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WESOŁYCH
ŚWIĄT!          

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada w naszej szkole. Klasa 7a

pod nadzorem pani Agnieszki Kujawskiej, pani Jolanty Mielniczuk oraz pana Pawła

Chudego zorganizowała przedstawienie na ten temat. Klasę tę wspierało koło wokalne

oraz nasze koleżanki i koledzy przebrani w stroje ludowe. Scenariusz widowiska stworzyły

dwie uczennice z tej klasy. Były tam sceny bardzo śmieszne, które zapewne zapamiętamy

na długo. Po akademii wszyscy rozeszliśmy się do klas nucąc pieśni patriotyczne takie jak

,,Rota” i ,,Piechota".

Jedenastego listopada spotkaliśmy się w Kościele p.w. Matki
Boskiej Częstochowskiej, gdzie stojąc przed ołtarzem
zaśpiewaliśmy ,,Piechotę” i ,,Pierwszą Brygadę”. Następnie
złożyliśmy dary i wyszliśmy na dwór. Tam w biało–czerwonym
pochodzie, trzymając balony, przeszliśmy pod pomnik Józefa
Piłsudskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć wojsko strzelające z
karabinów i posłuchać trochę o historii Polski. O godzinie 16.30
część uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Agnieszki
Kujawskiej i pani Jolanty Mielniczuk przyszła na Halę
Widowiskowo – Sportową pośpiewać pieśni patriotyczne. Na
koniec tego dnia wszyscy razem weszliśmy na scenę i
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Te dwa dni były dla nas
bardzo pracowite, ale miło spędziliśmy czas i wszystkim
bardzo się podobało.

Aleksandra Jankowska

.

Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego
Narodzenia
redaktorzy gazetki
"12+" składają
wszystkim
czytelnikom życzenia
zdrowych,
pogodnych i
wesołych spotkań w
gronie przyjaciół i
rodziny!!!

 OBCHODZILIŚMY UROCZYŚCIE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

..

.

.
..

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 12/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL12 +

POZNAJEMY ŚWIAT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

.

WYCIECZKA DO ZIELONEJ GÓRY

Relacjonuje: Radosław Górzyński

W czwartek 16 listopada  2017 roku uczniowie
klas 6a, 5b i 7a wybrali się do Zielonej Góry. Po

drodze pan przewodnik opowiadał nam o
zabytkach i ważnych miejscach w tym mieście.
Najpierw pojechaliśmy zwiedzić Centrum Nauki

Keplera - Centrum Przyrodnicze. 
 Budynek tego centrum został podzielony na

dwie części. Jedna była poświęcona
doświadczeniom ze wszystkich dziedzin, a

druga doświadczeniom dźwiękowym.
Największe wrażenie na mnie wywarła maszyna
mierząca poziom głośności każdej krzyczącej
osoby. Po zabawie w centrum przyrodniczym

pojechaliśmy do Centrum Nauki Keplera -
Planetarium Wenus. Obejrzeliśmy tam film

,,Ziemia, Księżyc i Słońce’’.
 Opowiadał on o gwiazdach, zmian pór dnia i
roku oraz o zjawiskach astronomicznych. W
owym planetarium były też wagi, na których
mogliśmy się dowiedzieć, ile ważylibyśmy na
każdej z planet Układu Słonecznego. Okazało

się, że najciężsi bylibyśmy na Jowiszu.
 Gdy na wagę stanęło pięć osób okazało się, że

na Jowiszu ważyłyby pół tony.

Wycieczka okazała się bardzo udana i wszyscy
wrócili z niej z uśmiechem na twarzach.

Niedosłuch - to zaburzenie, które
polega na nieprawidłowościach w
przewodzeniu lub odbiorze
dźwięków. W zależności od stopnia
uszkodzenia narządu słuchu
wyróżnia się niedosłuch lekki,
umiarkowany  i głęboki. Przy
niedosłuchu lekkim nie słyszymy
szumu liści, cichego szeptu.        W
niedosłuchu umiarkowanym
występują problemy ze słyszeniem
i rozumieniem mowy, a w głębokim
słyszalne są tylko bardzo głośne
dźwięki. Niedosłuch
przewodzeniowy może być
związany z różnymi stanami ucha
zewnętrznego (np zatkanie
przewodu słuchowego woskowiną,
ciało obce w uchu, zniekształcenia
przewodu słuchowego)  lub
środkowego.
ZAPAMIĘTAJCIE:
Nie należy przebywać długo w
hałasie.
Należy stosować specjalne
nauszniki ochronne.
Osoby pracujące w hałasie
powinny badać kontrolnie słuch.

Marek Wertelecki

.
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Boże Narodzenie to magiczny
czas, na który każdy z nas czeka
cały rok. Spotkamy się z rodziną
przy Wigilijnym stole,
obdarowujemy prezentami ...i
oczywiście samemu zostajemy
obdarowani, pod warunkiem, że
byliśmy grzeczni ;)
Kolędy - Wiele z nas zna dużo
kolęd, takich jak np. "Wśród
nocnej ciszy" lub "Przybieżeli do
Betlejem". 
Choinka -  Zielone drzewo to
symbol życia i narodzin.
Sianko pod obrusem - Siano
pod obrusem oznacza szopkę i
sianko, na którym urodził się
Jezus.

. .

                SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

Martyna Tybirska

Tradycja szopek kolędniczych wywodzi
się od obnośnych teatrzyków
kukiełkowych i ludowych jasełek. Mają
one źródło w kościelnych misteriach
średniowiecznych.  Nawiązują do
wyobrażeń o miejscu narodzin Jezusa
Chrystusa-stajni lub jaskini. Każda
szopka przedstawia Świętą Rodzinę-
małego Jezusa, Marię i Józefa. W
polskich szopkach najczęściej ukazują
się postacie Trzech Mędrców, pasterze,
bydło, anioły i Gwiazda Betlejemska.
Boże Narodzenie jest jednym z
najpiękniejszych świąt kościelnych.
Wiele tradycji wywodzi się jeszcze z
czasów średniowiecza i przetrwało do
dziś. Szopka bożonarodzeniowa,
jasełka i pasterka są bardzo
pielęgnowane przez ludzi wierzących i
przekazywane z pokolenia na
pokolenie.

ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

Nadia Delczyk

. .
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MIKOŁAJKI
Wspomina: Klaudia Musioł

ANDRZEJKOWY WIECZÓR 
W NASZEJ KLASIE

30 listopada nasza klasa 6a obchodziła Andrzejki
w dość interesujący sposób. Przyszliśmy na

godz. 17:45 i czekaliśmy, aż otworzą się drzwi
szkoły. Wkrótce panie porządkowe przyszły i

powiedziały ,,możecie już wchodzić" , my ładnie
podziękowaliśmy i weszliśmy do środka. Kiedy

byliśmy w szkole, zobaczyliśmy kilka osób, które
czekały poprzebierane. O 18:00 zaczęła się

zabawa. Kiedy weszliśmy na parkiet, słychać
było wiele znanych piosenek jak np. "Czarne

oczy". Po kilkunastu minutach osoby z klas 4 i 5
poszły do swoich sal i było trochę więcej

miejsca. Wiele osób bawiło się w berka, albo
robiło ludzki pociąg. Ja, Klaudia, Martyna i

Weronika kiedy tańczyłyśmy, to pod koniec się
wywracałyśmy. Większość osób chociaż na

chwilę usiadła, albo stanęła w kącie na chwilowy
odpoczynek. Dyżurowało wielu nauczycieli ( a

szczególnie w szatni). O 19:00 wróciły 4 i 5 klasy.
Na koniec operatorzy muzyki puścili wolny

taniec, dlatego wiele osób się przytulało. Cała
zabawa trwała do 19:30. Uważam i pewnie

większość osób też, że ta zabawa była wspaniała
i niezapomniana.

Dominika Kaleta

.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole
odbyły się Mikołajki. Prawie
cała klasa miała ubrane
czerwone koszulki i czapki
mikołaja albo uszy renifera na
głowie. Na drugiej godzinie
lekcyjnej  rozdawaliśmy sobie
prezenty które kupiliśmy. 
Tydzień temu wylosowaliśmy
osobę której dajemy prezent.
Wszyscy byli zadowoleni z
prezentów. Później pan włączył
 nam piosenki ,,Czekoladę i
Macarenę”. Tańczyliśmy i
bawiliśmy się, nawet Pan
Chudy z nami tańczył. Było
bardzo zabawnie i wesoło,
wszyscy świetnie się bawili.
Pod koniec lekcji zrobiliśmy
sobie grupowe zdjęcie. 

.. ..
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Ja, czyli Oliwia: Jakie jest Pani hobby poza matematyką?
Pani Durbacz: Interesują mnie artykuły na temat zdrowego trybu życia publikowane
w czasopismach, Internecie. Zawsze zwracam uwagę, czy ich autorami są
profesjonalni doradcy żywieniowi i trenerzy sportowi. Poza tym bardzo lubię
oglądać filmy dokumentalne i słuchać muzyki rockowej.
J: Czy od małego interesowała się Pani matematyką?
P.D: Matematyka jest wszędzie i „dotykamy” jej każdego dnia, więc oczywiście od
najmłodszych lat jest moją nieodłączną przyjaciółką;).
J: Gdyby miała się Pani opisać w 3 przymiotnikach, to jakie by to były?
P.D. To będą imiesłowy: lubiąca kawę, stąpająca twardo po ziemi, wymagająca.
J: Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
P.D: Odpowiedzią jest iloczyn liczb 3 i 7.
J: Czy od zawsze interesowała się Pani matematyką?
P.D: Moje preferencje zawodowe zmieniały się wielokrotnie od dzieciństwa. Z tego
co pamiętam, to chciałam być lekarką, nauczycielką, ekspedientką, archeolożką,
dziennikarką radiową… Sporo pomysłów na życie kotłowało się w mojej głowie.
J: Łatwo zapamiętuje Pani imiona nowych uczniów?
P.D: Z biegiem lat coraz trudniej. Ale staram się .Uczyłam tak wiele osób, że
zdarzają się pomyłki przy dopasowaniu imion do osoby.
J: Czy ma Pani czasami problem  z odczytaniem uczniowskiego pisma?
P.D: Jeżeli są to litery i cyfry wielkości mrówki to kapituluję. W pozostałych
przypadkach odnoszę sukces;).
J: Widzi Pani jak uczniowie ściągają czy tylko nam się wydaje ,że nie?
P.D: Wyraz „ściąganie” zamieniłabym na oszukiwanie. Staram się wyłapywać takie
próby oszustwa. Koniec końców osoba oszukująca przekona się na egzaminie
końcowym w klasie ósmej, że tylko uczciwa praca gwarantuje sukces.
J: Jakie cechy ceni Pani u uczniów?
P.D: Uczciwość, chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, nie wywyższanie
się.
J: Gdy była Pani w naszym wieku to jaki był Pani ulubiony przedmiot (oczywiście
oprócz matematyki)?
P.D: Historia i język polski.
J: Na pewno zna Pani powiedzenie „Matematyka to królowa nauk”, czy czuje się Pani
królową w swym przedmiocie?
P.D: Nie lubię mieć dużo spraw na głowie, więc korony na pewno nie noszę;) No i
zimą bardziej praktyczna jest czapka;).

WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ DURBACZ
NAUCZYCIELKĄ MATEMATYKI

ROZMAWIA: OLIWIA OSSOWSKA
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SONDA KLASOWA
NASZE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wszystkie osoby biorące udział w ankiecie uczęszczają na
zajęcia dodatkowe. Najczęściej  są to zajęcia sportowe lub
muzyczne, remisujące z zajęciami dodatkowymi (np. język
angielski). Na ostatnim miejscu znajdują się zajęcia artystyczne.
Dowiedzieliśmy się również, że spora część osób bierze udział w
warsztatach tanecznych. Kilka uczniów wspomniało również o
zajęciach z programowania oraz surdoterapii. Uczniowie chodzą
głównie  na 2-3 zajęcia, ale pojawiło się również kilka odpowiedzi,
że na jedno lub od 4 do 5.
Jedna osoba wyznała, że uczestniczy w ponad 7 zajęciach.
Na pytanie: „Gdzie odbywają się te zajęcia?” ankietowani
odpowiedzieli, że większość ich zajęć odbywa się w naszej
szkole, ale byli i ci, którzy chodzą na zajęcia do innych placówek.
Uczniów naszej klasy głównie interesuje wybrana tematyka zajęć
oraz chcą udoskonalać się w wybranej dziedzinie.  Uczęszczają
na nie ze względu rodziców  oraz  kolegów i lubią prowadzących.

.

Wielu z nas uczęszcza
na różne zajęcia

pozalekcyjne.
Postanowiłam

przeprowadzić w naszej
klasie krótką ankietę
dotyczącą naszych
zainteresowań poza

lekcjami. Zachęcam was
wszystkich do

zapoznania się z
odpracowaną przeze
mnie analizą ankiety,

która znajduje się
poniżej.

Zuzanna Sieradzka.
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FILM, KTÓRY WAM
POLECAM

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WAM
POLECAM

Książka, którą wam polecam jest pod tytułem 
,,Spirit Animals". Napisali ją różni pisarze, tacy jak:
Brandon Mull, Maggie Stiefvater. Książka jest
fantastyczno-przygodowa, opowiada o przygodach
jedenastolatków, którzy przeszli prastary rytuał,
dzięki któremu w błysku światła pojawiają się ich
zwierzoduchy: wilk Briggan, lamparcica Uraza,
panda Jhi i sokolica Essix. Mailin, Conor, Abeke i
Rollan wraz ze swoimi zwierzoduchami wyruszają
w niebezpieczną wyprawę żeby ocalić świat Erdas.
Mają cel pokonać mroczną potęgę z przeszłości,
która odzyskuje siły i pustoszy świat. W tej
wyprawie pomagają im wojownicy Zielonych
Płaszczy. Zaledwie stali się drużyną i nie opanowali
zdolności swoich zwierzoduchów, a muszą
poświęcić swoje życie, żeby ocalić Erdas przed
Mroczną Potęgą. Lecz żeby ocalić Erdas, muszą
zdobyć talizmany Wielkich Besti, lez nie tylko im na
tym zależy, wysłannicy mrocznej zguby polują na
talizmany, żeby nie mogli powstrzymać Porzeracza,
który chce zawładnąć Erdas, a żeby tego dokonać
złamie wszelkie zasady. Zachęcam was do
przeczytania tej ciekawej książki.

Edyta Mańka

10 listopada 2017 roku do kin zawitała
premiera ,,Listy do M 3”. Film
ten opowiada historię kilku osób,
którym w jeden magiczny dzień
przydarzają się wyjątkowe chwile.
Bohaterowie przekonują się o potędze
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w
to, że ten niezwykły świąteczny czas
pełen jest niespodzianek. Film
dostępny jest w sieciach kin HELIOS
oraz CK Muza. Na ekranie zobaczycie
wielu znanych Wam aktorów, np.
Tomasza Karolaka, Agnieszkę Dygant,
Piotra Adamczyka, Borysa Szyca i wielu
innych… Według mnie film ten lepiej
ogląda się w kinie, ponieważ można to
wszystko przeżyć razem z aktorami.
Polecam wszystkim  ,,Listy do M 3’’.
Seans wywarł na mnie ogromne
wrażenie. Miłego oglądania!!!

Julia Kulczycka

. .. .
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WYDARZENIA
SPORTOWE

-Dlaczego nie wstajesz pyta się starsza pani Jasia
w autobusie.
-Już ja dobrze panią znam, ja wstanę a pani zajmie
moje miejsce!

Dzwoni Jaś do nauczycielki:
-Proszę zwolnić Jasia z lekcji.
-A kto mówi ?
- Mój tato.

Mówi blondynka do brunetki:
-Cześć przyjadę do Ciebie w sobotę  wTłusty
Czwartek.

Mały Jasio pokazuje świadectwo tacie ,a tam same
szóstki, tylko z religii jedynka.Tata wsiada na rower,
jedzie do szkoły i mówi:
-Niech mu pani chociaż czwórkę postawi.
-Jak mam mu dać czwórkę, jak Jasiu nie wiedział,
że Jezus umarł.-mówi nauczycielka.
- Bo my na takim odludziu mieszkamy, że nie
wiedzieliśmy nawet, że zachorował.

Pani w szkole pyta Jasia:
-Jasiu kto to był Mickiewicz, Słowacki i Norwid ?
-Nie wiem. A czy pani wie kto to był Zyga, Chudy i
Kazek ?
-Nie.
-To co pani mnie swoją bandą straszy ?

HUMOR SZKOLNY

Rozśmiesza: Weronika Kaźmierska

W Listopadzie Polska zgrała dwa mecze
towarzyskie z Meksykiem .
Polska przegrała 1 do 0. Drugi mecz był
z Urugwajem 13 listopada. Ten mecz
zremisowaliśmy, byłem bardzo
zadowolony. Zagłębie Lubin w
pucharach dotarło do 1\4 finału. Korona
nie dała nam wygrać, u nas i na
wyjeździe przegraliśmy 3:0, a u nas 1:0.
Bramki  dla Korony strzelał  Bartosz
Rymaniak. To był szok dla wszystkich
lubinian. Po tym meczu trener ekipy z
lubina został zwolniony. Jego miejsce
zajął były reprezentant Mariusz
Lewandowski. Jego mecz z Termalika
Brugbet Nieczecza wygraliśmy 4:2.
Chatrika zdobył Jakub Świerczok, w
tym sezonie ma on 15 goli. LEWY w
Bundeslidze jest najlepszym strzelcem i
napastnikiem.
1  GRUDNIA BYŁO LOSOWANIE DO
GRUP NA MUNDIAL W ROSJI na 2018 r.
Polacy są w grupie z Kolumbią, Japonią
i Senegalem. Myślę żę będziecie z
naszymi!

                                                         Antoni Witucki

STOPKA REDAKCYJNA

REDAKTOR NACZELNA
Pani Anna Jankowska

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Aleksandra Jankowska, Radosław Górzyński, Klaudia Musioł, Oliwia Ossowska, Weronika Kaźmierska, Antoni Witucki, Marek Wertelecki, Edyta Mańka, Julia
Kulczycka, Nadia Delczyk, Martyna Tybirska, Dominika Kaleta, Zuzanna Sieradzka
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	Wycieczka okazała się bardzo udana i wszyscy wrócili z niej z uśmiechem na twarzach.

	Boże Narodzenie to magiczny czas, na który każdy z nas czeka cały rok. Spotkamy się z rodziną przy Wigilijnym stole, obdarowujemy prezentami ...i oczywiście samemu zostajemy obdarowani, pod warunkiem, że byliśmy grzeczni ;) Kolędy - Wiele z nas zna dużo kolęd, takich jak np. "Wśród nocnej ciszy" lub "Przybieżeli do Betlejem".  Choinka -  Zielone drzewo to symbol życia i narodzin. Sianko pod obrusem - Siano pod obrusem oznacza szopkę i sianko, na którym urodził się Jezus.
	Tradycja szopek kolędniczych wywodzi się od obnośnych teatrzyków kukiełkowych i ludowych jasełek. Mają one źródło w kościelnych misteriach średniowiecznych.  Nawiązują do wyobrażeń o miejscu narodzin Jezusa Chrystusa-stajni lub jaskini. Każda szopka przedstawia Świętą Rodzinę-małego Jezusa, Marię i Józefa. W polskich szopkach najczęściej ukazują się postacie Trzech Mędrców, pasterze, bydło, anioły i Gwiazda Betlejemska. Boże Narodzenie jest jednym z najpiękniejszych świąt kościelnych. Wiele tradycji wywodzi się jeszcze z czasów średniowiecza i przetrwało do dziś. Szopka bożonarodzeniowa, jasełka i pasterka są bardzo pielęgnowane przez ludzi wierzących i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

	MIKOŁAJKI
	ANDRZEJKOWY WIECZÓR  W NASZEJ KLASIE
	Dnia 6 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Prawie cała klasa miała ubrane czerwone koszulki i czapki mikołaja albo uszy renifera na głowie. Na drugiej godzinie lekcyjnej  rozdawaliśmy sobie prezenty które kupiliśmy.  Tydzień temu wylosowaliśmy osobę której dajemy prezent. Wszyscy byli zadowoleni z prezentów. Później pan włączył  nam piosenki ,,Czekoladę i Macarenę”. Tańczyliśmy i bawiliśmy się, nawet Pan Chudy z nami tańczył. Było bardzo zabawnie i wesoło, wszyscy świetnie się bawili. Pod koniec lekcji zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie.
	30 listopada nasza klasa 6a obchodziła Andrzejki w dość interesujący sposób. Przyszliśmy na godz. 17:45 i czekaliśmy, aż otworzą się drzwi szkoły. Wkrótce panie porządkowe przyszły i powiedziały ,,możecie już wchodzić" , my ładnie podziękowaliśmy i weszliśmy do środka. Kiedy byliśmy w szkole, zobaczyliśmy kilka osób, które czekały poprzebierane. O 18:00 zaczęła się zabawa. Kiedy weszliśmy na parkiet, słychać było wiele znanych piosenek jak np. "Czarne oczy". Po kilkunastu minutach osoby z klas 4 i 5 poszły do swoich sal i było trochę więcej miejsca. Wiele osób bawiło się w berka, albo robiło ludzki pociąg. Ja, Klaudia, Martyna i Weronika kiedy tańczyłyśmy, to pod koniec się wywracałyśmy. Większość osób chociaż na chwilę usiadła, albo stanęła w kącie na chwilowy odpoczynek. Dyżurowało wielu nauczycieli ( a szczególnie w szatni). O 19:00 wróciły 4 i 5 klasy. Na koniec operatorzy muzyki puścili wolny taniec, dlatego wiele osób się przytulało. Cała zabawa trwała do 19:30. Uważam i pewnie większość osób też, że ta zabawa była wspaniała i niezapomniana.

	WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ DURBACZ NAUCZYCIELKĄ MATEMATYKI
	ROZMAWIA: OLIWIA OSSOWSKA
	Ja, czyli Oliwia: Jakie jest Pani hobby poza matematyką? Pani Durbacz: Interesują mnie artykuły na temat zdrowego trybu życia publikowane w czasopismach, Internecie. Zawsze zwracam uwagę, czy ich autorami są profesjonalni doradcy żywieniowi i trenerzy sportowi. Poza tym bardzo lubię oglądać filmy dokumentalne i słuchać muzyki rockowej. J: Czy od małego interesowała się Pani matematyką? P.D: Matematyka jest wszędzie i „dotykamy” jej każdego dnia, więc oczywiście od najmłodszych lat jest moją nieodłączną przyjaciółką;). J: Gdyby miała się Pani opisać w 3 przymiotnikach, to jakie by to były? P.D. To będą imiesłowy: lubiąca kawę, stąpająca twardo po ziemi, wymagająca. J: Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie? P.D: Odpowiedzią jest iloczyn liczb 3 i 7. J: Czy od zawsze interesowała się Pani matematyką? P.D: Moje preferencje zawodowe zmieniały się wielokrotnie od dzieciństwa. Z tego co pamiętam, to chciałam być lekarką, nauczycielką, ekspedientką, archeolożką, dziennikarką radiową… Sporo pomysłów na życie kotłowało się w mojej głowie. J: Łatwo zapamiętuje Pani imiona nowych uczniów? P.D: Z biegiem lat coraz trudniej. Ale staram się .Uczyłam tak wiele osób, że zdarzają się pomyłki przy dopasowaniu imion do osoby. J: Czy ma Pani czasami problem  z odczytaniem uczniowskiego pisma? P.D: Jeżeli są to litery i cyfry wielkości mrówki to kapituluję. W pozostałych przypadkach odnoszę sukces;). J: Widzi Pani jak uczniowie ściągają czy tylko nam się wydaje ,że nie? P.D: Wyraz „ściąganie” zamieniłabym na oszukiwanie. Staram się wyłapywać takie próby oszustwa. Koniec końców osoba oszukująca przekona się na egzaminie końcowym w klasie ósmej, że tylko uczciwa praca gwarantuje sukces. J: Jakie cechy ceni Pani u uczniów? P.D: Uczciwość, chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, nie wywyższanie się. J: Gdy była Pani w naszym wieku to jaki był Pani ulubiony przedmiot (oczywiście oprócz matematyki)? P.D: Historia i język polski. J: Na pewno zna Pani powiedzenie „Matematyka to królowa nauk”, czy czuje się Pani królową w swym przedmiocie? P.D: Nie lubię mieć dużo spraw na głowie, więc korony na pewno nie noszę;) No i zimą bardziej praktyczna jest czapka;).


	SONDA KLASOWA NASZE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
	Wielu z nas uczęszcza na różne zajęcia pozalekcyjne. Postanowiłam przeprowadzić w naszej klasie krótką ankietę dotyczącą naszych zainteresowań poza lekcjami. Zachęcam was wszystkich do zapoznania się z odpracowaną przeze mnie analizą ankiety, która znajduje się poniżej.
	Wszystkie osoby biorące udział w ankiecie uczęszczają na zajęcia dodatkowe. Najczęściej  są to zajęcia sportowe lub muzyczne, remisujące z zajęciami dodatkowymi (np. język angielski). Na ostatnim miejscu znajdują się zajęcia artystyczne. Dowiedzieliśmy się również, że spora część osób bierze udział w warsztatach tanecznych. Kilka uczniów wspomniało również o zajęciach z programowania oraz surdoterapii. Uczniowie chodzą głównie  na 2-3 zajęcia, ale pojawiło się również kilka odpowiedzi, że na jedno lub od 4 do 5. Jedna osoba wyznała, że uczestniczy w ponad 7 zajęciach. Na pytanie: „Gdzie odbywają się te zajęcia?” ankietowani odpowiedzieli, że większość ich zajęć odbywa się w naszej szkole, ale byli i ci, którzy chodzą na zajęcia do innych placówek. Uczniów naszej klasy głównie interesuje wybrana tematyka zajęć oraz chcą udoskonalać się w wybranej dziedzinie.  Uczęszczają na nie ze względu rodziców  oraz  kolegów i lubią prowadzących.

	FILM, KTÓRY WAM POLECAM
	KSIĄŻKA, KTÓRĄ WAM POLECAM
	10 listopada 2017 roku do kin zawitała premiera ,,Listy do M 3”. Film ten opowiada historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonują się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek. Film dostępny jest w sieciach kin HELIOS oraz CK Muza. Na ekranie zobaczycie wielu znanych Wam aktorów, np. Tomasza Karolaka, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka, Borysa Szyca i wielu innych… Według mnie film ten lepiej ogląda się w kinie, ponieważ można to wszystko przeżyć razem z aktorami. Polecam wszystkim  ,,Listy do M 3’’. Seans wywarł na mnie ogromne wrażenie. Miłego oglądania!!!

	WYDARZENIA SPORTOWE
	W Listopadzie Polska zgrała dwa mecze towarzyskie z Meksykiem .
	Polska przegrała 1 do 0. Drugi mecz był z Urugwajem 13 listopada. Ten mecz zremisowaliśmy, byłem bardzo zadowolony. Zagłębie Lubin w pucharach dotarło do 1\4 finału. Korona nie dała nam wygrać, u nas i na wyjeździe przegraliśmy 3:0, a u nas 1:0. Bramki  dla Korony strzelał  Bartosz Rymaniak. To był szok dla wszystkich lubinian. Po tym meczu trener ekipy z lubina został zwolniony. Jego miejsce zajął były reprezentant Mariusz Lewandowski. Jego mecz z Termalika Brugbet Nieczecza wygraliśmy 4:2. Chatrika zdobył Jakub Świerczok, w tym sezonie ma on 15 goli. LEWY w Bundeslidze jest najlepszym strzelcem i napastnikiem.
	1  GRUDNIA BYŁO LOSOWANIE DO GRUP NA MUNDIAL W ROSJI na 2018 r. Polacy są w grupie z Kolumbią, Japonią i Senegalem. Myślę żę będziecie z naszymi!


