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AUTORYTET, WZÓR, PRZYJACIEL - KIM POWINIEN BYĆ WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL? 
 14 października obchodzimy dzień nauczyciela w związku z tym postanowiłam przeprowadzić wywiad z
nauczycielka języka polskiego - panią Wiolą 
1. Czy lubisz pani swoją pracę? 
 Tak, bardzo lubię swoją pracę. Daje mi ona dużo radości i satysfakcji 2. Ile lat pracuje pani jako
nauczycielka? 
 We wrześniu rozpoczęłam piąty rok swojej pracy w szkole. 
3. Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela? 
 Zawsze lubiłam szkolę, więc nie chciałam się z nią po prostu rozstawać. Poza tym zainspirowała mnie
do tego moja nauczycielka z gimnazjum od języka polskiego - pani Basia. Lekcję z nią sprawiły, że
pokochałam język polski, zdobyłam duża wiedzę, którą chciałam przekazywać innym. 
4. Czy trudno uczy się języka polskiego?
 Jest to dość trudny język, więc uczenie go nie jest prostym zadaniem. 
5. Czy młodzież na pani lekcjach jest grzeczna?
 Bywa z tym różnie [śmiech]. Staram się aby atmosfera na lekcjach była przyjazna, a relacje z uczniami
partnerskie. Jednak zdarza się, że muszę zdyscyplinować niesfornych uczniów.
 6. Czy uczniowie uczą się chętnie języka polskiego? 
 Myślę, że zależy to zarówno od uczniów, jak i od nauczyciela. Jeśli młodzież widzi, że nauczyciel jest
zaangażowany w swoją pracę to chętnie uczestniczą w lekcji. Zdecydowanie chętniej uczą się także
zagadnień, które są powiązane ze światem współczesnym. 
7. Czym zajmuje się pani w wolnym czasie?
 W wolnym czasie czytam książki i uprawiam sport. Bardzo lubię również spotykać się z rodziną i
przyjaciółmi. Gdy tylko pozwala mi na to czas podróżuję, zwiedzam nowe miejsca i poznaje inne
kultury. 
8. Co sprawia pani największą przyjemność w pracy? 
 Najbardziej przyjemna jest wdzięczność w uczniach za poświęcony im czas, a także skupione miary,
gdy zaciekawi ich jakiś temat. 
9. Co sądzi pani o pracy nauczyciela? 
 Jest to z pewnością bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ nauczyciel odpowiada za edukację i
rozwój młodych ludzi. Wiąże się to z dużym stresem, jak również z wieloma obowiązkami. Jednak praca
ta przynosi także wiele satysfakcji i radości, szczególnie gdy ma się tak wspaniałych uczniów jakich
mam ja. 
10. Jakie cechy charakteru powinien mieć dobry nauczyciel?
 Przede wszystkim powinien być cierpliwy i sumienny. Istotne jest także by równo i sprawiedliwie
traktować uczniów. Powinien także kochać swoją pracę i wykonywać ja z radością i pełnym
zaangażowaniem. Nauczyciel powinien być zarówno wzorem i autorytetem ale także przyjacielem, do
którego uczniowie chętnie zwracają się o pomoc i radę. 
 11. Jakie jest pani największe marzenie? 
 Tak jak wspomniałam bardzo lubię podróżować, więc mam wiele marzeń podróżniczych. Chciałabym
zdobyć najwyższy szczyt w Polsce - Rysy. Poza tym marzę zwiedzeniu Australii i Meksyku. 
 12. Trzy rady dla osób które chciałyby zostać nauczycielem!
 By zostać nauczycielem potrzebna jest systematyczna praca. Trzeba również bardzo dużo się uczyć i
dużo czytać.
Wiktoria Z. kl.VIIb
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Dzień Edukacji.
 Dzień ten obchodzimy 14 października. Kiedyś gdy nie było korono-wirusa osoby z
samorządu , które pani wybrała mogły zostać
nauczycielem chociaż w tym dniu i uczy
młodszych uczniów. Mnie się to mega podobało, bo nauczyciele mogli sobie wtedy
odpocząć a my choć na chwilę poznać ich pracę. Każdy myślał, że będzie to z górki
,ale to nie było tak łatwo jednak dla nas to było trudne. Dlatego, że nauczyciele mają
trudne zadanie, by uspokoić
i nauczyć
takie gromadki dzieci. A więc wracamy do teraźniejszości, pandemia ogranicza też
wiele pomysłów ,dlatego w tym roku szkolnych nie będziemy już nauczycielami. Apele
będą odbywać
się z klas przez Teamsy . Jest to fajne, ale czasami nic nie słychać
. Chciałabym by było tak jak dawniej ,ale niestety tak nie może być
. Gdyby nie ta pandemia, ale za to są plusy, bo chociaż będziemy mogli wręczać
nauczycielom róże. Dzień Nauczyciela jest jedynym dniem w roku, gdzie nauczyciele
świętują swoje święta i w tym dniu są najważniejsi. Mam nadzieję że będą luźniejsze
lekcje, bo wtedy uczniowie i nauczyciele będziemy mogli porozmawiać na tematy
niezwiązane z lekcjami.. Każdy się prawie zastanawia, jaki będzie ten dzień ,dlatego że
w Polsce zarażenia przekroczyły 2 tyś. Ale ja najbardziej się boję, że wrócą lekcje
zdalne, bo to by była katastrofa. Ale moim zdaniem, wytrzymamy do 2021 roku i
będziemy chodzić do szkoły ,bo szkoła mimo wszystko jest dla nas drugim domem  i 
dzięki niej możemy się rozwijać
 W przyszłość zdobyć  wykształcenie i spełnić nasze marzenia.. Można powiedzieć,
że nauczyciele pomogą nam w zdobyciu sukcesu, bo to oni nas uczyli przez te
kilkanaście lat i to dzięki nim poznajemy nowe wiadomości,. Oni pomagają nam,
żebyśmy w dalszej drodze pokonywali przeszkody i dążyli do zdobywania sukcesów
Ola kl VIIa
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Snikers - pyszne ciasto, które zachwyca smakiem niemal każdego. Większość z nas
lubi różnego typu słodycze m.in. ciasta, a więc ja postanowiłam, że przedstawię wam
przepis na pyszne ciasto orzechowe. CIASTO Składniki: - 30 dag mąki pszennej - 20
dag margaryny - 5 żółtek - 1 łyżka kwaśnej śmietany - 10 dag cukru pudru - 1 łyżeczka
proszku do pieczenia 
 Wykonanie: Przygotować ciasto kruche, podzielić je na dwie części i upiec dwa placki
w temperaturze 160-170 stopni C przez 20-30 minut. 
 CIASTO KOKOSOWE Składniki: - 20 dag wiórków kokosowych - 1 szklanka cukru - 5
białek Wykonanie: Białka ubić z cukrem, dodać wiórki kokosowe, lekko wymieszać i
piec w temperaturze 160-180 stopni C przez 20-25 minut. 
 CIASTO ORZECHOWE Składniki: - 15 dag orzechów - 5 białek - 2 łyżki bułki tartej - 1
łyżeczka proszku do pieczenia - 3 łyżki cukru kryształu Wykonanie: Połowę orzechów
pokroić, a drugą połowę zmielić. Białka ubić z cukrem, dodać resztę składników,
delikatnie wymieszać i piec w temperaturze 160-180 stopni C przez 25-30 minut. KREM
Składniki: - 2 szklanki mleka - 1 cukier waniliowy - 5 żółtek - 1 budyń śmietankowy - 3
łyżki cukru kryształu - 2 1/2 łyżki mąki pszennej - 40 dag masła Wykonanie: W 1/2
szklanki zimnego mleka rozrobić budyń z mąką pszenną i żółtkami. Resztę mleka
zagotować z dodatkiem cukru waniliowego i cukru kryształu. Wlać przygotowany
budyń i zagotować. Masło utrzeć i stopniowo dodawać ostudzony krem, ciągle
ucierając. Na sam koniec należy podzielić go na 3 części. Przełożenie ciasta: Ciasto
kruche - 1/3 kremu - ciasto kokosowe - 1/3 kremu - ciasto orzechowe - 1/3 kremu -
ciasto kruche. Wierzch udekorować polewą kakaową i dowolnie przyozdobić według
gustu i upodobania (można posypać wiórkami kokosowymi). Oto przepis na
orzechowe ciasto - Snikers. Mam nadzieję, że go wypróbujecie sami wykonać i życzę
smacznego. 
 Weronika Rostkowska 7a
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Skąd wziął się Dzień Edukacji Narodowej? Dzień Edukacji
Narodowej to polskie święto szkół. Uwzględnione zostało one
27.04.1972r.. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w
szkołach, przedszkolach oraz w szkołach wyższych jako Dzień
Nauczyciela. W 1957 roku podczas konferencji ustalono
Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela. Konferencja
zorganizowana została przez ZNP. Ustawa nazywana Kartą Praw i
obowiązków nauczycieli dopuściła Dzień Nauczyciela obchodzony
podczas rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. W
1982roku Kartę Praw zastąpiła Karta Nauczyciela, zamieniając
zarazem Dzień Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej.                 
                                                                    Kinga Suchodolska kl.Vb
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W pięknym Dniu Nauczyciela 
Dużo zdrowia i wesela 
Cierpliwości, moc słodyczy 
Każdy uczeń dzisiaj życzy.
                                                                                                                  

                   WSZYSTKIEGO DOBREGO!!!

Drodzy Nauczyciele w tym wspaniałym dla Was dniu życzymy dużo
radości, szczęścia ,żebyście mieli jeszcze siły na niesfornych
uczniów. Przepraszamy, że nie zawsze jesteśmy grzeczni, nie
lubimy się uczyć
ale w przyszłości Wam za wasze trudy podziękujemy i docenimy, co
dla nas zrobiliście dobrego.
                                                                                    - Redakcja
Dwójeczki
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