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 BELFER POZYTYWNIE ZAKRĘCONY czy ZIOM –
NAUCZYCIELE walczyli o LAURY w KONKURSIE
oraz GRALI w FAMILIADZIE z OKAZJI DEN

 12 października
obejrzeliśmy show z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Pani Izabela
Mieczkowska wraz z
uczniami z SU
poprowadziła program
na wzór Familiady, a
rozgrywającymi były
drużyny składające

się z belfrów: „Serferzy
wiedzy” kontra „Krewni,
znajomi Aleksandra” . 

   W trakcie akademii
zostały wręczone szarfy i
dyplomy w konkursie, w
którym nauczyciele
rywalizowali o tytuły:
belfra - niekończąca

się opowieść (p. Jerzy
Burza), belfra –
niespodzianki (p.
Krzysztof  Tusiński),
belfra – siła spokoju (p.
Beata Lewandowska),
belfra -  serce na dłoni (p.
Izabela Mieczkowska),
belfra – zioma (p. Marek
Gągała) czy pozytywnie

 zakręconego (p.
Paweł Wasilewski).

   Przekazano też
świąteczne kotyliony.
 Pani Dyrektor złożyła
życzenia wszystkim
pracownikom oświaty i
uczniom, wręczyła też
nagrody nauczycielom.

Teleturniej i konkurs
dostarczyły oglądającym
radosnego klimatu i
zabawy. 

. I. B.
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 Chciałabym, żebyście odnosili sukcesy
nie tylko w szkole, ale i poza nią. 
 Pani Dyrektor zgodziła się udzielić nam wywiadu, mimo wielu obowiązków. Przygotowaliśmy
mnóstwo  pytań, ale zdążyliśmy zadać tylko wybrane. Tak powstała zapisana tutaj rozmowa.

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy?
Największą satysfakcją jest dla mnie uśmiech moich uczniów. Gdy nauczyciele są zadowoleni, kiedy
udaje mi się zrobić to, co zaplanowałam.
Jak długo jest Pani pedagogiem?
Pracę rozpoczęłam w 1990r., czyli rozpoczął się już 29 rok mojej pracy.
Co jest najtrudniejsze w pracy dyrektora szkoły?
Wydaje mi się, że najtrudniejsza jest ta praca, która polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi.
Należy znaleźć taką dobrą metodę, która pozwalałaby efektywnie współpracować z uczniami. Aby oni
poczuli się odpowiedzialni za siebie i naszą szkołę. Jak również zaangażować do pracy rodziców
naszych wychowanków, a trzecią częścią tego organizmu byliby nauczyciele. Model takiej współpracy
byłby idealny.
Co chciałaby pani zmienić w naszej szkole?
Jest wiele rzeczy, które chciałabym zmienić w naszej szkole, ale nie da się zrobić wszystkiego naraz.
Moim największym marzeniem jest to, aby w  klasach, w których się uczycie, stały nowe meble a
klasy, były wspaniale wyposażone w nowoczesny sprzęt. Chciałabym również poprawić
wygląd naszych szatni i stołówki.

Kto Pani zdaniem jest w szkole ważniejszy uczeń, rodzic czy
nauczyciel?
Wszystkie z tych osób są bardzo ważne, ponieważ każda z nich ma
ważne zadanie do spełnienia w szkole.
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Kiedy byłam w waszym wieku uwielbiałam „Anię z Zielonego Wzgórza” –
wszystkie części. Czytałam je parę razy i zawsze z zainteresowaniem.
Lubię powieści romantyczne, sensacyjne i wszelkie poradniki.
Jak Pani spędza wolny czas?
Mam bardzo mało wolnego czasu i przez to zaniedbałam trochę swoje
pasje. Do niedawna grałam w piłkę siatkową, pływałam i śpiewałam w
chórze. Powoli wracam do swoich zainteresowań. Wieczorem, przed snem
sięgam po sudoku.
Gdyby nie była Pani nauczycielem, jaki zawód by Pani wybrała?
Będąc dzieckiem lubiłam śpiew, jazdę figurową na lodzie i akrobatykę
sportową - muzyka wygrała, a że zawsze ciągnęło mnie do ludzi i bez nich
nie wyobrażam sobie pracy zostałam pedagogiem. Trudno mi powiedzieć,
jaki zawód bym wybrała. Na pewno byłby to taki, który wymaga kontaktu z
ludźmi i jakiegoś działania.
Co Pani ceni w uczniach?
Na pewno szczerość i wytrwałość. Lubię, gdy uczniowie wywiązują się ze
swojej obietnicy i są pogodni.
Jakie jest Pani marzenie dotyczące szkoły?
Chciałabym, żeby nasi uczniowie odnosili sukcesy nie tylko w szkole, ale i
poza nią. Żeby byli laureatami konkursów i olimpiad na wysokich
szczeblach. Żeby o naszej szkole słychać było nie tylko w środowisku
lokalnym, ale znacznie dalej.
Jak wspomina Pani swoich nauczycieli?
Swoich nauczycieli zawsze wspominam z uśmiechem. Niektórych
czasami widuję.

.

      NIE TRUDNO O FAUX PAS,
 GDY WSZYSTKO MA ZNACZENIE
   Klasa trzecia gimnazjum na spotkaniu z p. Łukaszem Walewskim

  Spotkanie z panem Walewskim pozwoliło poznać świat protokołu
dyplomatycznego i zasady obowiązującego w nim savoir-vivre'u. Gość
opowiadał o kulisach pracy ambasadorów, z którymi rozmowy zawarł w
książkach: Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux pas i inne
historie. Ambasadorowie. Czego nie powie ci królowa.
  Pisarz udzielił wielu cennych rad nt. witania gości, dawania w prezentów
czy wznoszenia toastów. Ciekawostki z życia dyplomacji przeplatał
anegdotami, krótkimi filmikami oraz zdjęciami. Uświadamiał, że wszyscy
popełniamy gafy, ale warto wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Wszak
zasady kultury obowiązują wszędzie czy to na audiencji u królowej, czy przy
rodzinnym stole, czy w autobusie. Po spotkaniu uczestnicy mogli tradycyjnie
nabyć książki autora wraz z autografem.

.

.

.
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 UWAGI z   
 DZIENNICZKÓW:
Michał zmienił hasła w szkolnych komputerach i
każe nam je zgadywać.
 Kilka razy kopnął kolegę. Potem tłumaczył, że
dostał drgawek.
 Spóźnił się na pierwszą lekcję, tłumacząc, że
na śniadanie było spaghetti i musiał wciągnąć
kluskę do końca.

         ŚWIADOMIE DO CELU
          wyjazd na Targi Edukacji i Pracy

.

Targi to jedyna w swoim rodzaju okazja na spotkanie się osób
stojących przed wyborem szkoły z pracodawcami z regionu. 4 X
uczniowie klasy VIII pod opieką szkolnego doradcy zawodowego p. S.
Orszewskiej uczestniczyli w Targach Edukacji i Pracy
zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w
Lidzbarku Warmińskim. 
   Uczniowie mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z potencjalnym
pracodawcą oraz dopytać o szczegóły nauki w szkołach średnich
oferowanych przez lidzbarskie placówki. Uczniowie prześledzili oferty
pracy w regionie, oferty kursów i szkoleń oraz lokalnych instytucji
wspomagających integrację. 

                    ŚMIECI NIE UBYWA...
              Udział w akcji Sprzątania Świata, w tym roku pod hasłem SEGREGACJA

   W tym roku z uwagi na niepogodę dopiero 15 X
poszliśmy "sprzątać świat". Wyposażeni w worki i
rękawiczki zbieraliśmy pod opieką nauczycieli
śmieci w najbliższej szkole okolicy. Z przykrością
stwierdzamy, że nasza akcja jest bardzo
potrzebna - im dalej od szkoły, tym więcej śmieci
znajdowaliśmy. Zatem apelujemy do wszystkich,
żeby dbali środowisko, segregowali odpady. Na
znak poparcia dla spraw planety chłopcy z klasy 3
gimnazjum posadzili pod okiem p. Doroty
Jagielskiej 5 sadzonek za szkolnym Orlikiem.

 Wykładowca zwraca się do studentów:- Osoba, która odpowie na moje
następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do domu. Ktoś z sali
rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. - Kto to zrobił?! -
Ja. Dziękuję, do widzenia.
 Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole. -Co masz na
myśli, mówiąc "małe''? -No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor...
  Syn rolnika poszedł do wojska. Po jakimś czasie napisał do ojca list: Tato tu
jest wspaniale! Możemy się wylegiwać do 6 rano!
 Wchodzi sadysta do sklepu zoologicznego i się pyta: ,,Są papużki
nierozłączki? -Tak-odpowiada sprzedawca. -To poproszę jedną.
 Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową: - Dziesięć litrów
benzyny, szybko! - Pali się, czy co? - Tak, moja szkoła... ale już zaczyna
przygasać.
 Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel
twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć
człowieka. Mimo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie.
Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty przez
wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. Na
to dziewczynka: - Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. - A jeśli Jonasz
poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel. - Wtedy Pan go zapyta!
  

. I. B.
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        LAPBOOKI, MAPY MYŚLI i ZAKREŚLACZE ...

         Nauka nie musi być udręką!
 Nauka to zmora wielu z nas, sprawia nam
nieraz wiele trudności, wywołuje złość, a
czasem nawet wyciska łzy. Według
najnowszych badań wystarczy, że
zastosujemy się do kilku rad.

1. Robiąc notatki używajmy zakreślaczy. Zostało
potwierdzone, że tekst bez jakichkolwiek kolorów
jest gorzej przyswajany niż ten z kolorami. Nawet
barwa ma znaczenie, np. pomarańczowy ma aż
82% wpływu na zapamiętywanie, żółty 81%,
niebieski 77%, różowy 70%, a zielony 68%.
2. Wybierz odpowiedni sposób uczenia. Statystyki
pokazują, że największy wpływ na
zapamiętywanie ma uczestnictwo i
zaangażowanie w wydarzeniu, ma on aż 90%.
Gdy mówimy coś i piszemy 70%. Obserwując i
jednocześnie słysząc, co się dzieje
zapamiętujemy z tego 50%. W przypadku gdy
tylko coś widzimy zapamiętujemy 30%. Czytając
przyswajamy tylko 20%, a jedynie słuchając 10%.
3. Rób mapy myśli. Pobudzają obie półkule
mózgu. Przy tradycyjnych notatkach pracuje tylko
jedna półkula, która odpowiada za logiczne
myślenie, analizę, słowa i liczby. Dzięki
dołączeniu do tego również kolorów i rysunków
uaktywnia się prawa półkula odpowiedzialna za
kreatywność i postrzeganie przestrzenne. Mapy
myśli powodują, że uczenie się jest szybsze,
prostsze.
4. Lapbooki, czyli książki - na kolanka. Robi się je
z teczek biurowych, kolorowych papierów,
wycinków z gazet, tasiemek… Polega to  na
przestrzennym organizowaniu relacji
przestrzennych z różnymi pojęciami,
zagadnieniami. Przygotowując je, wybieramy
zagadnienia najważniejsze, przetwarzamy treści,
zapisujemy, zwijamy w rolki, harmonijki,
wykorzystując również działanie manualne.

.
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     CZŁOWIEK NIE       
        WIELBŁĄD!

  Od tego roku nauczyciele przychodzą na
lekcje z dziennikami papierowymi, ale też
korzystają z elektronicznych. Za rok będzie już
obowiązywał wyłącznie e- dziennik. 
   Nauczyciele uczyli się obsługi nowego systemu
na specjalnych szkoleniach w wakacje. Z kolei na
pierwszych zebraniach przekazali loginy i hasła
rodzicom. Dzięki temu można na bieżąco
sprawdzać oceny, odczytywać wiadomości od
wychowawców, przypominać sobie terminy
sprawdzianów, na przeczytanie lektury czy
zrobienie pracy domowej.

    1 X  w Światowy Dzień Tornistra
zastanawialiśmy co zrobić, by nieco
"odchudzić" tornistry. Wychowawcy pouczyli
jak nosić plecak, pakować go i na co zwracać
uwagę przy jego zakupie. 
     Plecak nie powinien ważyć więcej niż
max.15% twojej wagi. Przy kupowaniu nowego
patrz czy posiada usztywnioną ścianę
przylegającą do pleców, szerokie szelki, których
długość umożliwić ci swobodne wkładanie i
zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak
najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
Specjaliści zalecają też dodatkowe zapięcie
spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
Zawsze noś go na obu ramionach. Kiedy go
pakujesz rozkładaj ciężar symetrycznie tj.
cięższe rzeczy umieść na dnie, a lżejsze wyżej.
Codziennie rób selekcję jego zawartości, by nie
nosić książek z innego dnia. Nie zabieraj
zbędnych gadżetów i szklanych butelek z
napojami. Zadbaj o swoją sylwetę, nie unikaj
codziennych ćwiczeń i dobrych nawyków
podczas podnoszenia czegokolwiek..

.

 DIARY REVOLUTION!
             synergia, czyli współpraca

.

           DZIEŃ CHŁOPAKA NA BOGATO
          Pierwszy miesiąc szkoły za nami, a zamykał go oczywiście DZIEŃ CHŁOPAKA. 
   Był mały bufet z pizzą czy też własnoręcznie zrobionymi goframi, słodycze, symboliczne gadżety:
kubki, samochodziki, gumiaki antystresowe, skarpetki, skarbonki, długopisy, wspólne zabawy i gry, a
nawet rysunki kolegów. Wszyscy chłopcy byli w centrum uwagi koleżanek. Otrzymali prezenty i
życzenia. 
         Święto Kobiet, drodzy koledzy, 8 marca.

.

   Przyjaźń nie zna granic - pod takim hasłem
zostały rozegrane zawody sportowe we wt. 2.
X na Stadionie Miejskim w Lidzbarku Warm.
Nasi rywalizowali z 6 szkołami z regionu, ale
też z 6 z obwodu Kaliningradzkiego w
konkurencjach lekkoatletycznych, tj. sztafeta,
skok w dal, biegi na rożnym dystansie.
Rozegrano też mecz w piłkę nożną.
  Nasi uczniowie bardzo się zaangażowali. W
rywalizacji z innymi szkołami bardzo ważna była
współpraca. Dzięki niej zdobyliśmy 3 miejsce w
rozgrywkach piłkarskich. Opiekunami grupy byli
p. P. Wasilewski i p. pedagog A. Bilicka.

  WESPÓŁ W ZESPÓL
  i 3 MIEJSCE NASZE!
 5 Międzynarodowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne

 NIETYPOWE ŚWIĘTA w
LISTOPADZIE
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek
9 listopada - Europejski Dzień Wynalazcy
14 listopada – Rocznica urodzin Astrid Lindgren
(1907r.)
21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości
24 listopada – Rocznica urodzin Frances
Hodgson Burnett
25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia .

I. B.

q=synergia&rlz=1C1AVFC_enPL786PL786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi157yzmu3dAhUIZ1AKHQplCu8Q_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=kxZtbkz_iE87yM:
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  W niektórych momentach
przechodziły po nas dreszcze...

Los zwierząt  i ludzi, którzy im pomagają nie
jest nam obojętny. Odzew na apel inspektorki
TOZ p. Barbary Kułdo, która przyjechała do
nas na zaproszenie doradcy zawodowego był
natychmiastowy. Karton na karmę od
darczyńców zapełniał się błyskawicznie z dnia
na dzień. To pierwsza i nie ostatnia akcja
szkolnego koła wolontariatu na rzecz zwierząt,
któremu przewodniczy w tym roku p. Sylwia
Orszewska. 
 Po słowie wstępnym p. Sylwii Orszewskiej – na
temat idei ustanowienia Międzynarodowego Dnia
Zwierząt p. Basia podzieliła się swoim
doświadczeniem wolontariuszki. Opowiadała o
interwencjach dotyczących zwierząt, dając
przykłady niewłaściwych zachowań ludzkich
ściganych prawem, walce o zmianę w
świadomości szczególnie ludzi "starej daty",
którzy nie przestrzegają prawa, o tym, że w
przytuliskach przybywa starych psów, których
nikt nie chce adoptować, o tym jak mało ludzi
działa w organizacjach pro-zwierzęcych czy
wreszcie co trzeba zrobić, w sytuacji znalezienia
np. rannego zwierzęcia. Apelowała o pomoc i
konkretne działania do wszystkich, którym nie jest
obojętny los bezdomnych, porzuconych,
krzywdzonych zwierząt. Uczniowie otrzymali od
inspektorki gadżety: logo TOZ i plany lekcji.

  W piątek 5 X br. uczniowie klasy 8 i 7 uczestniczyli w integracyjnym
wyjeździe do kina. Opiekunami wycieczkowiczów byli: p. Paweł
Wasilewski i p. Daniel Żuromski. Film, który wybrali to horror
"Zakonnica". Wrócili bardzo zadowoleni.
 Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii, nękany
zmorami z przeszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby
zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie
odkrywają niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem,
ale też swą wiarą i duszami, stawiają czoła złowrogiej sile pod postacią tej
samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała widzów w
"Obecności 2". Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki
toczącej się między żywymi i potępieńcami.

         STOPKA               
   REDAKCYJNA
 
red. nacz. Karolina Tkaczuk
 z-ca red.  Agata Macias
 sekretarz red. Oliwia Orszewska
 dziennikarze numeru: Amelia Mickiewicz,
Klaudia Kozłowska, Antonina Zięba
 rys. Oliwia Orszewska
 grafika: Igor Bekieszczuk
 skład, łamanie, red. jęz. i techn. - opiekun 
 gazetki p. Edyta Wlazło
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BYĆ JAK ŚWIĘTY FRANCISZEK
                ZBIERAMY NA "OBIADKI" DLA PSÓW i KOTÓW
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