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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
 z panią Elżbietą Gwiazdą,

która uczy w naszej szkole języka polskiego

Ulubiona potrawa:
Ruskie pierogi.

Ulubiona książka:
O. Tokarczuk – „Anna Inn w
grobowcach świata”.

Ulubiony zespół muzyczny:
Czerwone Gitary, Pod Budą.

Ulubiony kolega z pracy:
Pani od muzyki.

Ulubiony uczeń:
Mikołaj z siódmej klasy.

Cechy cenione u ludzi:
Uczciwość, inteligencja,
tolerancja.

Preferuję modę:
Klasyczną, ale kolorową.

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:
Że jestem nauczycielką.

Najwięcej problemów w pracy
mam:
Ze sprawdzaniem wypracowań,
aktualnie – ze zdalnym
nauczaniem.

W codziennym życiu denerwuje
mnie:
Pośpiech.

Po pracy w szkole:
Czytam książki, chodzę na
kijach wokół Pogorii, na basen.

Innym zazdroszczę:
Spokoju.

Największa głupota jaką
zrobiłam:
Ufarbowałam włosy na czarno.

Mój życiowy autorytet:
Rodzice.

Krytyka w moim kierunku:
Nie lubię.

Kocham:
Rodziców, synów, synowe 
i wnuczkę.

Lubię:
Jeździć na nartach, chodzić po
górach, tańczyć, śpiewać,
podróżować.

Marzę o:
Podróży do Gruzji.

Nienawidzę:
Nie ma we mnie tego uczucia.

Gdybym nie była nauczycielem:
Organizowałabym i prowadziła
różne eventy.

rozmawiała:
Martyna Szczerba

Elżbieta Gwiazda
GDYBYM 

NIE BYŁA NAUCZYCIELEM,
ORGANIZOWAŁABYM 

RÓŻNE EVENTY
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SZKOŁO WRÓĆ

Tego dnia, kiedy zaczęły się lekcje zdalne, od razu byłam przerażona.
WSPOMNIENIA - PORÓWNANIA
Dobrze pamiętałam moje lekcje zdalne z poprzedniej klasy. Było okropnie, ponieważ nauczyciele zadawali
mnóstwo prac. Lecz kiedy zaczęły się lekcje na Teams w tym roku, wszystko się zmieniło.

TEAMS NIE JEST ZŁY
W pierwszym dniu lekcji zdalnych, gdy tylko weszłam
na swoje konto w aplikacji, byłam bardzo zdziwiona.
Zauważyłam wiele folderów z nazwami przedmiotów.
Było ich tak wiele. Nie do porównania z wiosennymi
spotkaniami online. Gdy tylko zaczęła się pierwsza
lekcja, szło się w tym pogubić. Było
wręcz niemożliwe znalezienie zespołu z danym
przedmiotem. Wtedy już wiedziałam, że trzeba
włączać komputer o wiele wcześniej. 
Przez kilka kolejnych dni podczas lekcji zdalnych już
się każdy przyzwyczaił do wszystkiego. 

Przyznam, że było nawet fajnie, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z nauczycielami. Nie miałam już takiego
wrażenia jak na początku, wręcz przeciwnie. Zastanawiałam się, jak mogłam chcieć schować głowę w piasek,
bo na początku nie chciałam się odzywać, nawet trochę się bałam. Gdy czegoś nie rozumiemy, pytamy a
nauczyciele tłumaczą. Prawie tak jak w szkole – na bieżąco.

KRÓTSZE LEKCJE – TE SAME PRZERWY
Jednym z wielkich plusów dzisiejszych lekcji jest to, że są prowadzone tylko 30 minut, a przerwy nadal
wchodzą w grę. Oczywiście czasami zdarzały się lekcje, które trwały dłużej. Najczęściej to były sprawdziany.
Pisaliśmy je niekiedy 50 minut, lecz były też takie proste, że nie trzeba było poświęcać na nie dużo czasu. Kto
by się przecież nie cieszył z krótszych lekcji?

BY MARZENIE SIĘ SPEŁNIŁO
Generalnie lekcje zdalne są coraz lepsze, chociaż tak
czy siak wolę stacjonarne nauczanie. Jest wtedy po
prostu więcej możliwości. Mam jednak nadzieje, że
szybko się to skończy, i w końcu będzie można się
spotkać z całą klasą i … oczywiście nauczycielami.
foto. Natalia

Maja Irla

foto. Natalia

foto. Kacper
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Dużo ludzi wulgarnie się wyraża. W tym dniu szczególnie nie powinno się
przeklinać.
DZIEŃ BEZ PRZEKLEŃSTW
Gdy ktoś powie jakieś przekleństwo, to w tym dniu możemy mu bezkarnie
zwrócić uwagę, aby nie przeklinał. Znając osobę, która często wulgarnie
się wyraża, możemy zaproponować jej wyzwanie: gdy przeklnie, wrzuca
do wcześniej przygotowanego słoiczka, na przykład dwa złote. Może
akurat uda się pomóc tej osobie w pozbyciu się brzydkiego nawyku.

Marta Czech

DZIEŃ SNOWBOARDU
To święto zostało ustanowione w
2007 roku. Fani tego sportu idą w
tym dniu na stoki. W niektórych
krajach są nawet organizowane
imprezy snowboardowe. Nawet
początkujące osoby mogą tam
nauczyć się jeździć. Niestety,
chyba w tym roku to niemożliwe.

Karolina Szopińska

DZIEŃ POZDRAWIANIA BRUNETEK
Dzień pozdrawiania brunetek jest 21 grudnia. Brunetki są uważane za
inteligentne, wszechstronne i zabawne. Dużo blondynek zazdrości
kobietom i dziewczynom o ciemnych włosach, chociaż z wyniku badań
wychodzi, że blondynki mają większe powodzenie u mężczyzn.

Karolina Szopińska

DZIEŃ RYBY
Ryby są jedną z najbardziej
popularnych potraw, m.in.
wegetarian. Jednak największą
popularność zyskują nad Morzem
Bałtyckim. Jedną z lepszych
według mnie ryb jest flądra. Jest 
dobrą rybą, którą lubi bardzo wiele
osób. 
Lecz dzień ryby jest obchodzony
inaczej. W tym dniu ludzie
wychodzą na ulicę i próbują
przekonać innych, że ryby nie są
przedmiotami i że czują ból. Dzień
ten jest obchodzony od 2003 roku.

Maja Irla

DZIEŃ WIECZNIE
ZIELONYCH ROŚLIN
Rośliny wiecznie zielone cały rok
zachowują swój naturalny kolor,
czyli zielony. W Polsce są to
wszystkie rośliny iglaste, borówka
brusznica, bluszcz pospolity i
jemioła. 
W tym dniu warto przypomnieć
sobie o tych roślinach i pamiętać o
ich ochronie.

Karolina Szopińska

NIETYPOWE ŚWIĘTA
grudzień                                                                część 4

17 grudnia
DZIEŃ BEZ

PRZEKLEŃSTW
19 grudnia

DZIEŃ WIECZNIE
ZIELONYCH ROŚLIN

20 grudnia
DZIEŃ RYBY

21 grudnia
DZIEŃ POZDRAWIANIA

BRUNETEK
23 grudnia

DZIEŃ SNOWBOARDU
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JA TEŻ MAM UCZUCIA
rozdział 7

Liski w Korbielowie znalazły sobie kwaterę w
opuszczonym domu. Chętnie pozowały do zdjęcia w
zamian za jedzonko.

Oswojony lisek
w
Bieszczadach.
Gdy zobaczył
turystów,
ostrożnie
podchodził i
prosił o
jedzonko.

OPOWIEŚĆ RUDEGO 
Cześć, mam na imię Rudy. Jestem lisem. Pewnie
dziwicie się, że mówię, ale tak… mówię. Raczej
często nie rozmawiam z ludźmi, ale dziś nadszedł
ten czas. Chcę wam opowiedzieć trochę o lisim
życiu.
Zacznę od negatywnych rzeczy, które bardzo mnie
smucą lub denerwują. Otóż tak…. Strasznie
denerwują mnie te wasze ,,maszyny” takie
jeżdżące po asfaltowej drodze. Kiedyś szedłem
sobie ścieżką przy drodze. Szedłem, szedłem i
nagle patrzę a tu…. Moja siostra leżąca na ulicy.
Myślałem, że sobie odpoczywa, więc podszedłem
bliżej, żeby się przywitać. Niestety, nie mogłem, bo
nie żyła… jakiś nieostrożny człowiek jechał tą
maszyną i zrobił jej to. Byłem załamany. Proszę
was, uważajcie bardziej na małych przyjaciół
takich jak lisy. My wam nic nie zrobiliśmy, a wy nas
przejeżdżacie.
Teraz druga sprawa. Myślicie sobie, że
bezprawnie możecie robić z nas futra, które po
jakimś czasie wyrzucicie. Po co to robicie?
Myślicie, że my nie czujemy nic. Jesteśmy żywymi
stworzeniami tak jak wy. Chcielibyście, żeby
robiono z was futra?
Proszę was, zastanówcie się nad tym, co robicie.
Wiele niewinnych stworzeń może zginąć przez
waszą nieodpowiedzialność i dla waszej
przyjemności. Zanim skrzywdzicie kogoś, bo my
nie jesteśmy czymś tylko kimś, to zastanówcie się
dwa razy… 

Marta Czech

foto. sama

foto. sama

foto. sama

foto. sama
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CHOINKA - DRZEWO IGLASTE

W Polsce jest dużo gatunków drzew iglastych, które nazywamy
choinkami.

CHOINKA NA ŚWIĘTA
Najczęściej w polskich domach w czasie świąt Bożego Narodzenia
można spotkać trzy gatunki drzew iglastych.
JODŁA
Obejmuje co najmniej 48 gatunków występujących na półkuli północnej -
najczęściej we wschodniej Azji oraz Ameryce Północnej. W Polsce jodła
pospolita rośnie naturalnie. Najczęściej w Górach Świętokrzyskich,
Karpatach oraz Roztoczu, gdzie rosną bory jodłowe.
Najgrubsza rośnie w Bieszczadach. Ma 35 m wysokości i 517 cm w
obwodzie. Ta królowa polskich jodeł ma też piękne imię – Lasumiła. 
Można oczywiście ją podziwiać, no może nie teraz. Rośnie ona w pobliżu
Jabłonek, koło Baligrodu. Prowadzi do niej ścieżka przyrodnicza.

Patrycja

ŚWIERK
Obejmuje 35-38 gatunków. Występuje na obszarach chłodnych i
umiarkowanych półkuli północnej. W Polsce naturalnie rośnie tylko świerk
pospolity. Ma szerokie zastosowanie.
Najstarszy świerk w Polsce ma ponad 350 lat i rośnie w Strzelcach
Opolskich, a najwyższy w Zawoi na terenie Babiogórskiego Parku
Narodowego. Natomiast najgrubszy rośnie w Nadleśnictwie Białowieża.
Jego obwód to 391 cm.
Świerk pojawił się na świecie wcześniej niż biblijni Adam i Ewa. Nazwę
znamy już z mitów greckich. Górale nazywają je smrekami. 

Patrycja Kondas

SOSNA
Obejmuje niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występuje przeważnie
w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki
rosną w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce
Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru i
Nikaragui, zaś w Azji do Archipelagu Malajskiego. Jedyne naturalne
stanowisko znajduje na półkuli południowej na Sumatrze. 
A w Polsce? Najczęściej występuje zwyczajna, górska i limba.
Podobno najstarsza sosna rośnie na Mazowszu, niedaleko Mińska
Mazowieckiego. Ma ponad 360 lat i 360 cm obwodu, a jej imię to
Wszebora. 

Patrycja
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