczne z innymi uczestnikami kursu
językowego, poznając przy tym kulturę krajów ich pochodzenia.
           Malta jest małym krajem anglojęzycznym, o bardzo burzliwej historii.
Nie sposób nie zauważyć charakterystycznej, piaskowej barwy budynków
wykonanych z niemal jednolitego materiału i kolorowych okiennic. Kraj słynie
z kolorowych łódek zwanych luzzu, turkusowej wody, krzyża kawalerów
maltańskich oraz unikatowych na skalę światową balkonów zawieszonych
ponad wąskimi uliczkami, służących w dawnych czasach do obserwowania
karnawałowych przemarszów. Bardzo popularną formą rozrywki jest
nurkowanie.
            Dużą rolę na Malcie zdaje się odgrywać religijność. Świadczą o tym
liczne kamienice zdobione ceramicznymi płaskorzeźbami obrazującymi
biblijne sceny.
               Bezwzględnie obowiązkowym i nauczanym od najmłodszych lat
jest język angielski, choćby z uwagi na historyczne koligacje Malty z Wielką
Brytanią. Język angielski jako obowiązkowy jest stosowany jako język
wykładowy do nauczania uczniów na poziomie szkoły podstawowej i
średniej, dlatego praktycznie każdy Maltańczyk potrafi się w nim
porozumiewać.Kuchnia maltańska jest smaczna, jednym z typowych dań
maltańskich jest królik z warzywami. Popularne są także wrapy, czyli
naleśniki z zawiniętymi kawałkami pieczonego kurczaka i warzywami.
            Sama szkoła językowa ESE w St. Julians na Malcie jest bardzo
dobrze zorganizowana, jej lektorzy pochodzą z różnych krajów i mają
wysokie kompetencje edukacyjne. Nowe osoby przybywające na kurs są
przydzielane do określonych grup językowych na podstawie testu
pisemnego i ustnego, w którym biorą udział w pierwszym dniu obecności w
szkole. Grupy są niezbyt liczne, co ułatwia uczenie się. Szkoła ESE oprócz
codziennych zajęć z lektorami, organizuje różne atrakcje, np. zwiedzanie
najbliższych okolic szkoły, dalsze wycieczki krajoznawcze, jak również
pomaga studentom w uzyskaniu interesujących ich informacji.

Wszystkim nauczycielom polecamy udział w wyjazdach Erasmus+, bo daje
on szansę wielokierunkowego rozwoju i bardzo motywuje do
samokształcenia językowego.

                                              J.Baściuk & K.Kielian
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   Mobilność   zaprowadziła   nasze nauczycielki   do    Francji

     W ramach kolejnej mobilności, czyli wyjazdów nauczycieli z naszej
szkoły, razem z panią wicedyrektor Małgorzatą Dąbrowską – Pelechacz,
uczestniczyłyśmy w kursie językowym w Antibes (Francja).
         Udział w kursie pozwolił nam na zdobycie umiejętności posługiwania
się językiem francuskim na poziomie ponadpodstawowym. Miałyśmy
 możliwość poznania metod pracy z grupą międzynarodową, o
zróżnicowanych umiejętnościach językowych. Mała liczebność grupy
sprzyjała szczególnie w zajęciach z konwersacji oraz ćwiczeń
gramatycznych. Nasza nauczycielka Celine wprowadzała na zajęciach
różne techniki: kalambury po francusku, rebusy czy też naukę trudnych
wyrażeń w językach uczestników, które integrowały grupę i stwarzały
możliwość poznania innych kultur. Uczestnikami kursu były osoby
pochodzące z Niemiec, Australii, Szwecji, Islandii, USA, Szwajcarii.
Wymiana informacji zarówno podczas zajęć, przerw śniadaniowych, spotkań
integracyjnych, rozmowy o zwyczajach, kulturze, systemach edukacyjnych
w ich krajach, sprzyjały nawiązaniu relacji i zaowocowały wymianą
kontaktów.
     Jednym z naszych głównych celów było poszerzenie wiedzy na temat
historii, kultury i sztuki francuskiej, stąd nasze wizyty w muzeach wybitnych
malarzy tj.: Renoir, Chagall, Matisse, Picasso, zwiedzanie muzeów
miejskich i muzeum archeologicznego oraz wycieczka do starożytnego
miasta Orange. Zwiedziłyśmy również Niceę, Cannes oraz księstwo
Monaco. Starałyśmy się jednak poznać „od podszewki” miasto naszej
mobilności - Antibes. Na Starym Mieście znajduje się Marché Provençal,
czyli rynek prowansalski, gdzie codziennie można kupić świeże owoce i
warzywa, ryby, owoce morza, przyprawy i lokalne produkty. W pobliżu rynku
znajduje się Muzeum Pabla Picassa. Przyjechał on do Antibes w 1946 r. i
przez 6 miesięcy mieszkał w zamku należącym w XVII w. do rodziny
Grimaldi, spokrewnionej z rodziną książęcą z Monako. W obiekcie jest teraz
muzeum z 245 pracami sławnego artysty. Niedaleko jest zaś niezwykła
grota, której ściany wykonano z czekolady.

      Inna ciekawa budowla znajduje się za portem Vauban. Widoczna z
daleka monumentalna bryła to Fort Carré z XVI wieku.
      W lipcu 1794 r. więziono tu przez 10 dni Napoleona Bonaparte. Fort był
też planem filmowym – kręcono w nim sceny do filmu o Jamesie Bondzie
„Never say never again”. Tuż obok, w porcie cumują największe jachty, bo
jest to jedyne miejsce na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie mogą się one
zmieścić. Mowa o Przystani Miliarderów, którą warto się przespacerować,
by zobaczyć chociażby słynnego Octopusa – jacht Paula Allena, jednego z
założycieli Microsoftu. Przystań współfinansował król Arabii Saudyjskiej,
który nie miał gdzie cumować swojego ogromnego jachtu na go prezydenta
we Francji czy sprawy związane z uchodźcami, emigrantami. Okazało się,
że seniorzy wiedzą co nieco o Polsce, znają polskich pisarzy, ludzi
związanych z polską kulturą.
     Podczas kursu miałyśmy możliwość przekazania uczestnikom kursu
informacji o projekcie, Gminie i szkole w Rząsce. W tym celu
wykorzystałyśmy foldery, plakaty, ulotki, pamiątki związane z Gminą
Zabierzów, a także przedstawiłyśmy prezentację o Krakowie - przygotowaną
w języku francuskim. Okazało się, że niektórzy uczestnicy kursu byli w
Krakowie i potwierdzili, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie
widzieli, a pozostali chętnie by go odwiedzili.
     Doświadczenia udziału w mobilności będą argumentami dla młodzieży w
motywowaniu ich do rzetelnej nauki języka obcego.

                                              Małgorzata Kuśtrowska 
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Związek ze współczucia lub litości          OdLOTowa dwujęzyczność

     
        Znajomość języków obcych ma wiele zalet: ułatwia kontakty z
obcokrajowcami, pozwala lepiej zrozumieć inne kultury, podnosi własna
samoocenę i zwiększa szanse na rynku pracy.  Natomiast z naukowego
punktu widzenia nauka języków obcych pobudza aktywność intelektualną i
sprawia, że mózg wolniej się starzeje.
         Dlatego właśnie w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w
Rząsce nauka języków obcych, a głównie języka angielskiego, jest
priorytetem. Właśnie tym przesłaniem kierowali się autorzy projektu
„OdLOTowa dwujęzyczność”, czyli nauczyciele szkoły. Pomysł ich został
doceniony w konkursie grantowym „Wspieramy Sąsiadów” 2017
organizowanym przez Kraków AIRPORT i uzyskał fundusze na jego
realizację. Dzięki uzyskanym środkom (4 900 zł) zostały w szkole
zorganizowane zajęcia z native speaker’em języka angielskiego
(rodowitym użytkownikiem tego języka), zostały zakupione materiały
edukacyjne w celu przygotowania uczniów do konkursów organizowanych
przez podmioty zewnętrzne oraz nagrody dla laureatów organizowanego
corocznie w szkole Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Ponadto środki te zostaną jeszcze spożytkowane na bilety wstępu dla
uczniów szkoły do zwiedzanych obiektów w trakcie corocznej wymiany z
uczniami z Hiszpanii.
         Celem głównym projektu jest wyrównania szans edukacyjnych w
obszarze znajomości języków obcych młodzieży ze środowiska
wiejskiego, która ma mniejszy dostęp do zajęć dodatkowych, warsztatów,
konkursów i wyjazdów językowych w porównaniu z ich rówieśnikami z
dużych miast. Przede wszystkim jednak udział uczniów w projekcie
kształtuje w nich postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich
kultury i języka.

                                                  Beata Ziębińska

          Zdarzyło ci się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji, gdy ktoś współczuł ci
czegoś? W twoim życiu stało się coś złego, a inna osoba zainteresowała się
tobą tylko z tego powodu? Ty też nie lubisz tego uczucia? Czujesz się wtedy
bezwartościowa, bo musiała stać się tragedia, żeby ktoś się tobą
zainteresował. Straszne uczucie. A może w twoim życiu pojawił się ktoś,
komu nie umiesz odmawiać? Nie jesteś asertywna, nie umiesz postawić
bezpośrednich granic waszej relacji. Z poziomu znajomych przechodzicie na
przyjaźń, a nawet miłość – niestety tylko jednostronną. Druga osoba jest w
tobie kompletnie zakochana, a ty nie wiesz co robić, bo przecież nie chcesz
jej ranić, a nic do niej nie czujesz. Zastanawiasz się, jak delikatnie mu
powiedzieć, że z twojej strony to nie jest miłość, po prostu nie chcesz go
zranić, ale nie wychodzi ci to na dobre.
Związek to nie jest łatwa sprawa. Zaczynając od początku, jest wiele
kryteriów, którymi wspomagamy się, wybierając swoją drugą połówkę, m.in.
wygląd, charakter, światopogląd czy zainteresowania. Ale czy aby na pewno
to jest obustronna miłość? Czy może znowu chcesz zadowolić wszystkich
dookoła kosztem siebie? On miał przecież ciężkie życie, nie możesz znowu
sprawić mu bólu.
            Nie czujesz tych przysłowiowych “motyli w brzuchu”, ale kto je
czuje? Pewnie to wszystko ściema, więc się tym nie przejmujesz. Po jakimś
czasie przychodzi czas refleksji i uświadamiasz sobie, że tak naprawdę go
nie kochasz. To tylko zwykła litość, nie wiesz jak mu odmówić, jak
powiedzieć, że on nie jest twoim “księciem z bajki”, że szukasz kogoś
innego. Denerwujesz się, chcesz “uciec” i zamknąć się na całe życie we
własnym pokoju.
             Myślisz sobie, że nie chciałabyś, żeby ktoś tak cię potraktował.
“Jestem z tobą tylko dlatego, że nie chcę cię zranić”. Jakie byłoby to
uczucie, gdybyś usłyszała to od swojej drugiej połówki? Beznadziejne.
Będzie jeszcze gorzej. Chłopak pomyśli, że nie jest niczego wart, skoro
nawet osoba, którą kocha jest z nim tylko ze współczucia. “Wiesz, miałeś
trudne życie, nie chcę żebyś bardziej cierpiał”- tutaj pojawiają się twoje
wątpliwości, czy aby na pewno możesz mu to powiedzieć i sztuczny
uśmiech, pomimo tego, że wiesz, że będzie źle. Starasz się załagodzić
sytuację i udawać, że nic się nie stało.
            Jednak, nikt nie może powiedzieć, że nic się nie stało. Ty właśnie
zepsułaś swój “związek”, a jemu zawaliło się życie. Ucieka. I już nigdy nie
będzie tak samo. On zamyka się w sobie, ma problemy psychiczne, nie
umie sobie poradzić z tym, co mu powiedziałaś. A ty? Ty obwiniasz siebie,
za to, że nie zrobiłaś tego na samym początku. Już od początku wiedziałaś,
że z twojej strony to tylko współczucie i niechęć do jakiegokolwiek zranienia
go.
Czy wyszło? Czy twój plan zadziałał? Nie, oczywiście, że nie. Jego uczucia
mają się jeszcze gorzej, twoje tak samo. Obydwu stronom nie wyszło to na
dobre. Związek kończy się, bo nie dogadaliście się na początku, nie
rozmawialiście szczerze o swoich uczuciach.
             Najważniejsze pytanie: czy można było temu zapobiec? Odpowiedź
jest twierdząca. Gdybyś była bardziej asertywna. Gdybyś znała skutki…
Wniosek nasuwa się sam. Nie wchodzi się w związek ze współczucia lub
litości. Jak widzisz, ma to gorsze skutki, niż odmowa na początku
znajomości. Wystarczy być szczerym wobec siebie. Wtedy na pewno nie
będzie takich nieporozumień, wszyscy będą mniej cierpieć, a chyba o to
chodzi w naszym życiu- żeby nie prowokować sytuacji, w których
sprawiamy innym ból psychiczny czy fizyczny.

                                                Dominika Baster
. .
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Ile ciekawego czai się w temacie Świąt
Bożego Narodzenia?

Co ogląda dzisiejsza młodzież?

       Odpowiemy od razu - dużo. Ile narodowości i kultur, tyle różnych
sposobów na obchodzenie świąt. Także w ich historii jest masa
interesujących faktów. Stawiamy też, że nie wiecie nawet wszystkiego o
polskich tradycjach i zwyczajach, szczególnie gdy mają korzenie w
wierzeniach ludowych. Zapraszamy do zapoznania się z garścią wybranych
ciekawostek. 

1. Norwescy naukowcy postawili hipotezę, że czerwony nos Rudolfa jest
prawdopodobnie wynikiem infekcji pasożytniczej jego dróg oddechowych.
Bardzo znudzeni musieli być ci naukowcy...

2. Pierwszą sztuczną choinkę stworzyli nasi zachodni sąsiedzi. Niemieckie
drzewko było wykonane przy użyciu barwionych gęsich piór.

3. Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: zielony, czerwony i
złoty. Zieleń od dawna jest symbolem życia i odrodzenia. Czerwony
symbolizuje krew Jezusa Chrystusa, a złoto reprezentuje światło, a także
dobrobyt i królewskość.

4.Drzewka, z których powstają choinki rosną zazwyczaj 15 lat. Dopiero
wtedy zostają sprzedawane.

5.Największa na świecie skarpeta na prezenty mierzyła 32,56 metrów
długości i była szeroka na 14,97 metrów. Ważyła tyle, co pięć dorosłych
reniferów i pomieściła blisko 1000 prezentów. Wykonana została przez
dzieci w Londynie dnia 14 grudnia 2007 roku. W Polsce tradycja chowania
drobnych upominków w świąteczną skarpetę nie przyjęła się. Jeszcze
wszystko przed nami.

6. Brytyjski ilustrator John Callcott Horsley (1817-1903) wpadł na pomysł
pierwszej kartki świątecznej w 1843 roku.

                                                     Red. Karolina Walkiewicz

.

    Telewizja stanowi nieodłączną formę spędzania wolnego czasu w wielu
domach.Zakres programów przez nią oferowanych przyciąga przed ekrany
osoby z praktycznie wszystkich grup wiekowych. Szczególną grupą
oglądających jest młodzież. Co właściwie chce oglądać młodzież? Wiele
zależy od indywidualnych upodobań i trudno tu generalizować, jednak w
zasadzie młodych widzów można podzielić na kilka grup.     Pierwsza,
chybsoby to ta, która ogląda wszystko jak leci. Począwszy od tanich
telenowel, przez programy typu show na programach muzycznych
emitowanych przez stacje tematyczne kończąc.
    Druga grupa, którą można wskazać to ta, która szuka w telewizji czegoś
konkretnego. Z pewnością zainteresuje ją zarówno dobry program
rozrywkowy jak i film dokumentalny. Nie ogląda jak leci, szuka czegoś, co
pozwoli miło spędzić czas, a nie tylko go zabić.  
       Kolejna grupa to ta, która ogląda w telewizji wyłącznie rzeczy dobre. To
już nisza. Reprezentanci takiej grupy będą czekać do późna na dobry film,
obejrzą ciekawą debatę telewizyjną czy dokument.
     Oczywiście, olbrzymią część wszystkich oglądających stanowi kolejna
grupa, czyli taka, która, stanowi po części przedstawicieli powyższych
grup. Takim osobom zdarza się zarówno obejrzeć totalny chłam, jak i coś
naprawdę ambitnego. Czasami pozostają przy codziennych serwisach
informacyjnych, czy widowiskach sportowych, czasami oglądają seriale, a
czasami po prostu nic. Oczywiście, pojawiają się wciąż seriale o tematyce
stricte młodzieżowej, ale także do klasycznych telenowel wprowadza się
młodych bohaterów wraz z ich problemami, by razem z babcią i mamą,
przed telewizorem zasiadła z wypiekami na twarzy także córka. Chodzi o
produkcje, których młodzież nie powinna oglądać, a niestety ogląda, jak np.
pornografia czy silnie nacechowane przemocą kino akcji z niższej półki.
Kiedyś, kiedy Internet nie był w tak powszechnym użyciu jak dziś, sprawa
była prostsza, wystarczyło nie dopuścić dziecka przed ekran telewizora po
23. Nie sposób jest bowiem uchronić młodego człowieka przed takim
zagrożeniem, które szczególnie w bardzo młodym wieku może wywołać
bardzo złe zmiany w psychice, które odbiją się na jego późniejszym życiu.
     Teraz, kiedy w sieci znajduje się wszystko, a mówiąc kolokwialnie
wszystko i jeszcze więcej, rodzice stoją przed bardzo trudnym zadaniem.
Niestety, to jedna z wielu rzeczy, które nie tylko złośliwi określają zmorą
czasu.
                                 red. Aleksandra Salicka                

.. .
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POLKA, KTÓRA ZAWOJOWAŁA ŚWIAT NAUKI

     07 listopada 2017 obchodziliśmy  150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej
Curie. Nie da się przecenić jej zaangażowania i zasług w osiągnięcia na polu
naukowym i społecznym. W czasach, gdy kobiety pełniły w życiu rolę
drugorzędną, Maria swym talentem, uporem i tytaniczna pracą, udowodniła
wartość kobiety. A w dodatku pochodziła z kraju nieistniejącego wówczas na
mapie.
     W tym roku obchody 150 Rocznicy urodziny świętują instytucje naukowe
i  uczelnie wyższe na całym świecie.
     W Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce uczniowie
wszystkich klas, od zerówki do klas gimnazjalnych poznali bliżej tę postać.
Obejrzeli filmy o życiu Marii- młodsi film z serii „Byli sobie wynalazcy: Maria
Skłodowska Curie” , starsi koledzy film dokumentalny „Prawda o Marii
Skłodowskiej Curie”. Wszyscy byli  pod wielkim wrażeniem jej osobowości,
hartu ducha i mądrości. Młodsi zauważyli, w jak trudnych warunkach
pracowała i żyła w Paryżu. Starsi uczniowie byli pod wrażeniem jej
wszechstronności. Padały określenia: zdolna, odważna, mądra, uparta,
pracowita nie zważała na opinię otoczenia, realizowała swoje pasje, pierwsza
kobieta, która ……... (i wiele innych)
     W ramach konkursu o Marii Skłodowskiej Curie powstało kilkadziesiąt
prac plastycznych w różnych technikach oraz  prace literackie.
     Zachęcamy do lektury refleksji naszych dwóch uczennic: Dominiki Baster
i Wiktorii Pajerskiej w formie listów do Marii Skłodowskiej Curie. Prace
dziewcząt pokazują współczesność a właściwie ponadczasowość Marii, i
zapewne dlatego jej postać potrafi tak fascynować.
     Nagrody w konkursie plastycznym i literackim zostały zakupione ze
środków projektu „Europa to MY” realizowanego obecnie w naszej szkole w
ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - POWER na zasadach
Programu Erasmus+. 
                                                  Violetta Kramek

.

.

..

.

.

..



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 15 12/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szczyt Wszystkiego

          ZWYCIĘSKIE LISTY DO MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE

                                                      Brzoskwinia, 15 listopad 2017

                               Szanowna Pani Mario!

          Piszę ten list, aby podziękować za całe życie, którym daje Pani wzór
każdej osobie. W dzisiejszych czasach trudno o autorytet, na którym
możemy się wzorować bez obaw o złe interpretowanie jego zachowania, jest
wiele kontrowersyjnych osób. Jednak patrząc na Pani życie, nie można tego
powiedzieć. Dążenie do celu, skromność czy samodzielność to cechy, które
każdej osobie w każdym wieku pomogą w życiu, a właśnie takie elementy
miała Pani w sobie.
           Zaczynając od młodości, widzimy, że nie miała Pani łatwego życia
jako najmłodsza spośród pięciorga sióstr. Jednak rodzice  bardzo Was
wpierali, szczególnie jeśli chodziło o zdobywanie wiedzy. Nie poddawała się
Pani, a dążyła do spełnienia swoich marzeń za wszelką cenę. Właśnie z
tego powodu znalazła się Pani na Uniwersytecie Paryskim. Myślę, że jest to
wspaniały pomysł na pokazanie młodym ludziom, że jak chcą, to mogą.
       Głównym powodem mojego listu jest jednak to, że chcę podziękować za
pokazanie wartości kobiety w świecie. Jak wszyscy wiemy, w XIX w. płeć
„piękna” nie miała zbyt wielu przywilejów, osiągnięć. Pani jest dowodem na
to, jak kobieta może być wartościowa i przede wszystkim, że nauka nie jest
tylko dla mężczyzn. Dziewczyny również mogą się uczyć, a nawet
zdobywać nagrody w tych dziedzinach. Dokładnie jak Pani. Dwie Nagrody
Nobla muszą o czymś świadczyć. I tak jest.  W XXIw. Nie ma już tego
problemu. Kobiety mają swoje prawa, to głównie dzięki Pani. Pokazanie
mężczyznom, że płeć żeńska również może mieć jakiś udział w odkrywaniu
i tworzeniu wynalazków to przełom. Dziękuję za to, że mam dzisiaj
możliwość nauki bez konieczności ukrywania się przed innymi.
          Ostatnim punktem jest odkrycie polonu i radu. Można powiedzieć, że
poświęciła Pani swoje życie, aby dzisiejsi lekarze mogli ratować życie
innych. Razem z mężem bardzo pomogliście każdemu choremu. To dzięki
Wam mają oni szanse na zobaczenie jutrzejszego dnia. I pomimo tego, że
poświęciliście swój byt na rzecz nauki, wszyscy są dumni, że ktoś taki był
wśród nas.
          Całokształt Pani życia pokazuje, że jeśli tylko się chce, można
osiągnąć wszystko. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wzoruję się
na Pani i mam nadzieję, że nie tylko ja. Była Pani wspaniałą osobą i wierzę,
że nikt nigdy o tym nie zapomni.
 
                                                           Z wyrazami szacunku,
                                                             Dominika Baster

                                                               Paryż,12 grudnia 1924
                                  
                                Szanowna Pani Mario!
          
           Piszę do Pani, w związku z podziwem, jakim Panią darzę. Moim
zdaniem jest Pani najwybitniejszą chemiczką i fizyczką na świecie, co
potwierdzają tylko Pani osiągnięcia i nagrody Nobla. Chciałabym się
dowiedzieć, jak się to wszystko zaczęło. Skąd czerpała Pani motywację do
działania nawet po trudnościach, które jak wszyscy wiemy, były związane
z płcią i niesprawiedliwością wobec kobiet.
       Jak mi wiadomo, dzięki rodzicom, którzy wywodzili się ze
szlacheckich rodów i byli nauczycielami, Pani od najmłodszych lat mogła
rozwijać swoje pasje i uczyć się w żeńskim gimnazjum, które ukończyła
Pani ze złotym medalem. Czy też chciała Pani zostać nauczycielką,
podobnie jak Pani rodzice ?
         Niestety z tego co wiem, przeciwności losu pojawiły się w Pani życiu
bardzo wcześnie. Po stracie matki i siostry przebywała Pani na wsi u
rodziny ojca, aby spróbować pogodzić się ze stratą bliskich.
  Po powrocie do Warszawy dawała Pani po sobie poznać, że posiada Pani
ponad przeciętne umiejętności, udzielając korepetycji z matematyki, fizyki
oraz języków obcych.
  Później napotkała Pani panią Bronisławę Piasecką, która jak się później
okazało, wpłynęła na rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie Latającym.
Wtedy także w wieku 16 lat zadeklarowała się Pani jako ateistka. Czy była
Pani nią od początku swojego życia?
       Dzięki badaniom nad radem, polonem i radioaktywnością znalazły one
szerokie zastosowanie w technice i technologii – do sterylizacji środków
spożywczych i opakowań, sterowania reakcjami chemicznymi, do utylizacji
zanieczyszczeń, gazowych i pyłowych. Izotopy pierwiastków
promieniotwórczych służą też do badania wód, szczelności zapór
wodnych, czy podziemnych rurociągów. Innymi słowy – wszędzie tam,
gdzie zawodzą zmysły człowieka lub nie jest on w stanie dotrzeć np. do
wnętrza materiałów, warstw ziemi, w głąb masywnych konstrukcji czy
budowli, a przede wszystkim do wnętrza własnego organizmu – znajdują
zastosowanie izotopy.
         Wszystko to zawdzięczamy właśnie Pani.
  Kolejną tragedią w Pani życiu była utrata męża, który był największym
wsparciem. Mimo żałoby i tego trudnego czasu nie poddała się Pani i
właśnie dlatego  powstał  prywatny instytut radowy,  z którego wyszło wielu
noblistów.
       Za wszystkie te zasługi, którymi wsławiła się Pani i wbiła na szczyt
nauki, chciałabym serdecznie podziękować. W pełni zasługuje Pani na
miano pierwszej kobiety z Noblem. Mam nadzieję, że udzieli mi Pani
odpowiedzi na powyższe pytania. Dziękuję, że spotkał mnie ten zaszczyt
napisania do Pani listu, w którym mogę podziękować, w imieniu całego
narodu Polskiego.

                       Z ogromnym szacunkiem i podziwem pozdrawiam
                                                     Wiktoria Pajerska
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Horoskop szkolny - czyli jakim jesteś uczniem?

     Jakim jesteś uczniem, jaką uczennicą? Czy lubisz szkołę, czy lubią
cię koledzy i nauczyciele? Jakie są Twoje ulubione przedmioty, czy
szybko się uczysz i czy masz szanse zostać szkolną gwiazdą? Dowiedz
się jak Twój znak zodiaku wpływa na Twoje szkolne sukcesy i porażki,
poznaj swój horoskop dla uczniów.

.

      Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak,
lubi szkołę, zrobi wszystko, żeby się w niej nie
nudzić. Barany to osoby bystre, ciekawskie,
elokwentne, a przy tym bardzo ambitne.
Wszędzie jest ich pełno, swoich poglądów
bronią uparcie, nie podlizują się nauczycielom, 

     Ulubione przedmioty: języki obce,
matematyka, fizyka, informatyka, wf.

.

     W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny,
ale bez przesady - nie lubi robić więcej niż
musi.
Nigdy nie słychać ich w klasie, nie lubią
zgłaszać się do odpowiedzi, rzadko biorą
udział w klasowych dyskusjach.Starannie
prowadzą zeszyty, robią notatki.

     Ulubione przedmioty: matematyka,
biologia, geografia, plastyka, muzyka.

.

     Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta
każdą ciekawostkę, wszędzie go
pełno.Bliźnięta szybko się uczą, są
ciekawskie, bystre i inteligentne. Mają bardzo
dobrą pamięć, zdolności artystyczne, talent
aktorski. Są bardzo pomysłowe, mają duże
poczucie humoru, potrafią rozweselić całą
klasę. 

     Ulubione przedmioty: języki obce, polski,
historia, chemia, informatyka.

.

.

.

.

     Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy,
spokojny, wzorowy uczeń, lubią go
nauczyciele.Raki mają dużą wyobraźnię, dobrą
pamięć, szybko się uczą. Podczas nauki
wykorzystują swoją intuicję,
spostrzegawczość, wrażliwość. 
     Ulubione przedmioty: matematyka,
fizyka, geografia, plastyka.

    Zdolny i ambitny, zawsze chce być
pierwszy, chciałby rządzić w klasie, uwielbia
zwracać na siebie uwagę. Lwy są bardzo
ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły
chodzą z chęcią, szkoła jest bowiem dla nich
miejscem, w którym mogą zabłysnąć,
wykazać się swoją inteligencją i polotem. 

     Ulubione przedmioty: język polski,
historia, matematyka, wf.

     Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy się
sumiennie, ale nie dla stopni i wyróżnień,
wybiera sobie ulubione przedmioty. Wobec
zaufanych przyjaciół są lojalne i wierne. Z
uporem bronią swoich poglądów. Potrafią
przekonać innych do swoich racji. Lubią pisać
wypracowania, występować na szkolnych
apelach, redagować szkolną gazetkę. Czasem
w zdobyciu sukcesu przeszkadza im
nadmierna drobiazgowość.

     Ulubione przedmioty: informatyka,
biologia, matematyka, plastyka.

     Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i
wrażliwe. Mają duże wyczucie piękna, estetyki
i harmonii.Łatwo nawiązują kontakty, mają
dużo szkolnych kolegów, są uczynne i otwarte,
świetnie nadają się do pracy grupowe.
Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że
wszystkie testy i egzaminy, zarówno ustne jak
i pisemne, nie sprawiają im większej trudności. 

    Ulubione przedmioty: języki obce,
literatura, historia, matematyka.

     Skorpiony to osoby obdarzone wyobraźnią,
pomysłowe, ambitne i dociekliwe. Lubią szkolę,
biorą aktywny udział w życiu szkoły, działają w
samorządzie, chętnie wyjeżdżają na szkolne
wycieczki, rajdy. Zwykle mają wielu
znajomych, chociaż z natury są samotnikami.
Nielicznych przyjaciół dobierają sobie długo i
pozostają im wierne przez lata.

Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka,
język polski, języki obce, informatyka.

.
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  Kalendarz świąt nietypowych
                   GRUDZIEŃ

     Zwykle są lubiane przez nauczycieli. Brak
systematyczności w nauce i pracowitości
zastępują elokwencją i umiejętnością robienia
dobrego wrażenia. Lubią rywalizację, konkursy,
olimpiady, testy- to dla nich nowe wyzwanie.
Również zawody sportowe wzbudzają w nich
chęć do osiągania sukcesów, dają im
możliwość pokazania się, rywalizowania. Mają
dużo znajomych, lubią dyskutować na
wszystkie tematy, wszędzie ich pełno.

     Ulubione przedmioty: geografia,
religioznawstwo, język polski.

.

     Koziorożce są zdolne, bystre, łatwo się
uczą, szybko zapamiętują wiadomości. To
zwykle samotnicy, lubią czytać książki i
pracować albo grać na komputerze. Zawsze
wiedzą jak się zachować, są kulturalne i
zawsze opanowane. Unikają konfliktów,
czasem są proszone o rozstrzyganie
klasowych sporów. Wykazują duże zdolności
do nauki przedmiotów ścisłych, matematyki,
informatyki.

     Ulubione przedmioty: matematyka,
informatyka, geografia, fizyka.

.

     Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe,
energiczne, żywiołowe. Z chęcią chodzą do
szkoły, lubią ruch i zmiany. Z łatwością uczą
się przedmiotów humanistycznych, mają bujną
wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły.
Lubią dyskutować, spierać się, popisywać
oryginalnymi poglądami. Nie unikają bowiem
konfliktów, a swojego zdania bronią do
upadłego. Uczą się szybko, dużo czytają,
śledzą nowinki techniki. 

     Ulubione przedmioty: język polski,
historia, geografia, informatyka.

.

.

     Kiedy są Mikołajki to pewnie wiesz. Ale czy chcesz wiedzieć, kiedy jest
Dzień Anioła albo Dzień Całowania? A kiedy obchodzi się Dzień bez
bielizny? Wszystko to można sprawdzić w Kalendarzu Świąt Nietypowych i
mieć powód do świętowania, pozdrawiania i składania życzeń z okazji
nietypowych świąt każdego dnia! To już kolejna seria z Kalendarz Świąt
Nietypowych obchodzonych w Polsce i za granicą, a nawet na całym
świecie, tym razem na miesiąc GRUDZIEŃ.

12.01 Światowy Dzień Puszczania Bąków 
12.02 Światowy Dzień Walki z Uciskiem
12.03 Dzień Gazownika i Naftowca
12.04 Dzień Górnika
12.05 Dzień Ninja
12.06 Dzień Anioła
12.07 Dzień Lotnika
12.08 Dzień Kupca
12.09 Dzień Dziewic
12.10 Dzień Bota
12.11 Dzień Chruścika
12.12 Dzień bez Telefonu
12.13 Dzień Telewizji dla Dzieci
12.14 Dzień Małpy
12.15 Dzień Herbaty
12.16 Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą
12.17 Dzień Bez Przekleństw
12.18 Dzień Emigranta
12.19 Dzień Zielonych Roślin
12.20 Dzień Ryby
12.21 Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek 
12.22 Dzień Gry w  Karty
12.23 Dzień Snowboardu
12.24 Dzień Raju
12.25 Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz
12.26 Międzynarodowy Dzień Tanga 
12.27 Światowy Dzień Gleby
12.28 Dzień Całowania
12.29 Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej
12.30 Dzień Serka Wiejskiego
12.31 Dzień Bez Bielizny

     Zasadniczo są trzy powody, dla których zaczynamy celebrować dotąd
nieznane nam święta. Pierwszym jest potrzeba stwarzania rytuałów w
życiu zbiorowym. Drugi powód to chęć zwrócenia uwagi na jakieś ważne
kwestie, na przykład Dzień Kota świętują osoby kochające koty. Zaczyna
się stwarzać kultura miłośników zwierząt, stąd potrzeba istnienia takich
świąt. W społeczeństwie potrzebne są różnego rodzaju zjawiska i procesy,
więc Dzień Czystego Biurka przypomina o jego sprzątnięciu. Trzecim
powodem jest potrzeba rozbicia rutyny codziennego życia, a takie święta
doskonale tę rolę spełniają.

                                                        Red. Karolina Walkiewicz

     Ryby są wszechstronnie uzdolnione,
szybko się uczą, zwykle są pilne, grzeczne i
zdyscyplinowane. Szkołę średnio lubią, to
urodzeni marzyciele, romantycy. Mają jednak
duże poczucie obowiązku, nie kuszą Ryb
wagary i łobuzowanie. Nie sprawiają
problemów wychowawczych, nauczyciele
chwalą je, podają innym za wzór.

Ulubione przedmioty: historia, literatura,
religioznawstwo, muzyka, biologia.

                                Red. Karolina Walkiewicz

.

.
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Quiz:
Co myśli o Tobie Święty Mikołaj?

1. Czy lubisz święta?
a) kocham
b) lubię
c) nie lubię
2. Wolisz dawać czy dostawać prezenty?
a) dawać
b) dostawać
c) to i to
3. Czy byłeś grzeczny w tym roku?
a) tak
b) czasem byłem niegrzeczny
c) nie
4. Czy piszesz list do Mikołaja?
a) tak
b) kiedyś pisałem ale teraz już nie
c) nie
5. Czy lubisz dekorować pokój na święta?
a) tak, uwielbiam
b) różnie bywa
c) nie
6. Za co najbardziej lubisz święta?
a) za rodzinną atmosferę
b) za prezenty/ jedzenie
c) nie lubię świąt
7. Wolisz kupić prezent czy wykonać go samemu?
a) kupić
b) zrobić
c) nie daję prezentów
8. Czy wyobrażasz sobie spędzić święta bez swoich bliskich?
a) nie, rodzina jest najważniejsza w święta
b) jest mi to obojętne
c) tak, bez problemu
9. Co jest ważniejsze w prezentach- ilość czy jakość?
a) jeżeli jest on prosto od serca, to i tak mi się spodoba
b) jakość
c) ilość
10. Co najbardziej chciałbyś znaleźć pod choinką?
a) coś zrobionego samodzielnie przez moich bliskich
b) coś, o czym od dawna marzyłem
c) wszystko jedno, tylko żeby było drogie
11. Czy lubisz potrawy wigilijne?
a) uwielbiam
b) niektóre tak, ale nie wszystkie
c) nie znoszę żadnej
12. Czy wierzysz w świętego Mikołaja?
a) tak
b) kiedyś wierzyłem, ale teraz już nie
c) nie, to ściema

Najwięcej odpowiedzi A: Jesteś niczym anioł- wesoły i optymistyczny!
Kochasz  święta tak samo jak ja i nie wyobrażasz sobie bez nich życia. W
tym roku spotka Cię coś wyjątkowego, na co czekałeś cały rok.

Najwięcej odpowiedzi B: Jesteś miłą i przyjacielską osobą. Lubisz Boże
Narodzenie, ale nie wariujesz, kiedy zaczyna się grudzień. Myśl pozytywnie,
a na pewno te święta będą dla Ciebie niezapomniane!

Najwięcej odpowiedzi C: Nie wiem dlaczego, ale święta najwyraźniej nie są
Twoim ulubionym okresem w roku. Może w przyszłości bardziej polubisz ten
magiczny czas. Teraz pozostaje mi tylko trzymać za Ciebie kciuki, żebyś
przetrwał tą „udrękę”.

                                red.Natalia Bartoszewska i Gabriela Trzaska

.
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Konkurs na najlepsze selfie w czapce mikołaja

.

..

            
       Niestety, na nasze ogłoszenie o konkursie w klimacie świątecznym
odpowiedziały tylko trzy osoby, które podjęły wyzwanie i zmierzyły się z
selfie w czapce Mikołaja.
            Efekty możemy podziwiać na zdjęciach obok.

     A TERAZ ZADANIE DLA WAS, DRODZY CZYTELNICY!!!!

      Zagłosujcie na dołączonym kuponie na jedno ze zdjęć, które uważacie za
najlepsze, najciekawsze, najśmieszniejsze itd., które przykuło Waszą
uwagę. Następnie wypełniony kupon oddajcie przedstawicielowi redakcji (dla
niewtajemniczonych lub zapominalskich przypominamy- niemalże cała klasa
IIIA GIM z naczelną Eweliną Trzaską i wicenaczelną Małgorzatą
Kuśtrowską).

        Na apelu świątecznym  zostanie  ogłoszony  ZWYCIĘZCA  SELFIE,  a
także spośród głosujących wylosowany SZCZĘŚCIARZ. 
      Dlatego  nie  zapomnij  wpisać  swojego  nazwiska,  bo może  to
WŁAŚNIE TY  dostaniesz nagrodę. 

ŻYCZYMY POWODZENIA "SELFUJĄCYM" ORAZ GŁOSUJĄCYM!!!

                                 organizatorzy konkursu:
                           Adrian Pieprzak i Adam Staroń

.

..
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SAMORZĄD
RELACJONUJE...
                                DZIEŃ DYNI 

       6 listopada w naszej szkole, jak to w ostatnich latach bywa, został
zorganizowany Dzień Dyni. Każda klasa miała przystroić swój stolik w
halloweenowym stylu. Na twarzy naszych uczniów  było widać ogromne
zaangażowanie w prace oraz zabawę przy organizacji. Uczniowie wykazali
się dojrzałością i odpowiedzialnością. 
       Oprócz swoich stanowisk należało też zadbać o potrawy. Na każdym
talerzu znalazły się pyszne ciasta, którym nie mogliśmy się oprzeć. Ich
głównym składnikiem była pyszna, dojrzała dynia. Ocenie podlegały również
najbardziej ciekawe i kreatywnie powycinane dynie. Każda grupa włożyła w
swoje stanowisko dużo serca, co było widoczne na prezentacji przy komisji.
Po ogłoszonych wynikach pozostał już tylko bałagan, ale w końcowym
etapie każda klasa ostatecznie pozostawiła po sobie czystość. 
        Pieniądze, które udało się zebrać, przeznaczyliśmy na potrzeby
klasowe. Razem z samorządem szkolnym uważamy, że dzień  był udany,
każdy dobrze się bawił i wszystko przebiegło zgodnie z naszym planem.
        Szkoda, że niektórzy z nas nie będą już uczestniczyć w kolejnym takim
święcie, bo opuszczą mury tej szkoły. Ale cóż, takie jest życie.
                                                  
                                                         Przewodnicząca SRU 

                                 DYSKOTEKA SZKOLNA     
  
       Ostatnio w naszej szkole po dłuuugim, dłuuugim czasie, 30 listopada
odbyła się dyskoteka- tym razem andrzejkowa, która wywołała duże
zainteresowanie ze strony uczniów. Uczestniczyły w niej klasy siódme oraz
gimnazjalne. 
        Był to dzień, w którym każdy  mógł razem z przyjaciółmi miło spędzić
czas. Wszyscy świetnie się bawili, ale były też chwile przeznaczone  na
romantyczne, wolne tańce dedykowane dla zakochanych. Podczas
odpoczynku każdy mógł zjeść kawałek dobrej pizzy oraz napić się czegoś
orzeźwiającego. 
        Po udanej zabawie wszyscy miło wspominali czas spędzony na
dyskotece.  Czy zrodziły się nowe znajomości, nowe miłości? Czas pokaże,
choć póki co nie widać na szkolnych korytarzach nowych par. Nawet pani
Kuśtrowska  nie zarejestrowała czułych westchnień i rozmarzonych
spojrzeń.            
                                         
                                                    Przewodnicząca SRU  

      KTO  BY  POMYŚLAŁ, ŻE  W  SZKOLE  MAMY  TYLU  ZDOLNYCH
UCZNIÓW,  Z  DUSZĄ  ARTYSTYCZNĄ,  Z  WYCZUCIEM  SMAKU  
ITD.

    OTO PREZENTUJEMY ŚWIĄTECZNE WYTWORY W POSTACI
KREATYWNYCH CHOINEK, NA KTÓRYCH  WCALE  A  WCALE  NIE
MUSZĄ  WISIEĆ  TRADYCYJNE  BOMBKI,  ALE BOMBY,  POMIDORY,
OGNISTE  ŁAŃCUCHY  I  CO  KOMU  WYOBRAŹNIA  PODPOWIE.

.

.

PIOTR KMITA

DOMINIKA TEKIELAK
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     SPOTKANIE      
Z TEMIDĄ ...
           Ostatnio nasza szkoła wybrała się do sądu w Krakowie. Jaki był cel
tej wycieczki? Czy ktoś chciał nas ostrzec przed serią rozpraw i papierów,
które musimy wypełnić, jeżeli nabroimy? Oczywiście mowa tutaj o
poważniejszych sprawach, a nie o wygłupach w szkole, które, jak się
okazuje, też mogą podchodzić pod rozprawy sądowe.
          Niedawno w naszej klasie odbyła się mała dyskusja podyktowana
problem robienia sobie nawzajem zdjęć niepozowanych, o których nie wie
ich bohater. Głosy podzieliły się standardowo na dwie grupy. Pierwsza, to
osoby, które robienie zdjęć bez zgody biorą za żart i którym wykonywanie
takich zdjęć kompletnie nie przeszkadza. Druga grupa to zaś tacy, których
uraża bezpodstawne robienie im zdjęć bez ich zgody.
           Korzystając więc z okazji naszego pobytu w sądzie, zapytaliśmy
Panią sędzinę, jak to wygląda od strony prawnej i czy wykonywanie takich
zdjęć jest w jakiś sposób karalne. Znowu temat podzielił się na dwie
sytuacje, ponieważ możemy wykonywać zdjęcia nawet bez zgody
fotografowanego, ale tylko jeżeli używamy ich na pożytek własny. Jeżeli
więc zdjęcie zostanie udostępnione na jakimkolwiek portalu
społecznościowym, robi się już większy problem.  W takiej sytuacji możemy
być posądzeni o udostępnianie czyjegoś wizerunku bez jego zgody, co już
podchodzi pod czyny karalne.
         Jeżeli więc robimy sobie takie żartobliwe zdjęcia, wykonujmy je
rozsądnie i za zgodą potencjalnych bohaterów fotografii. Chociaż wszyscy
wiemy i zbieramy albumy zdjęć naszych znajomych, aby później udostępnić
je na tablicach facebooka, pamiętajmy, że warto najpierw poinformować
naszego kolegę\ koleżankę o zdjęciach, które chcemy udostępnić, bo w
Internecie nic nie ginie i poprzez głupią, kiedyś zabawną fotkę, możemy być
wyśmiewani lub gnębieni.
           Odbiegając trochę od tego ciężkiego i poważnego tematu, klasy
biorące udział w wycieczce, miały również okazję uczestniczyć w symulacji
rozprawy sądowej dotyczącej kradzieży i prześladowania. W rolę głównego
podejrzanego wcielił się jeden z sędziów Sądu Rejonowego w Krakowie. 
       Niejeden z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, że oskarżony o kradzież
telefonu, nawet człowiek bezdomny, niemający żadnych dochodów, może
mieć zasądzonych tyle różnych kosztów: koszty rozprawy, wynagrodzenie
adwokata, kwotę adekwatną do wartości skradzionego przedmiotu oraz
koszty dodatkowe będące zadośćuczynieniem za stres i obciążenie
psychiczne, jakiego doznała ofiara napaści. W efekcie koszt jednego telefonu
o wartości 2 tys. zł urósł do kwoty kilkunastu tysięcy. 
       Było dla nas niemałym zaskoczeniem, ale i kolejnym ciekawym
doświadczeniem.

                                Wiktoria Pajerska

             KTÓRA    PRACA    NAJLEPSZA???

                  OCEŃCIE    SAMI ...

.
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WIKTOR DZIUBA

MATEUSZ WRÓBEL
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CZEGO NIE WIEMY O NASZYCH NAUCZYCIELACH?

p. Małgorzata Kuśtrowska p. Ewelina Trzaska

1. Jeśli nie zawód nauczyciel, to jaki?
    Lekarz
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani
otrzymać ocenę niedostateczną?
    Historia i W-F. Jeśli chodzi o jedynkę,to tak. Dostałam raz w
    liceum ze sprawdzianu z fizyki.
3. Hobby?
    Film, muzyka i dobra książka.
4. Drugie i trzecie imię?
   Anna
5. Ulubiona potrawa? 
   Spaghetti Napoli.
6. Imię pierwszej sympatii?
    Daniel.
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
    Piątek popołudniu. Wiadomo dlaczego :)
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
    Depeche Mode.
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałaby Pani pojechać?
    Kuba.
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
      Lęk- wszelka krzywda.
      Radość- sukcesy moich uczniów.
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pan/i w horoskopy?
    Ryby/ pół na pół. Z przymrużeniem oka ;)
12. Wzorzec/autorytet?
   Moja Mama.
13. Pytanie niespodzianka: Skąd pomysł na projekt gimnazjalny o
Dance Siedzikównie? Czy "Inka" jest dla Pani idolem i dlaczego?
  Pomysł zrodził się po konkursie Gimnazjalnym dotyczącym Inki.
  Po przeczytaniu książki na temat jej tragicznego życia, pomyślałam, że
mogłabym razem z uczniami zgłębić wiedzę na jej temat. Szybko znalazła
się grupa uczniów, z którą postanowiłam zmierzyć się z powyższym
tematem.   

1. Jeśli nie zawód nauczyciel, to jaki?
    Tylko nauczyciel, jedyna różnica to nauczyciel matematyki a nie
polskiego
2. Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych i czy zdarzało się Pani/u
otrzymać ocenę niedostateczną?
    Język polski, raz dostałam jedynkę, bo nie nauczyłam się wiersza na
pamięć.
3. Hobby?
  Kiedyś robótki na drutach, a dziś na wszelkie hobby brak czasu.
4. Drugie i trzecie imię?
  Alicja, Anna.
5. Ulubiona potrawa? 
  Burrito.
6. Imię pierwszej sympatii?
    Grzegorz.
7. Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego ten?
  Piątek- jak u większości, bo jest nadzieja na wypoczynek.
8. Ulubiony zespół/piosenkarz?
    Janusz Radek, Michał Bajor.
9. Egzotyczne miejsce, do którego chciałaby Pani pojechać?
    Indie.
10. Co budzi w Pani lęk, a co radość?
  Lęk- że czegoś nie zdążę
  Radość- że jednak się udało
11. Znak zodiaku i czy wierzy Pan/i w horoskopy?
    Baran. Czytanie horoskopów traktuję jak zabawę.
12. Wzorzec/autorytet?
  Moja Babcia.
13. Pytanie niespodzianka:
Czy nie żałuje Pani decyzji po wzięciu do domu kota? 
Myślę, że najlepiej moją odpowiedź oddadzą słowa mojego męża: ,,Nie
wiem jak wyście mogły żyć do tej pory bez kota. To szaleństwo"

też mam nowe zwierzę w domu:) Na marginesie, tak jak p. Trzaska,
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