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Czym chciała Pani się
zajmować w dzieciństwie?

Jak byłam bardzo mała, chciałam
być baletnicą, nawet zaczęłam
chodzić do szkoły baletowej, ale
miałam bardzo poważną
kontuzję, więc musiałam przestać
trenować. To było takie główne
marzenie z dzieciństwa, a potem
bywało różnie. Chciałam zostać
też weterynarzem.

Jak wspomina Pani lata 
w szkole jako uczennica?

Chodziłam do szkoły sportowej,
do klasy pływackiej. To był
bardzo intensywny czas. Przed
wszystkimi lekcjami codziennie
mieliśmy treningi. O godzinie
8:00  rano dwie godziny treningu, 
a potem lekcje. Tych zajęć było
naprawdę sporo, ale miałam
bardzo fajną klasę i bardzo
fajnego wychowawcę, dlatego ten
czas, to same pozytywne
wspomnienia.

Dlaczego zdecydowała się Pani
na pracę nauczyciela języka
angielskiego?

Na tę pracę zdecydowałam się
późno. Jak byłam mała wcale nie
chciałam być nauczycielem.
Natomiast, jak byłam na studiach,
to myślałam o pracy tłumacza i na
takiej specjalizacji

(tłumaczeniowej) byłam.
W trakcie studiów odbyłam również
praktyki pedagogiczne 
w szkole i wtedy mi się to bardzo
spodobało. I tak pogodziłam pracę
z tłumacza z pracą nauczyciela.
I to był najlepszy wybór, jakiego
mogłam dokonać.

Co Pani lubi w swojej pracy, 
a co sprawia najwięcej
problemów?

W pracy w szkole najbardziej lubię
kontakt z wami, z uczniami. Nie
lubię papierkowej roboty, czyli tego
wszystkiego, czego wy nie
widzicie. Sprawdzanie kartkówek,
albo testów, przygotowywanie
dokumentacji, bo to zabiera czas,
który można by poświęcić na pracę
z wami. A to jest najfajniejsza
rzecz. 

Jakie zainteresowania ma Pani
poza szkołą?

Wolny czas lubię spędzać
aktywnie. Ostatnio 

zainteresowałam się
bikejoringiem, czyli jeżdżeniem
na rowerze z psem. Nawet
osiągnęliśmy z Merem pewne
sukcesy. Lubię czytać książki, jak
jest brzydka pogoda, oglądać
dobre filmy, seriale. Bardzo lubię
też robić zdjęcia, no i kocham
podróżować.

Proszę dokończyć zdania
·  moim marzeniem jest by na
świecie było więcej tolerancji 
i otwartości wobec innych;
·  denerwuję się, gdy spotykam
ludzi, którzy nie słuchają drugiego
człowieka;
·  w wolnym czasie lubię
podróżować i spędzać czas
aktywnie.

Rozmawiały: 
Ola Nolda, Wiktoria Jakubowska,

kl. 6c

Z Panią Marią Stadniczeńko-Wróbel, nauczycielem języka angielskiego, 
opiekunem Samorząd Uczniowskiego 

rozmawiają Ola Nolda i Wiktoria Jakubowska z klasy 6c.

"Praca nauczyciela, to był najlepszy wybór, 
jakiego mogłam dokonać."
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WYBORY 

w TRZYNASTCE
   Na początku października podczas Kampanii
Wyborczej do Samorządu Uczniowskiego na
przerwach w Trzynastce było bardzo wesoło 
i głośno. Kandydaci do Rady Samorządu starali się
przekonać jak największą liczbę uczniów, aby ci
oddali swój głos właśnie na nich. Były więc cukierki,
balony, wkoło grała muzyka. Koleżanki i koledzy
kandydatów roznosili ulotki i nosili transparenty ich
reklamujące. Były też rozmowy z kandydatami na
szkolnych korytarzach. Kto okazał się najbardziej
skuteczny w tym roku szkolnym?
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została
MAGDALENA MAŁECKA z klasy 8B; I zastępcą -
JULIA MORDARSKA z klasy 7B; II zastępcą -
OLIWIA MARSZOL z klasy 6C 

Gratulujemy!

Borys Kiwic, kl.6c

Jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się 
o zwycięstwie?
Na początku nie dowierzałam, że to się stało.
Sądziłam, że nikt na mnie nie zagłosuje. 
I ucieszyłam się z tego, że jednak znalazły się osoby,
które oddały na mnie głos.

Co chciałabyś wprowadzić w naszej szkole?
To jest trudne pytanie. Na moim plakacie wyborczym
był punkt mówiący o balu kończącym rok szkolny,
taki bal dla ósmych klas. W programie mam  również
organizację dni bez mundurków, tygodnia kolorów i
kontynentów, a także różnych kiermaszów.

Z realizacją których swoich postulatów możesz
mieć problem?
Pewno niełatwo będzie z realizacją niektórych
pomysłów, zwłaszcza tych, które zależą od decyzji
nauczycieli i pani dyrektor. Nie mam jeszcze
pomysłu na to, jak to wszystko zorganizować.

Jakie są Twoje zainteresowania pozaszkolne?
Interesuję się przede wszystkim fotografią. Kocham
naturę, dlatego lubię spacery, bo wtedy mogę
fotografować, czyli realizować swoją pasję.

              Rozmawiała Zosia Nytra, kl. 6b

Dlaczego zdecydowałaś się kandydować do
samorządu szkolnego?
Stwierdziłam, że może to być fajne zajęcie, taka
odskocznia przy tak dużej ilości sprawdzianów,
kartkówek.

Wywiad z Przewodniczącą
Rady Uczniowskiej
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Zaklęcia na szkołę
Rady Potfornej

Potforna podpowiada, jak
poradzić sobie ze szkołą

Śmieszne, często z życia wzięte.
           Harry Potter i jego zaklęcia? 
      Czy on zna zaklęcia na szkołę? Nie? 
      No to was pocieszę - ja takie mam.

Co zrobić by nie być wywołanym do tablicy?
Po pierwsze – trzeba się zachowywać naturalnie, tak
żeby nauczyciel zbytnio nie zwrócił na ciebie uwagi.
Postaraj się nie patrzeć mu prosto w oczy 
i swoją postawą okazuj obojętność – nie kartkuj
zeszytu i nie pokazuj zdenerwowania. Musisz, albo
się uśmiechać życzliwie do nauczyciela, albo
udawać, że na lekcji cię nie ma.

Jak się wymigać od zadania domowego?
"Zrobiłem zadanie domowe, ale, proszę pani,
pogryzł mi je pies". "Moje zadanie pożarł mój
młodszy brat". "Na zadanie wycisnął mi się calutki
ketchup!!!". "Kot był głodny, a lodówka pusta, więc
musiałem mu dać coś do jedzenia".

Jak dobłagać się o przeniesienie kartkówki?
Spróbuj dowiedzieć się, czy ktoś w klasie też chce
przełożyć kartkówkę – jeśli tak, wykorzystaj to 
i idźcie razem do nauczyciela błagając wspólnie 
o zmianę terminu. Jeśli to nie zadziała powiedz
(zanim nauczyciel wspomni: "Wyciągamy karteczki,
drodzy uczniowie"), że cała klasa jest super
wyuczona i, że robienie kartkówek to strata czasu, 
a co dopiero ich sprawdzanie.

Jak ściągać i (na pewno) nie być przyłapany?
Co do specjalnych przyrządów ze ściągą, na
przykład długopisów - nie polecam… są bez sensu,
bo zwykle są drogie i nieprzydatne. Możesz 
skorzystać z bransoletki/gumki do włosów spiralki
(ale takiej żeby dało się po niej pisać, czyli np.
plastikowej). Nie używaj jasnej, prześwitującej, bo
będzie widać, a ściąga musi być niezauważalna dla
nauczyciela, ale widoczna dla ciebie. Ściąga nie
może być za długa (pisz krótko i zwięźle).

Za korzystanie z powyższych rad Potforna nie
ponosi odpowiedzialności. Robisz to na własne
ryzyko.

Potforna :)

Na odwołanie matmy
Matmy, matmy nie dawajcie,
Proszę, proszę odwołajcie.

Na odpowiedź ustną
Mnie nie pytaj, mnie nie pytaj,

Co to jest ten cały byt,
Kruki czarne, kruki białe,

Nie chce mi się uczyć wcale.

Na wycieczkę szkolną 
(wtedy kiedy na wycieczce ktoś was denerwuje)

Zgubimy w lesie, zgubimy w górach,
A niech się odczepi w tych zamkowych murach.

Na przyrodę
Niech cię dzik zje,
Biolog zdziwi się.

Na wszystkie przedmioty!
Matmy, nie trawię,
Fizyką się dławię,

Chemia jest nudna,
Geografia za trudna.
Na Historii szlocham,
Biologii nie kocham,

Nad angielskim ślęczę,
Przy hiszpańskim jęczę.
Nad polskim ubolewam,
Na Muzyce zaśpiewam.

Ania Pyka, kl.6c
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Kampania wrześniowa

                                 Sąd nad Polską

    W tym roku obchodziliśmy 80 Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Każdy coś słyszał 
o wydarzeniach 1 września 1939 roku, gdy Rzesza Niemiecka wraz z Armią Czerwoną   
postanowiły podzielić Polskę na dwie części.Chciałbym przybliżyć wam historię tej
kampanii wycelowanej w Polskę i inne kraje Europy.

     Co to jest kampania? To szereg operacji
wojskowych, które mają prowadzić do osiągnięcia
zamierzonych celów. Najczęściej chodzi o zdobycie
ważnych punktów strategicznych, bądź chęć
powiększenia terenów danego państwa, oczywiście
mogą też być inne cele.
   Przed atakiem, Niemcy zawarli z ZSRR pakt
Ribbentrop-Mołotow, na którego mocy ani Niemcy,
ani ZSRR nie mogły na siebie napaść.
   Rozpoczęciem II Wojny Światowej i Kampanii
Wrześniowej było ostrzelanie półwyspu
Westerplatte przez niemiecki krążownik Schleswig
Holstein 1 września o godz. 4:48 (po 7-dniowej walce
załoga Westerplatte skapitulowała).  

   Wehrmacht wkroczył na nasze ziemie, od razu
zajmując znaczne tereny Polski. Polacy starali się
odbić ofensywę niemiecką niestety nieskutecznie.
    W chwili rozpoczęcia wojny polscy żołnierze mieli
przewagę liczebną, ale Niemcy byli o wiele lepiej
uzbrojeni, co przechylało szalę zwycięstwa na ich
stronę. W tym samym czasie (17 września) Armia
Czerwona bez wypowiedzenia wojny również
zaatakowała Polskę. Od wschodu ZSRR wkroczył na
teren Polski od strony Ukrainy i Białorusi z siłą
300 000 tysięcy żołnierzy i ponad 4000 czołgów. 

   Polacy z całych sił starali się odbić obydwa ataki,
niestety z takich kleszczy nie dało się uciec. Właśnie
tego dnia zapadł kolejny raz sąd nad Polską. Polska
zastała podzielona.

 
Borys Kiwic, kl.6c (Fot. zasoby Internetu)
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Co znaczy twoje imię?

Co to jest bikejoring?

Poznaj znaczenie swojego imienia! Może twoje imię
oznacza… A zresztą sam sprawdź…

Imiona męskie:

  Karol – oznacza po prostu mężczyznę

  Igor – stróż, obrońca

  Filip – w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
            ,,kochać konie’’ lub znawca koni

  Kacper – skarbnik

  Bartłomiej – oracz, wojownik, syn wojownika

   Imiona żeńskie

  Aleksandra – broniąca ludzi

  Julia – młoda, promieniejąca

  Klaudia – niepewna siebie

  Marta – gospodyni, pani domu

  Martyna – kobieta związana z rzymskim bogiem 
.                  wojny Marsem

CDN... 

Ania Pyka, kl.6c

   Bikejoring to dyscyplina sportu zaprzęgowego.
Rozgrywa się ją na dystansach sprinterskich. Jeden
lub dwa psy ciągną rower połączone z nim liną 
z amortyzatorem. Trasa biegu liczy zazwyczaj od 4
do 10 km. Chcąc wystartować w bikejoringu trzeba
mieć co najmniej 15 lat i zdrowego psa o wadze
minimum 12 kg, którego w żaden fizyczny sposób
nie można zmuszać do biegu.
   Zaprzęgi bikejoringowe często osiągają najwyższą
średnią prędkość zawodów (ok. 40 km/h), 
a maksymalnie na zjazdach około 60 km/h. Stanowi
to o widowiskowości tego sportu i kwalifikuje go do
sportów ekstremalnych.

   W Polsce bikejoring to już oficjalna dyscyplina
sportu podlegająca pod Polski Związek Sportu Psich
Zaprzęgów. Polska posiada kadrę i reprezentację 
w tej dyscyplinie i reprezentują ją zawodnicy 
z tytułami mistrzów świata i Europy.
   Najszybsze w bikejoringu psy to Greystery-
specjalne mieszanki wyżłów i greyhoundów,
wykorzystywane również w innych dyscyplinach
zaprzęgowych. 

za Wikipedia
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Ciekawostki - NAJ...

Opracowała: Zosia Nytra, kl. 6b

NAJWYŻSZY CZŁOWIEK

   Był nim Amerykanin Robert
Wadlow miał on 272 cm wzrostu,
a obecnie jest to również
Amerykanin 24 letni Brenden
Adams, ma on 234 cm
wysokości.

NAJWYŻSZE DRZEWO

   Sekwoje to najwyższe drzewa 
i najdłużej żyjące. Najwyższą 
w świecie sekwoją jest Hyperion 
w USA i mierzy 115,61m.

NAJWYŻSZA GÓRA

   Większość myśli że to Mount
Everest (Czomolungma) 
w Himalajach i oczywiście nie
mylą się, ale to najwyższa góra
nad poziomem morza i mierzy
8848 m n.p.m. Wyższą jednak
jest wygasły wulkan Mauna Kea
(Hawaje), który mierzy zaledwie
4205 m n.p.m., ale od podstawy
na dnie Oceanu Spokojnego
mierzy 10 203 m.

Czy wiesz, co w świecie jest najwyższe…? Sami się przekonajcie. Tą wiedzą możesz
zaimponować kolegom, a także może i zabłysnąć przed rodzicami?

 
    NAJWYŻSZY BUDYNEK

   Jest nim Burj Dubai, czyli
Wieża Dubajska. Cała budowla
mierzy 828 m. Ma 160 pięter i
206 kondygnacji.

Czomolungma
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Redakcja "w (ch)murach 13": 

 Borys Kiwic, Ola Nolda, Zosia Nytra, Ania Pyka, Wiktoria Jakubowska, 

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

mail: trzynastka@spoko.pl

Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę maki -
mówi Jasio.

  Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na
matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego
mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja
byłem w szkole, też szukaliśmy
wspólnego mianownika! Że też
nikt go do tej pory nie znalazł...

*****

  Pani od Biologii pyta Jasia:
- Wymień mi pięć zwierząt
mieszkających w Afryce!
  Na to Kazio:
- Dwie małpy i trzy słonie.

***
Rozmawiają koledzy:
– Co zrobić jeśli, mi wychodzi
jedynka? – pyta Jasiu.
– Iść do dentysty.

Żarty wybrała 
Wiktoria Jakubowska
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