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DZIEŃ SPORTU

HISTORIA
KOMPUTERA

Dnia 15.04.2019 r. 
reprezentanci
naszej szkoły z
klasy I
udali się do
hospicjum dla
dzieci ”Przylądek
Nadziei”
we Wrocławiu z
przedstawieniem
teatralnym, pt.
„Brzydkie
Kaczątko”.

Jakie są nowe zawody przyszłości? Jak odkrywać swoje predyspozycje
zawodowe? Dlaczego doradztwo zawodowe w szkole jest ważne? Na te i inne
pytania udziela odpowiedzi specjalistka pośrednictwa pracy.

Pani Ewa: Ja zajmuję się pośrednictwem pracy dla osób od 15 do 25 r. ż. Przekazuję
zainteresowanej młodzieży oferty pracy. Ktoś, kto chce po szkole zarabiać pieniążki,
może taką pracę wykonywać w Polsce od 16 r. ż. A czy Wy możecie iść do pracy?
Teraz nie, ale są wyjątki. Co Wam przychodzi do głowy?
Uczniowie: Reklamy! Kanał YouTube! Praca w sklepiku szkolnym!
Pani Ewa: Dokładnie tak! W reklamach telewizyjnych. Rzeczywiście są młodzi ludzie
YouTuberzy. W sklepiku szkolnym pracuje się nieodpłatnie. Najczęściej dzieci pracują
jako aktorzy. Wystarczy wygrać casting, ale zgodę musi wyrazić mama, lekarz, dyrektor
szkoły i wychowawca klasy, do której chodzi uczeń, musi zrobić odpowiednie badania
lekarskie i uzyskać zgodę Państwowej Inspekcji Pracy. Dopiero wtedy pracodawca
może zatrudnić kogoś poniżej 16 r. ż.
Nathan: Ja byłem na castingu! Jeszcze nie wiem czy wygrałem. To był casting do filmu.
Miałem reklamować pastę do zębów.
Pani Ewa: Do filmu jest to możliwe. Dzieci mogą też pracować jako modele, modelki na
wybiegach, gdzie pokazują jakąś modę. Po ukończeniu 16 lat możecie pracować w
wielu miejscach, ale też nie we wszystkich, np. tam gdzie jest styczność z alkoholem i
nie w porze nocnej. Można rzucić szkołę i pójść do pracy? Nie, nie można. Zasada jest
taka: ważniejsza jest nauka. Nie może praca przeszkadzać z nauce.
Maja: Od czego rozpocząć poszukiwania pierwszej pracy?
Pani Ewa: Poszukiwania pierwszej pracy trzeba rozpocząć od myślenia o sobie. Co ja
potrafię? Jakie mam umiejętności? Muszę wiedzieć w czym jestem dobry. Co mi idzie z
łatwością? Szukamy takich swoich umiejętności, które są potrzebne pracodawcom.
Pracodawcy przyjmując młodzież wiedzą, że to nie są jeszcze osoby, które mają
kwalifikacje zawodowe. Więc często pracodawcy szukają po prostu osób chętnych do
pracy.
Pola: Jak zaplanować drogę do sukcesu zawodowego?
Pani Ewa: Słuchajcie, po co się uczycie?
Uczniowie: Żeby być mądrymi! Żeby zdobywać informacje! Żeby mieć przyjaciół!
Pani Ewa: Słuchajcie, uczymy się też dlatego, że potem idziemy do pracy i
wykorzystujemy to, czego nauczyliśmy się w szkole. Ja przyjmuję tutaj osoby, które
mają różne wykształcenie. Jeżeli ktoś ukończył tylko szkołę podstawową, to gdzie
pójdzie do pracy?Prace fizyczne. Proste pracy w zakładach produkcyjnych. Szanujemy
wszystkich ludzi, bo każdy zawód jest potrzebny. A po co nam praca, po co pracujemy?
Cd. na str. 2
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Mateusz R.: Żeby zarabiać na życie.
Pani Ewa: Wyobraźcie sobie, że badania pokazują, że pieniądze nie są najważniejsze. Spytajcie swoich
rodziców, czy oni lubią swoją pracę? Wracając do nauki, teoretycznie jest tak, że kto dłużej się uczy, ten później
ma lepszą pracę. Warto się uczyć. I po to się uczycie w szkole, żeby potem mieć dobrą pracę.
Nathan: Czym jest sukces zawodowy?
Pani Ewa: Ja myślę, że sukces zawodowy to jest ten moment kiedy nasza praca jest tym, co nas interesuje, co
lubimy robić. To jest to nasze samopoczucie. Jeżeli dobrze się czujemy w swojej pracy, to jest to sukces
zawodowy.
Red. nacz.: Dlaczego warto uczyć się całe życie?
Pani Ewa: Samorealizacja. Poczucie zadowolenia. Wyobraźcie sobie taki zawód: fryzjerka. Dzisiaj się strzyże
zupełnie inaczej niż 20 lat temu. Jeśli pani nie była na żadnych kursach, to czy chcielibyście pójść do takiej
fryzjerki? No nie. Wolicie taką, która się dokształca, chodzi na kursy. My też wybieramy takich ludzi, którzy lubią
się uczyć do końca życia, którzy są na bieżąco, bo wszystko wokół się cały czas zmienia. Np. są zawody,
których już dzisiaj nie ma, np. kowal. Poza tym jakie są zawody nowe: ochrona środowiska, YouTuberzy,
gracze komputerowi, którzy wygrywając bardzo dużo zarabiają.
Pola: A czy może nam Pani opowiedzieć o zawodach przyszłości?
Pani Ewa: Te zawody przyszłości są związane z ochroną środowiska i ogólnie z obsługą komputera. Kto jest
dzisiaj najbardziej poszukiwany na rynku pracy i bardzo dużo zarabia? Programista komputerowy. To jest
zawód przyszłości. Dzisiaj każda firma ma swój program. Wiecie ile zarabiają YouTuberzy? Jeżeli ktoś wstawi
film na YouTube, który ma oglądalność około 100 tys., to zarabia za to 2 tys. złotych.
Marta: Czy doradztwo zawodowe w szkole jest potrzebne?
Pani Ewa: Tak, bo kiedyś nieprofesjonalnymi doradcami zawodowymi byli nasi rodzice. Doradzali nam gdzie
mamy iść do szkoły, jaki mamy mieć zawód, a to nie zawsze było zgodne z tym, co lubimy robić. Rodzice
często popełniali błędy. Jak kiedyś przyjmowałam w pracy Pana, który skończył studia lekarskie, bo mu rodzice
kazali, a wcale nie chciał być lekarzem. Nie odpowiadała mu ta praca. On się nie realizował, nie odnosił
sukcesu, bo nie robił tego, co lubi. Ważne jest to, żebyśmy robili to, co lubimy. I doradca zawodowy pomoże
nam odkryć nasze talenty, umiejętności, zdolności i tak pokierować naszą karierą zawodową żebyśmy my
później lubili swoją pracę.
Oliwia: Jak rozpoznać swoje upodobania zawodowe?
Pani Ewa: Zwróćcie uwagę na przedmioty w szkole. Które bardziej lubicie, które Wam słabiej idą. Czego Wam
się łatwiej uczy? Czego trudniej? Na który przedmiot idziecie chętnie? Zauważcie też co robicie po lekcjach,
jakie macie zajęcia dodatkowe. Bardzo ważne jest żebyście spotykali się z różnymi ludźmi, którzy pracują w
jakichś zawodach.
Maja: Jakich porad zawodowych udzieliłaby nam Pani?
Pani Ewa: Ja bym odniosła się do testów badających preferencje zawodowe. Istnieje 6 typów osobowości
zawodowej. Chciałabym żebyście się przyglądnęli, którym typem osobowości zawodowej jesteście Wy. Jest typ
społeczny, są to osoby, które lubią opiekować się ludźmi i pomagać ludziom: pielęgniarki, nauczyciele.
Kolejnym typem jest typ przedsiębiorczy: biznesmeni. Jest typ konwencjonalny, to są urzędnicy. Typ
artystyczny, to osoby, które tworzą: graficy komputerowi, projektanci. Jest jeszcze typ realistyczny, to są ci,
którzy lubią pracować przy użyciu rąk, manualnie, obsługują różne maszyny, urządzenia. Ostatni to typ
badawczy, to ludzie, którzy lubią analizować, jak to jest zbudowane, dlaczego tak to działa, wszystko rozkładać
na czynniki pierwsze. Warto już teraz poznać swój typ osobowości zawodowej.
Rozmawiali Uczniowie klasy IV

SPROSTOWANIE
Informujemy, że w poprzednim
numerze gazetki zaszła pomyłka
dotycząca akcji charytatywnej w
,,Tłusty Czwartek''. Zebrana kwota
wyniosła 277, 41 zł. W wydarzeniu
brał udział też Karol Celejowski z
kl. 4, którego pomoc była
nieoceniona. Za nieścisłości
przepraszamy. Marta Motyl

WYRÓŻNIENIE DLA
REPORTERA

W tym miesiącu wyróżnienie
otrzymuje Nathan Wołowski-
Witkowicz za samodzielność i
wnikliwość dziennikarską oraz
lekkość "pióra" i własny styl pracy.
Red.nacz.

Siłownia „Sahara”
W Dzień Wagarowicza poszliśmy z
całą klasą na siłownię. Na miejscu
poznaliśmy rodziców naszego
kolegi, Nathana. Było fajnie,
biegaliśmy na bieżni oraz
wykonywaliśmy ćwiczenia na
sprzętach siłowych. 
Aleksander Davis
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Uczniowie Zielonej Szkoły życzą
pogodnych i wesołych Świąt

Wielkanocnych oraz mokrego
Śmigusa-Dyngusa. Miłych chwil
spędzonych w gronie rodziny i

przyjaciół!

Jakub Sibik

Wielkanoc

Wielkanoc
Ja Wielkanoc świętuję z rodziną.
Obchodzę ją tak, że przychodzą do
mnie do domu moi bliscy.
Zaczynamy od uroczystego
śniadania wielkanocnego. Gdy
zjemy, to spędzamy razem czas.
Karol Celejowski

Lany Poniedziałek, zwany
Śmigus-dyngus, w tym roku
przypada na 22 kwietnia. W drugi
dzień świąt czeka nas super
zabawa, która polega na
oblewaniu się wodą. To symbol
urodzaju i powodzenia. To moje
ulubione święto. Myślę, że będzie
ładna pogoda. Już nie mogę się
doczekać. Ania Mieńko

KĄCIK KULINARNY
PLACEK WŁOSKI NIEZAWODNY
5 jabłek
3 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
6 łyżek oleju
orzechy, rodzynki
Piec przez ok. 45 min., w temp. ok.
180 stopni. Smacznego!

Ciasto włoskie
Na zajęciach „Zrób to sam” piekliśmy z panią
Małgosią Radko ciasta włoskie. Wypieki były
przygotowywane na charytatywny kiermasz ciast, nad
którym czuwała Pani Ola. Zajęcia przebiegały bardzo
fajnie. Gdy zabrakło jakiegoś produktu pani Ewcia
poszła do sklepu po zakupy potrzebne do pieczenia.
Ten dzień był niesamowity i wszyscy się dobrze przy
tym bawili, a jeszcze większą frajdę dało nam
sprzedawanie ciast, oprowadzanie telewizji po szkole i
wywiad z prawdziwymi reporterami lubińskich
mediów, którzy pojawili się na kiermaszu wypieków.
Było wyśmienicie!!! ;)
Natalia Gierczuk

RELAKS

W dniu
08.04.2019r. na
zajęciach „Zrób
to sam” odbyła
się relaksacja.
Gdy wszedłem
do sali to na
podłodze
rozłożone były
maty. Wszyscy
się położyliśmy.
Pani Małgosia
włączyła
muzykę
relaksacyjną

i mówiła
żebyśmy
wyobraziliśmy
sobie, że jest
czas wolny od
szkoły, że są
wakacje, itd.
Później Pani
spryskała salę
sprayem o
przyjemnym
aromacie.
Zrobiło mi się
dobrze i
zasnąłem. Jak
Pani mnie
obudziła

to zostały tylko
dwie osoby.
Gdy wstałem
zakręciło mi się
w głowie. Po
przebudzeniu
czekała na mnie
pizza :).

Nathan
Wołowski-
Witkowicz

Relaksacja

Świetlicowy
czas

To ciekawy
temat, dlatego
postanowiłam o
nim napisać. Po
obiedzie
idziemy do
jednej z sal.
Tam omawiamy
sprawy szkolne.
Potem
rozchodzimy się
na różne
zajęcia.

Gdy wracamy
na świetlicę, to
gramy w gry,
np.: szachy,
kalambury,
„Twistera”,
„Państwa,
miasta”,
„Memory” itp.
Nauczyciele też
w nich biorą
udział.
Oczywiście
dużo osób
rysuje. Gdy jest
ciepło,

wychodzimy
przed szkołę.
Tutaj
korzystamy z
różnych
sprzętów
sportowych.
Bardzo lubię ten
czas w szkole.
Tak właśnie
wygląda nasza
świetlica.

Karolina Data

Internet

M. R.
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BOSMAN
O pracy na morzu i węzłach
żeglarskich opowiadał Pan
Wojciech. Dziękujemy za
spotkanie i ćwiczenia praktyczne!

Spotkanie w firmie AS TECHNIK
Dnia 02 kwietnia poszliśmy do
firmy AS Technik. Pracownicy
pokazali nam jak działają
spawalnie i na czym polega praca
spawacza krok po kroku.
Dowiedzieliśmy się również, że
firma robi przede wszystkim
chłodnice dla innych
przedsiębiorstw, np. KGHM.
Każdy z nas mógł założyć
odpowiednią spawalniczą maskę
ochronną, tzw. przyłbicę, która
sama się ściemniała.
Po spotkaniu dostaliśmy
pamiątkowe długopisy.
Jakub Sibik

UWAGA NOWOŚĆ! Publikacje Pierwszoklasistów
DZIEŃ TAŃCA
Najbardziej podobał mi się układ taneczny z muzyką „Locka Locka”. Nie
chciałabym być tancerką, ale weterynarzem. Panie opowiadały jak można
zostać zawodową tancerką. Nadia D., klasa I, przygotował: Mateusz D.
Rozgrzewkę mieliśmy koło sali. Później tańczyliśmy na świetlicy. Pani
puściła ulubiony układ Nadii. Dla niektórych taniec był meczący, dla
innych bardzo przyjemny. Dominik K., klasa I, przygotowała: Marta M.
Z WIZYTĄ U WETERYNARZA
Uczniowie klasy I pojechali autobusem do weterynarza. Pan weterynarz
pokazywał nam USG dla zwierząt, dowiedzieliśmy się jak robi się
prześwietlenie. Cała klasa mogła zobaczyć przez mikroskop krwinki
czerwone. Potem oglądaliśmy nieprawdziwe kości psa i kota. Pan
weterynarz pokazał królika po operacji, który przy oczku miał wygoloną
sierść. Najbardziej podobało mi się głaskanie króliczka. Malina L., klasa
I, przygotowała: Karolina D.

Dzień z Panem Bartłomiejem – zawód dziennikarz
Dziś po lekcjach przyszedł do nas tato Olka Wodzińskiego. Opowiadał o
zawodzie dziennikarza, który niegdyś wykonywał. Powiedział, że był na
studiach dziennikarskich, prowadził ważne wywiady, przygotowywał
newsy do gazety, radia, tv. Dał nam pouczające wskazówki. Jedna z
najciekawszych przygód dziennikarskich Pana Bartłomieja miała miejsce
w sylwestra na przełomie 1999/2000 r. Wraz z przyjaciółmi zrobili na
śnieżnym stoku znak „Zakaz palenia” z kilku ton lizaków Chupa Chups.
Ta praca pobiła rekord Guinessa. Po akcji zawieźli kilka beczek lizaków
do Domu Dziecka, które zasypały całą salę, aż po sufit. Ta prelekcja była
niesamowita! Wszystkie dzieci patrzyły na gościa z zaciekawieniem i nikt
nawet nie przeszkadzał.
Natalia Gierczuk

Węzły

DZIEŃ
SPORTU

04.04.2019
odbył się
Międzynarodowy
Dzień Sportu. W
tym dniu na
boisku przy Hali
RCS miały
miejsce różne
sportowe
konkurencje,
takie jak: bieg
na 100 metrów,
na 400 m, na
800 m, skok w
dal, rzut
piłeczką

palantową i
sztafetowe biegi
drużynowe.
Wydarzenie
zorganizowała
Pani Paulina,
nauczycielka w-
f. 

Jakub Sibik

Dzień sportu był
bardzo fajny. W
5 wyżej
wymienionych
konkurencjach
pierwsze
miejsca zajęli:

bieg na 100 m
wygrał Mateusz
Davis, rzut
piłeczką –
Aleksander
Davis, skok w
dal – Karolina
Data, w biegu
na 800 m
zwyciężyła
Wiktoria
Demianiuk, a
na 400 m –
Tymoteusz
Kujawa.

Mateusz Davis

Wet.

AsTechnik

K. K.

A. P.

K. K.
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HISTORIA KOMPUTERA
Od liczydła do komputera stacjonarnego

Niektórzy za początki historii komputera uznają powstanie liczydła czy
kalkulatora. Pierwszy komputer nazywał się ENIAC. Stworzony był w
USA w 1943-1945. Konstrukcję ENIAC-a opatentowano i sprzedano
prawa patentowane firmie Sperry Rand. EANC zajmował powierzchnię
około 140m kwadratowych, ważył 27 ton. Ten komputer uznawany jest
za pierwszy na świecie komputer stacjonarny. W 1948 po wynalezieniu
tranzystora nastąpił szybki rozwój komputerów. W latach 60-tych XX w.
pojawiły się: Comandore 64 i SGI IRIS Crimson. Pierwsze komputery
stacjonarne dostępne dla zwykłych użytkowników ukazały się na rynku w
latach 80-tych XX wieku, czyli niemal 40 lat po ENIAC-u.
Mateusz Reinhard i Olek Wodziński

ŚWIĘTO
TEATRU

W dniu
27.03.2019 r.
odbył się
Międzynarodowy
Dzień Teatru,
na który
wybraliśmy się
do CK „Muza”.
Pani Gabriella,
pracownik CK,
pokazała nam
jak aktorzy
przygotowują
się do spektaklu
i na czym
polega ich
praca. Aktorzy
tak naprawdę
mają trochę

„sportową”
pracę, bo
muszą się
rozgrzewać jak
sprinterzy do
biegu. Muszą
też posiadać
dobrą pamięć,
żeby opanować
rolę. Po
pogadance
nastąpiły różne
ćwiczenia.
Mówiliśmy tak,
aby rozgrzać
aparat mowy.
Ciągle
powtarzaliśmy
zdanie: „Czarna
krowa w kropki
bordo gryzła
trawę kręcąc
mordą”. Było
zabawnie! Pani

prowadząca
zaproponowała
ćwiczenie,
polegające na
tym, że
musieliśmy się
dobrać w pary i
jedna osoba
opowiadała
różne rzeczy
drugiej, a druga
osoba nie
mogła nic
mówić, tylko
uważnie
słuchać. Inna
zabawa
przebiegała tak,
że Pani
wypowiadała
liczby od 1-6 i
na przykład na
1 musieliśmy
iść wolno, a na

4 - na jednej
nodze, itp. Na
sam koniec
dostaliśmy flagi
z napisem „CK
Muza” i tak
zakończył się
nasze wyjście.

Karolina Data

Teatr

15.03.2019 r. pojechaliśmy do Wrocławia na operetkę „Czarnoksiężnik
z Krainy Oz” do Capitolu. Oczywiście cała szkoła uczestniczyła w
wycieczce. Gdy dotarliśmy na miejsce, zajęliśmy miejsca w sali na
balkonie i zaczął się spektakl. Operetka była pełna efektów specjalnych,
które zapierały dech w piersiach. Aktorzy latali i zapadali się pod scenę.
Świetna gra aktorska i muzyka! Po przedstawieniu udaliśmy się do
Macdonalds'a na obiad. Ostatnim punktem był spacer po wrocławskim
rynku, gdzie szukaliśmy słynnych krasnali i oglądaliśmy zabytki.
Spotkaliśmy zabawnego mima, który swoim występem wszystkich nas
rozśmieszył. Marta Motyl

O uzależnieniach
Pani Małgorzata z MOPS-u
opowiedziała nam o
uzależnieniach. Trafiają do niej
osoby potrzebujące odwyku oraz
uśpienia nieuleczalnej choroby.
Pewnie ludzie uzależnieni od
alkoholu kojarzą się z
niebezpiecznymi alkoholikami,
którzy żebrzą o pieniądze. To nie
zawsze prawda!!! Tacy ludzie nie
mają wolności, nie myślą
racjonalnie i wszystkie środki
przeznaczają na używki. Myślicie,
że to ktoś odmienny? To taki sam
człowiek jak my, tylko chory.
Natalia Gierczuk

Asertywny
czyli...
W naszej
szkole odbyły
się zajęcia z
psychologiem
na temat
asertywności. 
Ludziom nie
możemy mówić
tylko „tak”, też
musimy
nauczyć się
odmawiać,
wypowiadając:
„nie”.

Ważny by nie
urazić innych,
ale pozostać w
zgodzie z sobą.
Pani psycholog
przygotowała
dla nas slajdy
na tablicy
interaktywnej,
które pomogły
nam w
ćwiczeniach.
Marta Motyl

Internet

A. L.
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