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W październiku zapytaliśmy nauczycieli i uczniów, co sądzą o: 

AKTYWNYCH PRZERWACH

W tym numerze:

 
Zdjęcie miesiąca autorstwa Jakuba Chrzanowskiego z 8a
4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Nasza
szkoła z pełnym zaangażowaniem włączyła się w tą akcję. 

Więcej na stronie 3

SZKOLNA
SONDA

Kot

Uczennica klasy 7 powiedziała: ,, Pomysł
ok, ale mogłaby być tylko jedna taka
przerwa, na przykład ta długa".

Inna dziewczyna dodała: ,,Bardzo lubię
spędzać czas na dworze, więc jak dla
mnie, to jest super".

Uczeń klasy ósmej nie był do końca
przekonany do tego pomysłu. Stwierdził: 
,,Wszystko dobrze, tylko gdy jest zimno na
dworze, to nauczyciele i tak mówią,
żebyśmy szli na dwór, a spędzanie czasu
na dworze ma być przyjemnością, a nie
przymusem... " HK

Pierwszy nauczyciel powiedział: ,,Uważam, że to świetna
inicjatywa. Dzieciaki mogą odpocząć aktywnie, a gdy wracają do
szkoły, klasy są przewietrzone".

Drugi nauczyciel dodał: ,,Sądzę, że to był dobry pomysł, tylko to
chyba zeszło na złą drogę. Nie wszyscy uczniowie chcieli
wychodzić na boisko.  Trudno na siłę kogoś do tego zmuszać.
Problemem jest również pogoda. Co zrobić, gdy pada deszcz?"

Trzeci nauczyciel stwierdził: ,,Bardzo fajna inicjatywa. Ostatnio
sporo siedzimy w domu, izolujemy się i to jest dobry pomysł na
rozruszanie się i pozbycie się stresu".
HK

Sonda szkolna: Aktywne
przerwy str. 1
Dodatek: Nauczanie
zdalne  str. 2
Czy można polubić tenis
stołowy? str. 4
W Kąciku Wolontariusza
Temat: Czym jest
bezdomność? str. 6

Jakub
Chrzanowski
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Zdalne nauczanieDodatek:

Gdy piszesz wiadomość do nauczyciela lub innej
starszej od Ciebie osoby:

Zacznij wiadomość od formuły przywitania („Dzień dobry” lub „Szanowna Pani”/”Szanowni Państwo”).
Unikaj słowa „witam” – jest ono zarezerwowane dla gospodarza np. danej grupy.
Staraj się precyzyjnie opisywać swoje myśli, wyrażać prośby czy zapytania. Często uczniowie piszą zbyt
lakonicznie (tzn. skrótowo). Jest to niegrzeczne. Pamiętaj o  zwrotach grzecznościowych typu: „proszę”,
„czy może Pani” itp.
Staraj się pisać pełnymi zdaniami. Nie skracaj zbytnio swoich wypowiedzi. To ułatwia nam zrozumienie
Waszej wypowiedzi.
Staraj się pisać poprawnie pod względem interpunkcyjnym. Każdemu zdarza się popełniać błąd – to
oczywiste, ale nie rezygnuj całkowicie z interpunkcji. Dziel wypowiedź na zdania. Zadbaj o poprawność
ortograficzną.
Bezpośrednie zwroty do adresata zapisujemy wielką literą (np. Czy może Pani przesłać materiał jeszcze
raz?”).
Zadbaj o przejrzysty układ graficzny wiadomości (poniżej załączam przykładowy mail).
Swój mail zakończ zwrotem grzecznościowym, np. „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”. „Pozdrawiam”
jest zwrotem mniej oficjalnym, ale w konwersacji z nauczycielami, których znacie, jest dozwolone.
Każdą wiadomość podpisuj. To prawda – widzimy od kogo przychodzi mail, ale zasady grzeczności
wymagają podpisania się, tak jak w tradycyjnym liście.                                                                    AK

Jak skutecznie uczyć się w domu?

1. Stwórz plan dnia. 
2. Przygotuj miejsce pracy, posprzątaj
pokój.
3. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie. 
4. Przewietrz pomieszczenie, w którym się
uczysz.
5. Usuń wszystkie "rozpraszacze".
6. Wyłącz wszystkie aktywne okienka i
aplikacje na komputerze lub komórce. 
7. Rób przerwy.
8. Odżywiaj się zdrowo.
9. Pij dużo wody.

AD

K

Ś

Pixabay

Pixabay
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Dzień Chłopaka

AKTUALNOŚCI Zbiórka 
karmy

Dzień Nauczyciela

Wybory 
na Przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Dobosz

13 października, we wtorek, odbyły
się wybory na Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego.
Podczas zajęć wychowawczych
uczniowie oddawali swoje głosy na
kandydujące osoby: Łucję Walczak
z klasy 8C, Roksanę Łosek z klasy
8F i Zuzannę Dobosz z klasy 8A.   
Podczas kampanii wyborczej
kandydatki przygotowały plakaty
promujące swoją kandydaturę oraz
krótkie spoty wyborcze.   
W wyniku wyborów
Przewodniczącą SU została
ZUZANNA DOBOSZ. AY

3 0 września, we wtorek, odbył
się Dzień Chłopaka. Z tej okazji
chłopcy w naszej szkole zyskali
specjalne przywileje: zwolnienie z
niezapowiedzianych kartkówek,
zwolnienie z odpowiedzi ustnych,
podwojenie zdobytych plusów z
aktywności, podwojenie uwag
pozytywnych, 
Mimo iż nie odbyła się żadna
ogólna impreza, większość
dziewczyn przygotowała na
lekcjach wychowawczych
poczęstunek. Chłopcy otrzymali
również małe upominki. AZ

Zebrana karma

DC

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt
została zorganizowana w naszej
szkole zbiórka karmy dla zwierząt.
Zebrane jedzenie przekazaliśmy
szczecińskiemu oddziałowi OTOZ
,,Animals". 
Do naszej akcji przyłączył się
również Areszt Śledczy w
Szczecinie, który przekazał
organizacji legowiska i gryzaki.
Dziękujemy za wsparcie! HK

14 października klasy 7 i 8 spotkały
się z wychowawcami, żeby
świętować Dzień Edukacji
Narodowej. 
Uczniowie oglądali przeróżne filmy,
objadali się słodyczami, bawili się
w gry integracyjne, a także
rozmawiali z nauczycielami. 
Samorząd Uczniowski przygotował
dla nauczycieli i pracowników
szkoły drobny upominek -
drewniany breloczek z sową i
słodką Krówkę.

RŁ, AY

Red.

AY

niyosstudio
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Czy można polubić tenis stołowy ?

FELIETON NAUCZYCIELA

Ilekroć mam okazję obcowania z naturą, a jest tak w niemal każdej wolnej
chwili, jaką mam, wracają do mnie pytania dotyczące troski o otaczający
nas świat. 

Często przecież przy różnych okazjach mówimy o tym, że musimy dbać o
przyrodę, że tego co mamy wokół, nie odziedziczyliśmy po naszych
dziadkach i rodzicach, ale pożyczyliśmy od naszych dzieci i wnuków.
Kiedy płynę kajakiem po Odrze, wędruję po polickich łąkach i lasach, czy
jeżdżę rowerem, zawsze na widok porozrzucanych śmieci dopada mnie
pytanie: „Co zrobić, by było inaczej? Jestem człowiekiem wrośniętym od
wielu lat w proces edukacji, mam nawyk wychowywania i uświadamiania
przy każdej możliwej okazji. Dlatego tym mocniej zaczynam analizować
nasze działania związane z ochroną przyrody. 

Myślę o dostępnych, w szkole i poza nią, ogromnych dawkach wiedzy i
informacji związanych z troską o przyrodę. Mam świadomość, że bodaj
najbardziej znana akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się po raz pierwszy
w  Sydney w 1989 roku. W Polsce odbywa się ona się nieprzerwanie od
1994 roku. 

Oznacza to, że z nią wzrastało już jedno pokolenie. Wiele mówi się o
problemie śmieci w każdym polskim powiecie i województwie, każda
gmina ma własną strategię działań w zakresie ochrony środowiska.
Organizujemy akcje na różną skalę- od małych, lokalnych aż po wielkie
ogólnopolskie kampanie. Są konkursy, filmy, ulotki, a śmieci w lasach, na
łąkach i w wodzie jak były, tak są. Może czas zadać sobie pytanie: „Czy
te wszystkie akcje mają sens ?” Gdzie tak naprawdę leży przyczyna tych
nieodpowiedzialnych i złych zachowań ? W rodzinie ? W szkole ? W nas
samych ? 

TS

TS

L

Artur Zagórski

Pixabay

MV

Pixabay

gs24
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Miałem kiedyś okazję podróżować z grupą przyjaciół po Szwajcarii. Naszym przewodnikiem po górach był
Sergio. Któregoś razu wysoko w górach, podczas odpoczynku na polanie Sergio w pewnym momencie schylił
się i podniósł z ziemi drewniany patyk od loda, zawinął w chusteczkę i schował go do plecaka. Zapytaliśmy,
dlaczego nie zostawił drewnianego patyka. Wokół pełno gałązek i drewnianych drobiazgów. -To prawda, jest
drewniany – odpowiedział Sergio – ale to nie jest drewno stąd, więc w lesie to śmieć, drewniany, ale jednak
śmieć… Nie słyszałem o wielkich krajowych akcjach sprzątania Szwajcarii, nie widziałem żadnych plakatów,
ulotek na ten temat, a wspominam ten piękny kraj jako czysty, zadbany i pełen troski i szacunku dla natury. 

W tym roku szkolnym mam zajęcia wychowania fizycznego z dwoma klasami ósmymi. Podobnie jak w ubiegłym
roku, przynajmniej jeden raz w tygodniu gramy w tenisa stołowego.  Początkowo chłopcy byli sceptycznie
nastawieni do gry, dzisiaj połowa z nich przynosi na zajęcia własne rakietki. Tenis stołowy można zrozumieć i
polubić. Tak jak polubić można otaczającą nas przyrodę i zrozumieć obowiązek wyrzucania śmieci we właściwe
miejsca.  Trzeba to zrobić, bo inaczej obudzimy się kiedyś otoczeni stertami odpadów, wałami smrodliwych
resztek i tumanami szarpanych przez wiatr reklamówek. Wtedy z nagła oprzytomniałe oczy, jak u konia na
bagnach, nie pomogą, a ich zamknięcie tylko na krótką chwilę oddzieli nas powiekami od smutnej
rzeczywistości. Czy zatem można polubić dbanie o Ziemię tak, jak można było polubić tenis stołowy?

                                                                                                                                               Artur Zagórski
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Kim jest bezdomny?

KĄCIK WOLONTARIUSZA

POLA NADZIEI

Trudno nam zrozumieć zachowanie bezdomnego. Gdy próbujemy określić, kim jest taka osoba,  często
posługujemy się stereotypami, czyli "idziemy na skróty". Także zadajemy sobie pytanie : „Jak  ktoś może tak
żyć”? 

Trudno nam wykazać zrozumienie dla człowieka bezdomnego, którego oceniamy przez pryzmat nas samych.
Mówimy sobie, że my codziennie zmagamy się z trudami dnia codziennego.  Wstajemy rano, idziemy do szkoły,
często się stresujemy.  Nasi rodzice pracują zarobkowo, płacą podatki i rachunki, niejednokrotnie planują każdy
wydatek.

Często słyszymy: „Bezdomnym jest na własne życzenie".

A kto ma takie życzenie?
Gdy zdobędziemy wiedzę na temat problemu bezdomności,  zrozumiemy zachowanie takiej osoby. Zdamy
sobie sprawę z tego, że bezdomny, to CZŁOWIEK. Spojrzymy na własne życie w wymiarze społecznym.

14 października przed budynkiem szkoły zostały
posadzone, przyniesione przez klasy 7, cebulki
żonkili. Odbyło się to w ramach akcji Pola Nadziei,
zorganizowanej w naszej szkole przez p. pedagog
Iwonę Włodarską. Gościem specjalnym tego
wydarzenia był Przewodniczący Rady Miejskiej w
Policach - pan Grzegorz Ufniarz.
Żonkil jest kwiatem nadziei i ogólnopolskiego ruchu
hospicyjnego. Gdy z posadzonych cebulek wyrosną
kwiaty, zostaną one ścięte i sprzedane. Dochód z tej
akcji przekażemy na pomoc podopiecznym Hospicjum
w Tanowie.

AG, KR, AY
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Osoba bezdomna może mieć rożne wykształcenie: podstawowe, zawodowe, ale też średnie i wyższe. To
człowiek, który miał rodzinę, dzieci, dom, pracę, płacił podatki i rachunki, robił zakupy, odprowadzał dzieci 
do przedszkola czy szkoły. 

Ludzie stają się bezdomni na skutek różnych przeciwności losu.

Osoby bezdomne mają swoją historię - każda inną, ale ze wspólnym mianownikiem: odrzucenie, strach,
samotność, gorycz porażki życiowej, bezsilność, niemoc, brak nadziei na zmianę. Taki człowiek, aby prze-
trwać, musi zadbać o wiele rzeczy: nocleg, jedzenie, ciepło, alkohol, który (w jego rozumieniu) daje ukoje-
nie cierpieniu, znieczula ból psychiczny.

Dużym problemem osób bezdomnych przy wyjściu z bezdomności jest:
problem psychologiczny, np. wyuczona bezradność, brak wiary we własne siły i możliwości,  poczucie winy
za to, co się stało;
problem społeczny: brak wykształcenia, nieumiejętność bądź utrata umiejętności społecznych;
problemy prawne: zadłużenia (zajęcia komornicze), brak stałego meldunku;
problemy systemowe takie jak niedomagający system instytucjonalny.

Iwona Włodarska

B Pixabay
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KAWAŁ(EK)
DLA UCZNIÓW

RECENZJA

ROZRYWKA

Bardzo popularne tej jesieni są
pikowane kurtki oraz płaszcze,
które występują w wielu kolorach.
Modne stały się również frędzle.
Można je zobaczyć przy wielu
rzeczach: torebkach, kurtkach,
butach, spódnicach. KW

W tym roku na ekrany kin wszedł kolejny aktorski remake klasycznej animacji Disneya. Tym razem wytwórnia
postanowiła „odświeżyć” Mulan. Reżyserką tego widowiska jest Nici Caro. Tytułową rolę zagrała Yifei Liu, która
wcześniej nie wystąpiła w żadnej hollywoodzkiej produkcji. Film kręcono w Chinach i Nowej Zelandii. Na jego
produkcję wydano ok. 200 mln dolarów.
Animacja Disneya powstała w 1998 roku i od tamtej pory obejrzały ją miliony widzów na całym świecie. Osoby,
które spodziewały się, że film będzie wiernym odzwierciedleniem oryginalnej wersji, na pewno poczuły się
rozczarowane. W filmie bohaterowie nie śpiewają piosenek, a i fabuła została znacząco zmieniona. Niektóre
postacie w ogóle pominięto, relacje pomiędzy bohaterami również są inne. Reżyserka postanowiła również
pokazać mroczne aspekty wojny, dlatego filmu nie powinny oglądać najmłodsze dzieci. W dziele Caro zabrakło
również smoka Mushu, który niewątpliwie nie pasowałby do nowej koncepcji filmu.
Główna bohaterka zaciąga się do wojska, ponieważ chce pomóc schorowanemu ojcu. Nie robi tego jednak
tylko dlatego. Mulan nie chce być przykładną żoną i matką. Czuje, że jest stworzona do innych rzeczy. Pragnie
walczyć w obronie cesarza. Dziewczyna musi się ukrywać wśród mężczyzn. Nie jest to dla niej łatwe. Ma
potencjał, którego nie jest w stanie do końca wykorzystać, dopóki będzie udawała kogoś, kim nie jest.
Mulan to klasyczna opowieść o tym, że w życiu należy być sobą. Tylko wtedy możemy być naprawdę
szczęśliwi.
Dzieło Caro najlepiej oglądać na dużym ekranie. Wtedy jesteśmy w stanie dojrzeć wszystkie szczegóły. Warto
obejrzeć ten film ze względu na widowiskowe pojedynki oraz piękne chińskie i nowozelandzkie krajobrazy.
Godne uwagi są również kostiumy. Aktorzy przekonująco odegrali swoje role.

KW, AD

Mulan

Rebus

TRENDY
JESIENNE

,,Pesymista widzi czarny ciemny
tunel.
Optymista widzi światło głęboko w
tunelu.
Realista widzi pociąg.
A maszynista widzi trzech idiotów
stojących na torach.”
,,-Dlaczego jesień, to najbardziej
brutalna pora roku?
-Bo można dostać z liścia.”

AZ

Disney

AZ
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Andrzejki

Dzień Wszystkich Świętych

WAŻNE WYDARZENIA W
LISTOPADZIE

Święto Niepodległości 11.11.

A

N
11 listopada 1918 roku, po 123 latach, Polska odzyskała niepodległość i
z powrotem pojawiła się na mapach Europy i świata.
Co roku Polacy uroczyście obchodzą ten dzień. Jest to polskie święto
narodowe. Organizowane są: defilady, koncerty patriotyczne,
inscenizacje historyczne, wykłady, itp.
Na budynkach wywieszane są flagi, w telewizji emitowane filmy i seriale
opowiadające o walce Polaków o odzyskanie niepodległości.
Przypominane są postacie, takie jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski,
Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos.

AY

Z 29 na 30 listopada zaczyna się,
wywodzący z wierzeń ludowych,
wieczór wróżb zwany Andrzejkami.
W przeszłości  niezamężne panny
próbowały wywróżyć sobie
powodzenie w miłości i poznać
imię przyszłego męża. Obecnie
jest to wieczór spotkań i zabaw
towarzyskich. 
Do najpopularniejszych wróżb
należą: lanie wosku przez klucz,
ustawianie butów, wróżenie ze
skórki jabłka, orzechów... 

AY

1 listopada katolicy obchodzą Dzień Wszystkich Świętych. Podczas mszy
wspomina się nie tylko ludzi oficjalnie uznanych za świętych, ale również
tych, których życie było nacechowane świętością. Tego dnia ludzie
przychodzą na cmentarz, aby zapalić znicz lub położyć kwiaty na grobie.
Są to symbole pamięci o zmarłych. 2 listopada obchodzony jest Dzień
Zaduszny. Ludzie modlą się wtedy za wszystkich zmarłych.

AD, AY

Arcaion

jwvein
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OGŁOSZENIA

ZWYCIĘSKI TYTUŁ

ZWYCIĘSKIE LOGO aut. Karolina Boboń 7j

!SZUKAMY!

"Byle do piątku!"
Propozycję zwycięskiego tytułu naszej szkolnej
gazetki zgłosiła klasa 8E z wychowawcą 
p. Wojciechem Bochenem.

Dziękujemy i gratulujemy!

Obejrzałeś dobry film? Przeczytałeś ciekawą
książkę/komiks? A może chciałbyś się podzielić
wrażeniami z gry? A może masz pomysł na artykuł i
chciałbyś go opublikować?

Szukamy recenzentów. Twoja opinia jest ważna,
przekaż ją dalej. Zapraszamy do kontaktu z redakcją!

Anna Dydymska, Agnieszka Dobropolska
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