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NOWY ROK
Święta...Sylwester 

i po sylwestrze. Jak czujecie się
w nowym roku? Powrót do
nauki... też nie jestem tym

zachwycona …, ale przecież
zaraz ferie, na które zaskoczyła
nas piękna, biała zima. Spadło

duużo śniegu, idealnie na
wypoczynek w naszych

pięknych polskich Tatrach.
Zachęcam również do

wysypiania się, bo przecież
ciężkie godziny szkoły trzeba

odespać.
W imieniu całej redakcji życzę
szczęśliwego Nowego Roku,

spełnienia noworocznych
postanowień oraz udanych ferii

zimowych.

                 Naczelna Wiktoria
3a
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

Z przedświąteczną wizytą w DPS
    Młodzież naszej szkoły odwiedziła pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej przy
ul. Nowaczyńskiego i Krakowskiej. Wyjście odbyło się w ramach projektu "Mieć
wyobraźnię miłosierdzia", który promuje wolontariat i uwrażliwia na potrzeby drugiego
człowieka. Podczas tych niezwykłych, pełnych serdeczności spotkań Szkolna Grupa
Teatralna Bo - Ja przedstawiła spektakl niepodległościowy pt. "Nie ma radości bez
niepodległości". Młodzież obdarowała pensjonariuszy własnoręcznie wykonanymi
kartkami świątecznymi oraz pysznymi słodkościami. Ciepłej atmosfery tych spotkań
nie da się opisać słowami.

. .. .
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SZLACHETNA PACZKA

W PRZEDŚWIĄTECZNYM CZASIE

Wspólnie przygotowaliśmy
prezenty dla potrzebującej

rodziny – pani Justyny,
pana Andrzeja i ich syna

Rafała. 

W działaniu razem 
jest moc!!!

  
     W świąteczny nastrój wprowadziło nas niezwykle wzruszające przedstawienie

jasełkowe dotyczące istoty Świąt Bożego Narodzenia. Zaprezentowali je uczniowie
klas: pierwszej, drugiej, piątej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej, 

wspomagani przez gimnazjalistów.
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WYWIAD W GRONIE,
CZYLI CO SŁYCHAĆ 

PO DRUGIEJ STRONIE
BIURKA .

Zapraszamy do lektury ... 
Rozmowa z Panią Żanetą Świątkowską-Warkocką, nauczycielką
fizyki, matematyki i informatyki.

- Dzień dobry. Bardzo nam miło, że zgodziła się Pani udzielić wywiadu do naszej szkolnej gazetki. Mamy parę
pytań. Na początku chciałybyśmy dowiedzieć się, dlaczego została Pani nauczycielką fizyki.

- Hmm, szczerze mówiąc, to nie wiem, skąd się to wzięło. Odkąd pamiętam, to zawsze, gdy ktoś pytał, kim
chcę być, to odpowiadałam, że lekarzem albo nauczycielem. Być może dlatego, że miałam moją ulubioną
ciocię, która była nauczycielką. Medycyna odpadła, bo stwierdziłam, że jednak takie zajęcia, powiedzmy w
prosektorium, to jednak nie dla mnie i została ta fizyka.

- Ciekawi nas też, skąd Pani bierze tyle pozytywnej energii, zwłaszcza na lekcjach. Zawsze jest Pani
uśmiechnięta.

- Myślę, że to w dużej mierze zależy od uczniów. Jeśli uczniowie siedzą i nic nie robią, są tacy jacyś
smutni, wycofani, nie chcą brać udziału w rozmowie, to chyba jest trudniej. Natomiast jeśli są klasy takie,
które właśnie chętnie wchodzą w jakieś tam dyskusje, czasami nawet nie na temat, to chyba wtedy łatwiej
jest prowadzić lekcje i jest to takie wzajemne nakręcanie się.

- Co według Pani opinii jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?

- Przekonanie uczniów, żeby się uczyli albo wykonywali zadania.

- Interesuje nas bardzo, jak wspomina Pani pierwszy dzień w naszej szkole.

- Kiedy to było? Już zapomniałam. Chyba byłam w zbyt dużym szoku, żeby to pamiętać. W każdym razie
nie mam żadnej traumy, więc chyba pozytywnie.

- To dobrze, że nie ma Pani traumy, a jak wspomina Pani swoje lata spędzone w szkole?

- Pozytywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę podstawową. Po pierwsze - mieliśmy fajną klasę,
spotykaliśmy się w szkole i organizowaliśmy sobie takie spotkania pozaszkolne. Po drugie - miałam takich
nauczycieli, którzy właśnie potrafili zachęcić do nauki przedmiotów. Byli wymagający, ale jednocześnie to
było na jakiejś takiej zasadzie..., jak to powiedzieć, w pozytywny sposób potrafili zachęcić i jednocześnie
wymagać. Trzeba się było uczyć, robić dużo zadań i czytać - jeśli chodzi 
o polski, a z historii wkuwać daty. Chyba wtedy się buntowałam.

.
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Natomiast, oczywiście po latach patrzy się na to zupełnie inaczej. Bardziej się chyba ocenia takie kontakty
międzyludzkie, z nauczycielami albo właśnie z kolegami niż właśnie to, że trzeba było na przykład
niedziele poświęcić na naukę. Pamiętam, jak pojechaliśmy na spotkanie rodzinne w czasie świąt,
oczywiście tam wujkowie, ciocie, kuzyni, a my mieliśmy do nauczenia się wiersz „Pani Twardowska” -
tam chyba jest ze 40 zwrotek!!! Pamiętam, że moi kuzyni się bawili, były prezenty, jakieś gry - wiadomo
święta. A ja siedziałam i tak tę „Panią Twardowską” kułam. Teraz już patrzę na to bardziej jak na jakąś
anegdotę niż na coś negatywnego.

- Zapytam teraz tak od siebie, porównawczo. Jak Pani ocenia, czy wolałaby być Pani nauczycielką tak jak teraz
czy może uczniem? Która perspektywa byłaby dla Pani lepsza?

- Wszystko ma swoje plusy i minusy, wiadomo. Jeśli jest się w szkole uczniem, to człowiek ma zupełnie
inne problemy niż będąc dorosłym, bo wtedy tak naprawdę rodzicie dbają o to, żeby było w co się ubrać,
żeby były pieniądze na jakieś dodatkowe zajęcia, jedzenie, itp. Tak naprawdę do obowiązków ucznia
należy uczenie się, jakaś pomoc w domu i nie wiem, zajmowanie się rodzeństwem, powiedzmy - to są
takie główne obowiązki. Natomiast w dorosłym życiu, co prawda uczyć się nie trzeba, chociaż czasami
trzeba, ale dochodzą właśnie sprawy finansowe, trzeba opłacać rachunki, pamiętać o tym, żeby z
samochodem jechać do serwisu, żeby jakieś sprawozdanie oddać w terminie. Wszystko ma swoje plusy i
minusy. Oczywiście zawsze jest lepiej mieć mniej lat niż się ma. No a jak się ma mniej, to się marzy o tym,
żeby była osiemnastka, bo wtedy niby więcej można. To jednak nie zawsze tak jest.

- To może zostawmy szkołę i porozmawiajmy o czymś innym.

- Ojej!

- Czy uprawia Pani jakiś sport?

- Tak.

- A jaki, jeśli można zapytać? Proszę nas zaskoczyć.

- Przez bardzo długi czas, w sumie chyba całą szkołę podstawową i średnią, nawet na studiach, bardzo
bałam się takiego zanurzenia pod wodą. Unikałam pływania, chociaż tam jakieś aquaparki i głowa nad
powierzchnią wody to jak najbardziej. Kilka lat temu postanowiłam zwalczyć tę moją obawę i zaczęłam
uczyć się pływać, regularnie chodziłam na basen, więc teraz pływam. Drugą rzeczą, której ostatnio
spróbowałam i bardzo mi się spodobało,  jest wspinaczka skałkowa. Zapisałam się na taki kurs
weekendowy i stwierdziłam, że super sprawa.

- Czyli jest Pani przykładem, że przezwyciężanie własnych słabości jest istotne.

- Chyba trzeba. Jeśli coś siedzi gdzieś tam w głowie, wystarczy znaleźć kogoś, kto pokaże, że to jednak
nie jest takie złe, jakby się mogło wydawać i można dać radę. Nawet można nurkować - próbowałam
nurkowania. Kiedyś byłam nad Wielką Rafą Koralową i … widziałam rafę, ale z samolotu, pokładu
katamaranu i z takiego batyskafu, który był zanurzany pod wodę, natomiast bałam się zanurkować. Przez
kilka lat mnie to męczyło i, gdy pojawiła się okazja wzięcia udziału 
w kursie nurkowania, stwierdziłam, że muszę zwalczyć tę obawę zanurzania się pod wodę. Już wtedy
pływałam, więc stwierdziłam, że jeszcze ten kurs nurkowania – no i próbowałam. 

- Super! Co jeszcze chciałby Pani zwiedzić, gdzie pojechać?

- Marzy mi się zobaczenie Ameryki Południowej. Udało mi się odwiedzić kilka miejsc na świecie 
i zawsze jest to coś nowego, fascynującego, więc - jak to mówią - apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiem od
znajomych, którzy byli na przykład w Chile, że jest tam jezioro tak bardzo zasolone, 
że można stanąć na nim po prostu tak jak na podłodze i jest tak jakby wypolerowane jak lustro. 
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Wygląda to niesamowicie na zdjęciach, więc zobaczenie tego na żywo – to musi być jeszcze większe
wow. Marzy mi się też zobaczenie Wielkiego Muru Chińskiego, skoro jest to jedna 
z niewielu budowli widocznych  z kosmosu.

- Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?

- W sumie nie mam ulubionej, więc różnej. Chyba to zależy od nastroju - czasami jest to muzyka poważna,
czasami rock,  jakieś popowe utwory.

- Mam Pani ulubiony kolor?

- Ulubiony kolor? Chyba niebieski.

- No dobrze, a czy ma Pani jakieś zwierzątko? Jakie zwierzęta Pani lubi?

- Nie mam zwierzątka, natomiast, jeśli miałabym możliwość i warunki, to wybrałabym psa.

- Czyli taka norma.

- Tak, taka norma. Kiedyś, dawno temu w czasach szkolnych miałam jakieś zwierzątka. Psa wzięłabym
chętnie – tylko cały dzień nie ma mnie w domu, to szkoda by było zwierzaka, żeby siedział biedny sam
i się męczył, zwłaszcza jak nie ma podwórka, żeby sobie pobiegać.

- Zawsze jest jeszcze kot - jest samowystarczalny.

- Tak, wiem. Mam znajomych, którzy mają kota. Jak idę w odwiedziny, no to fajnie jest, jak przyjdzie,
wpycha się na kolana, chce, żeby go głaskać - oczywiście to jest miłe. Jednak kot to jest takie zwierzę,
które lubi chodzić własnymi drogami. Jak ma ochotę, to przyjdzie, a jak nie ma - no to nie. Natomiast 
u psa jest tak bardziej widać, że np. jak się wraca do domu, ten pies się cieszy. Co prawda nie wiem tego z
autopsji, ale słyszałam z opowiadań albo z obserwacji, że tak jest.

- A jakie jest Pani ulubione danie?

- Ulubione danie? To tempura.

- Bardzo oryginalnie.

- Tak,  lubię dania kuchni japońskiej i wśród nich to właśnie na pierwszym miejscu byłaby tempura - 
oczywiście dobrze zrobiona.

- Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania. Dowiedziałyśmy się ciekawych rzeczy.

- Dziękuję bardzo.             

                                                                                       Rozmawiały: Anastazja Kania i Joanna Towarek
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OKIEM PIERWSZAKÓW

ZAPOZNAJEMY SIĘ Z UCZNIAMI KLASY PIERWSZEJ. 
NASI NAJMŁODSI KOLEDZY I KOLEŻANKI ODPOWIEDZIELI 

NA KILKA PYTAŃ. 
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE.

Wiktoria: Zaczniemy od dość prostego pytania. Kim chcielibyście zostać w przyszłości?

Aleksander: Youtuberem
Kuba: Piłkarzem
Tymek: Ja też piłkarzem
Mateusz: Ja też piłkarzem
Julian: Youtuberem
Basia: Modelką
Kornelia: Chciałabym zostać policjantką.

Julia: A co najbardziej podoba wam się w naszej szkole?

Basia: Że mamy fajną panią i dobrze nas wychowuje.
Julian: Jak siedzę w ławce i pani zadaje zadania domowe.
Aleksander: Ja lubię po zadaniu domowym grać na sali na komputerach.
Mateusz i Kuba: Śniadanie
Kornelia: Nauka

Wiktoria: Chcielibyście coś może zmienić w naszej szkole?

Wszyscy: Taaak!!!
Wiktoria: A coś szczególnego?
Oliwia: Żeby była trampolina.
Aleksander: Żeby na komputerach był Minecraft!
Basia: Żeby koło szkoły były huśtawki.

Wiktoria: Powiedzcie mi, kto to jest nauczyciel?

Aleksander: To ten, kto uczy dzieci i pomaga im wszystko zrozumieć.
Julian: To ten, kto uczy.
Mateusz: Wychowawca.

Julia: A po czym waszym zadaniem można rozpoznać nauczyciela?

Kuba: Że jest mądry.
Aleksander: Trzyma jakieś papiery.
Julian: Że coś myśli.

. .
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Wiktoria: Kim w takim razie jest pan dyrektor?

Aleksander: Tym, co się zajmuje ważnymi sprawami i dba o pieniądze.
Oliwia: To jest ten ktoś, kto rządzi szkołą.
Julian: To ktoś, kto przychodzi tam, gdzie coś się zepsuło.

Julia: A wiecie jak odróżnić dyrektora od nauczyciela?

Julian: Że nauczyciel jest mądry, a dyrektor tylko rządzi.
Aleksander: Dyrektor nie uczy.

Wiktoria: Czym w takim razie różni się duży uczeń od małego?

Aleksander: Więcej wie, ma dużą głowę, więc więcej zapamięta.
Julian: A ja mam dużą głowę. Duży uczeń ma dużo lat, a mały uczeń ma mało lat.

Wiktoria: Co lubicie robić w wolnym czasie?

Aleksander: Grać na komputerze w Minecrafta!
Kornelia: Bawić się.
Julian: Jak mam wolny czas, to mi się nudzi.

Julia: A jak myślicie, co po szkole robią wasi starsi koledzy?

Aleksander: Też grają, ale w inne gry.
Kuba: Patrzą w telefon.
Oliwia: Odrabiają zadania domowe.
Basia: Idą do domu.
Julian: Dzwonią do siebie.

Wiktoria: Macie może jakieś swoje ulubione zabawy?

Aleksander: Granie na komputerze i szachy.
Mateusz: Piłka nożna.
Tymek: Piłka nożna.
Julian: Plastyka.

Wiktoria: A lubicie się uczyć?

Połowa: Taaaak!
Połowa: Nieeee!

Wiktoria: No to chyba już wszystko. Bardzo dziękujemy za wywiad.

Basia: A możemy się przytulić?

Wiktoria: Tak, pewnie.

Wszyscy: Taaak!!!

                                                                         Z radością rozmawiały: Wiktoria Czechowska i Julia Marczyk
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OPOWIEŚĆ 
DLA NASTOLATKÓW

ODCINEK DRUGI

     Dochodziła piętnasta. Jonatan zaczynał się niecierpliwić, bo jak rozprawa rozwodowa może tyle trwać? Z
każdą chwilą, stawał się coraz bardziej zdenerwowany i spięty.  Po dziesięciu minutach, otworzyły się drzwi sali.
Pojawiła się w nich pani McDover, a za nią uszczęśliwiona otrzymanym rozwodem  Nicole i jej były mąż Roger.
Chłopak jednak nie zareagował na widok ojca i ruszył w kierunku schodów, gdzie znajdowała się już jego matka.
Po wyjściu z budynku, nie zamieniając ani jednego słowa, wsiedli do auta i ruszyli w stronę domu. Podczas
podróży Jonatan wiele razy rozmyślał nad podjętą decyzją. Kosztowało go to wiele nerwów, lecz nie mógł się już
z niej wycofać. O piętnastej dwadzieścia, znajdowali się pod domem. Nicole wzięła torebkę i wysiadła z auta,
prosząc syna o jego zamknięcie. Po wykonaniu prośby matki, chłopak poszedł do swojego pokoju, aby zacząć
przygotowania. Odłożył bluzę i telefon na biurko, po czym podszedł do szafy i wyciągnął z niej sznurki i eter,
który dostał miesiąc temu od swojego przyjaciela Nicka. Miał już prawie wszystko, brakowało mu jednak
samochodu. Postanowił zadzwonić do Jenny- nowej dziewczyny swojego ojca, z którą miał dobry kontakt. Po
ustaleniu godziny spotkania w sprawie pożyczenia auta, mógł pakować rzeczy potrzebne nad jezioro. W pewnej
chwili usłyszał dźwięk wiadomości - to była Katty. Pytała, czy przyjedzie na umówione spotkanie. Nie wiedział, co
odpisać, ponieważ nie posiadał jeszcze transportu. Po przemyśleniu uznał, że poczeka z odpowiedzią, a jeżeli
Jenny nie pożyczy mu samochodu, to weźmie go od matki. W końcu odezwała się z informacją, iż czeka na
parkingu, chcąc przekazać auto. Uszczęśliwiony wyszedł z domu, zabierając ze sobą wcześniej spakowaną
torbę podróżną. Na parkingu dziewczyna ojca przekazała mu kluczyki, na szczęście o nic nie pytając i udała się
w stronę parku. 
   . . .
     Było ich troje. Pełni radości pływali w jeziorze, nie mając pojęcia, że to ich ostatnia chwila wytchnienia i
beztroski. Świetnie się bawili. Wśród nich zwróciłem szczególną uwagę na piękną brunetkę o jasnej cerze i
ślicznych brązowych oczach, na którą wołali Alice. Wyglądała na zmieszaną, martwiła się czymś. Nie potrafiła
skupić się na temacie rozmowy, myślami była gdzieś indziej, do czasu, gdy nie pojawił się on. Był wysoki i
wysportowany. Miał brązowe włosy, tajemniczy uśmiech i błękitne spojrzenie, kierujące się w stronę spiętej
dziewczyny. Po przywitaniu usiadł wśród przyjaciół, jednak atmosfera uległa zmianie. Nie była już wesoła i
żartobliwa, lecz stała się neutralna. Po krótkiej ciszy usłyszałem głos Jasona, który poprosił dziewczynę o
imieniu Katty do tańca. Znałem go, ale skupiłem się na  Alice, która siedziała na wprost tajemniczego chłopaka,
patrzącego się w jej kierunku. Wyglądali jak zahipnotyzowani. Podszedł do niej i usiadł obok, zaczęli rozmawiać.
Nie wiem czemu, ale wzbudzał we mnie lęk, było z nim coś nie tak. W pewnym momencie zadzwonił telefon.
Katty szybko do niego podbiegła i odebrała połączenie. Była to jej mama, chciała, aby córka szybko przyjechała
do domu i zajęła się siostrą, która półgodziny temu wróciła ze szpitala. Po zakończeniu rozmowy dziewczyna
wytłumaczyła problem, po czym zaczęła zbierać swoje rzeczy. Jason, przysłuchując się wszystkiemu,
zaproponował jej odprowadzenie. Katty przez chwilę się wahała, jednak zgodziła się na propozycję kolegi.
Pożegnali się i poszli w kierunku drogi, prowadzącej do autobusu. Zostali sami, on i Alice.  Pierwszy odezwał się
ten tajemniczy chłopak, przysuwając się do niej coraz bliżej. Ona nie odsunęła się, tylko popatrzyła na niego z
łzami w oczach, nie potrafiąc opanować emocji. Powoli wstał i ruszył w kierunku samochodu, wyciągając z niego
szmatkę, którą nasączył płynem. Dziewczyna nadal siedziała i popłakiwała, natomiast on zaczął realizować plan.
Zamknął drzwi od auta i trzymają w ręce chustkę, podszedł do niej od tyłu i, chwytając ją, przyłożył do jej ust.
Zaczęła się bronić, jednak on okazał się silniejszy i przycisnął ją do ziemi. Nie miała szans, z sekundy na
sekundę traciła przytomność. Położył ją na ziemi i ponownie udał się do samochodu, tym razem po sznurek,
który miał w bagażniku. Nie byłem w stanie jej pomóc, mogłem tylko ukrywać się między drzewami i przyglądać
się całej sytuacji. Klęknąwszy, mocnymi ruchami najpierw zaczął związywać jej ręce, potem nogi. Po skończeniu
wziął dziewczynę na racę i wsadził do bagażnika. Wsiadł do auta i ruszył. Zostałem sam, nie wierząc w to, co
właśnie zobaczyłem. Nie mogłem tego tak zostawić. Tylko kto uwierzy takiej osobie jak ja? 
                                                                                                                                          Wiktoria Klęk, 3d
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OGŁOSZENIA

Wykonała: Małgosia Cygan

RYSUNKOWO ...
Z PRZYMRUŻENIEM

OKA ... UCZNIÓW

Zapraszamy do nowego cyklu 
w naszej gazetce !!!

Zabawne i przemiłe karykatury
nauczycieli.

W pierwszym odcinku – ulubiona
Pani od biologii w klasach 5, 7 i 8

… Dorota Potoczny. 

Zapraszamy wszystkich 
do współredagowania gazetki.
Podzielcie się z nami swoimi

pomysłami. O czym
chcielibyście przeczytać? A
może macie pomysł na jakiś

ciekawy dział? 
Czekamy na Wasze propozycje.

Już dzisiaj zapowiadamy lutowe
walentynkowe wydanie

specjalne. Zachęcamy Was 
do przesyłania sobie

romantycznych pozdrowień.
Wystarczy, że zapiszecie je 

na kartce i wrzucicie do skrzynki
obok pokoju nauczycielskiego, 
a my zadbamy o to, żeby zostały

opublikowane. Będzie też
walentynkowa zabawa - 

plebiscyt na muzyczny przebój
dla zakochanych. 

Szczegóły już wkrótce. 

7A
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KONKURS O BILET 
DO KINA I NIEPYTAJKĘ

Oto nasz konkurs na ferie.
Rozpoznaj miejsca na pięciu zdjęciach,

zapisz odpowiedzi na kartce, podpisz się 
i w poniedziałek po feriach wrzuć ją do

skrzynki obok pokoju nauczycielskiego.
We wtorek wśród prawidłowych

odpowiedzi zostanie wylosowana jedna
osoba, która otrzyma bilet do kina na

dowolny seans oraz jedna, która otrzyma
niepytajkę. 

             Zdjęcia wykonała: Karolina Włodarczyk, 3a

.

.

POWODZENIA!!!

.

.
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