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Dzień Edukacji Narodowej 

.

TV MATI

Życzymy Wszystkim Nauczycielom 
wielu sukcesów 

i samych wzorowych uczniów.
:) 

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole w tym roku obchodziliśmy 13
października. Jednak już 2 tygodnie wcześniej zaczęły się przygotowania. Dwaj
dziennikarze z TV MATI przeprowadzali wywiady z nauczycielami. Pytali o pracę, o
satysfakcję z pracy i czy w ogóle lubią uczyć. Całość została potem zmontowana i
wyświetlona przed widownią, składającą się z nauczycieli, uczniów i rodziców.
Ponadto Samorząd Uczniowski przygotował krótkie przedstawienie (można by rzec
trochę fantastyczno-surrealne), gdzie pojawili się uczniowie, którzy "przeglądają
codziennie swoje zbiory biblioteczne", aby przygotować się do zajęć oraz operują
bogatym słownictwem z teorii literatury. No i oczywiście każdy jest przygotowany do
lekcji. Szkoda, że była to tylko wizja, ale kto wie... może ktoś się zainspiruje.
W drugiej części uroczystości uczniowie składali życzenia nauczycielom
rozdawali drobne upominki. 

Dziękujemy za pokazanie nam,
że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę;
że miłość i życzliwość często znajdujemy

w najciemniejsze dni.

.

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 28 10/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOsadniczek

It was a wonderful experience 
Od tego numeru zaczynamy nowy
cykl językowy. W każdej gazecie będą
pojawiały się artykuły w języku
angielskim i niemieckim oraz
przydatne słówka. Zapraszamy do
śledzenia, z pewnością pomogą one w
nauce języków. W tym numerze -
realcja z wakacji. 

Chciałbym wam opowiedzieć o jednej z moich
wakacyjnych przygód. Tej śmiesznej sytuacji
nigdy nie zapomnę. A to było tak. Pewnego
słonecznego dnia obudziłem się rano i
stwierdziłem, że jestem sam w domu. Nagle,
dotarło do mnie, że muszę iść do szkoły.
Szybko się ubrałem, umyłem i przygotowałem
sobie kanapki. Wychodząc z domu miałem
przeczucie że o czymś zapomniałem. Jeszcze 
raz przejrzałem książki na ten dzień i wszystko
było ok. Przechodząc prze ulicę, zdziwiłem się
że nikogo nie ma a była 7:45. Gdy dotarłem
pod drzwi szkoły, pociągnąłem za klamkę, ale
drzwi się nie otworzyły. Podszedłem do pani
woźnej, która zamiatała podwórko. Zapytałem
się jej czemu szkoła jest zamknięta a ona się
uśmiechnęła i powiedziała, że przecież zaczęły
się wakacje. Zdziwiony poszedłem do domu i
spojrzałem na kalendarz. Rzeczywiście był 29
czerwca. To było najzabawniejsze wydarzenie
w moim życiu. Zapamiętam je na długo.  Kuba
Tomaisk 

Nie uwierzycie co mi się przytrafiło podczas
tegorocznych wakacji. Był to 23 sierpnia,
około południa. Wracaliśmy z wakacji w
Międzywodziu. Nagle, tata zauważył, że nie
mamy paliwa, więc musieliśmy zjechać na
stację benzynową obok lasu. Ja, Kuba i
mama poszliśmy do toalety. Wychodząc
zauważyliśmy, że obok naszego auta kręcą
się dwa jelenie. Trochę się wystraszyliśmy,
na szczęście szybko się znudziły  i uciekły do
lasu. Nigdy nie widziałem jelenia z tak bliskiej
odległości. Było to dla mnie niezwykłe
przeżycie.   Kamil Tomasik 

You will not believe what happened to me
during this year's holiday. It was August
23rd, around noon. We were travelling from a
vacation in the Międzywodzie. Suddenly, dad
noticed that we have no fuel, so we had to go
to the petrol station next to the forest.
Kuba, mum and I went to the toilet. As we
walked out, we noticed that two deers were
walking around our car. We were a little
scared but luckily they got bored and ran into
the forest.
I have never seen a deer from such a close
distance. It was a wonderful experience for
me.

Moja wakacyjna przygoda wydarzyła się nad
morzem w Rewalu. Wakacje spędzałem z
rodzicami w ośrodku blisko morza nad
klifem. Wieczorami lubiłem spacerować
wzdłuż klifu i oglądać zachód słońca, czy
duże fale na morzu. Klif był bardzo stromy i
dlatego zabezpieczony był drewnianymi
poręczami. Pewnego wieczoru, gdy
wybrałem się z moim tatą nad klif obejrzeć
zachód słońca, oparłem się o drewnianą
barierkę. Wtedy poręcz złamała się, a ja o
mały włos nie spadłbym z klifu. Dobrze, że
był tata, który złapał mnie z rękę. Dzięki temu
nie spadłem. Kiedy wróciłem z tatą do
pokoju, powiedziałem wszystko mamie.
Mama przestraszyła się, ale była szczęśliwa,
że nic mi się nie stało. Moja przygoda
nauczyła mnie, że w każdym miejscu trzeba
starać się uważać i przewidywać różne
niebezpieczne sytuacje.   Kuba Szabla 

My holiday adventure took place at the
seaside in Rewal. I spent the holiday with my
parents in a resort near the sea above the
cliff. In the evening I enjoyed walking along
the cliff and watching the sunsets or large
waves at sea. The cliff was very steep and
therefore it was secured with wooden
handrails. One evening, when I went with my
dad over the cliff to watch the sunset, I
leaned against a wooden barrier. Then the
handrail broke and I would almost fall off the
cliff. Fortunately, my dad grabbed my hand.
Thanks to that I did not fall. When I returned
with my dad to the room, I told everything to
my mum. Mum was frightened, but she was
also happy that I was alright. My adventure
taught me that in every place you have to try
to be careful and anticipate various
dangerous situations.

.

wyk. Dominik Pietryszyn

I would like to tell you one of my holiday
adventures. I will never forget this funny
situation. And that was so.
One sunny day I woke up in the morning and
found myself alone at home. Suddenly, it came
to me that I had to go to school. I quickly got
dressed, washed myself and prepared some
sandwiches. Leaving home, I had a feeling that
I had forgotten something. Once again I looked
through the books for the day and everything
was ok. Crossing the street, I was surprised
that nobody was there and it was 7:45. When I
reached the school door, I pulled the handle,
but the door did not open. I went to the janitor
who was sweeping the yard. I asked her why
the school is closed, she smiled and said that
the holiday had started. Surprised, I went
home and looked at the calendar. Actually it
was June 29th.
This was the funniest event of my life. I will
remember it for a long time.

fortunately - na szczęście 
suddenly - nagle 
surprised - zaskoczony 
scared - przerażony 
bored - znudzony 

.

.
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Das war ein besonderes Erlebnis

.

Mein Sommerabenteuer ist am Meer in Rewal
passiert. Die Sommerferien habe ich mit
meinen Eltern nah am Meer an der Steilküste
verbracht. Abends bin ich gern am Steilhang
entlang spazieren gegangen und habe
Sonnenuntergang bewundert, vor allem
große Wellen. Das Ufer war sehr steil und
deswegen wurde es mit einem Holzgeländer
ausgestattet. An einem Abend bin ich mit
meinem Vater spazieren gegangen, um den
Sonnenuntergang zu sehen und habe mich
auf dem Geländer gestützt. Es hat sich
abgebrochen und ich bin fast runter ins Meer
gefallen. Gut, dass mich mein Papa
festgehalten hat. Als ich ins Erholungsheim
zurückgekehrt war, erzählte ich alles meiner
Mutter. Sie war erschrocken, aber glücklich,
denn eigentlich hat es mir nichts passiert.
Nun weiß ich, dass ich überall aufpassen soll
und jede Gefahr voraussehen muss.

das Sommerabenteuer – letnia przygoda 
die Sommerferien  – letnie wakacje 
der Sonnenuntergang - zachód słońca
das Meer – morze 
die Wellen – fale 
das Ufer - wybrzeże
die Gefahr- niebezpieczeństwo
die Eltern – rodzice 
der Vater, Papa - tato
der Abend – wieczór
die Holzgeländer drewniane balustrady
die Steilhang - skarpa
die Steilküste – klif
die Geländer - poręcz

DZIĘKUJEMY Pani Monice Jurczak
Tartak oraz Pani Monice Korzeń za

pomoc w tłumaczeniu :)

Ich möchte euch  von meinem
Sommerferienabenteuer erzählen. Ich
vergesse nie diese lustige Geschichte. Und es
war so:
An einem sonnigen Tag bin ich früh
aufgewacht und habe festgestellt, dass ich
allein zu Hause bin. Plötzlich war mir klar,
dass ich zur Schule gehen sollte. Ich habe
mich schnell angezogen, mich gewaschen und
mir Sanwitchs zubereitet. Am Ausgang schien
mir, dass ich etwas vergessen habe. Ich habe
auf alle meine Schulsachen den Blick
geworfen, aber alle waren in Ordnung. Als ich
über die Straße ging, wunderte ich mich, dass
ich keinen Passanten getroffen habe. Als ich
zur Schule gekommen war, habe ich die Klinke
gedrückt, aber die Tür war geschlossen. Also
bin ich zur Schulmeisterin gegangen. Sie hat
eben den Schulhof gefegt. Ich habe sie gefragt,
warum die Schule zugeschlossen ist. Die
Schulmeisterin hat dann gelächelt und gesagt,
dass die Sommerferien eben begonnen haben.
Erstaunt bin ich nach Hause gegangen und in
den Kalender hingeschaut. Wirklich, der Tag
war der 29 Juni.
Das war das lustigste Ereignis in meinem
Leben. Ich werde es nie vergessen.

die Geschichte  - historia
die Sanwitchs - kanapki
der Ausgang  - wyjście 
die Ordnung  - porządek 
die Straße  - ulica 
der Passant – przchodzień 

DzWahrscheinlich werdet ihr mir nicht
glauben, was mir während der Sommerferien
passiert ist. Es war am 23. August um die
Mittagszeit. Wir sind von Mi€dyzwodzie
zurückgekehrt.  Plötzlich hat mein Vater
bemerkt, im Auto war  fast kein Benzin mehr
. Wir mussten also zur Tankstelle an den
Wald abbiegen. Ich, Kuba und meine Mama
sind zur Toilette gegangen. Beim Ausgang
haben wir bemerkt, dass zwei Hirschen liefen
um unser Auto herum. Wir waren ein
bisschen unruhig, aber zum Glück sind die
Tiere schnell in den Wald abgehaut. 
Ich habe nie vorher einen Hirsch so nah
gesehen. Das war für mich ein besonderes
Erlebnis.

die Tür – drzwi 
die Schulmeisterin – woźna 
der Schulhof  - podwórko szkolne 
der Kalender - kalendarz
Juni  - czerwiec 
das Ereignis – wydarzenie 
das Leben - życie
August - czerwiec 
die Mittagszeit – pora obiadowa
das Benzin - benzyna
die Tankstelle – stacja benzynowa
die Toilette – toaleta 
der Hirsch - jeleń
das Glück  - szczęście
die Klinke – klamka 
die Tiere  - zwierzęta 
der Wald - las

wyk. Gracjan Marczuk

.

.
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Świat jest książką 

Co Pani myśli o naszej szkole?
Moje pierwsze wrażenia były bardzo
pozytywne, głównie dzięki bardzo przyjaznej
atmosferze. Zostałam ciepło przyjęta przez
grono pedagogiczne oraz uczniów. Podoba mi
się organizacja pracy. Ponadto szkoła jest
dobrze wyposażona, a prowadząc lekcje jest
to ważne dla nauczyciela. Mam nadzieję, że
dzięki temu lekcje są ciekawsze.

Czy geografia jako przedmiot jest trudna?
Wydaje mi się, że nie.  Geografia sama w sobie
jest ciekawa, pokazuje nam świat, kontrasty i
kolory. Uczy tolerancji, szacunku dla inności.
Geografia ma to w sobie, że gdy połkniemy
bakcyla to chcemy więcej. Są tematy, które
należy po prostu zrozumieć a moją rolą jest
zachęcenie do nauki i poszukiwań.

Jak to się stało, że postanowiła Pani uczyć w
szkole?
Po maturze i ukończeniu liceum plastycznego
rozpoczęłam studia w Poznaniu na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza - kierunek
historia sztuki. W międzyczasie pracowałam z
dziećmi i stwierdziłam, że ten kierunek nie
gwarantuje mi pracy z młodzieżą. Praca z
dziećmi dawała mi wiele satysfakcji, dlatego
poszukiwałam odpowiednich studiów. 
Wybrałam kierunek pedagogiczny.
Przeniosłam się do Opola, gdzie studiowałam
w Instytucie Sztuki edukację artystyczną.
Geografię rozpoczęłam jako moje drugie
studia – już jako nauczyciel.

Czy lubiła Pani geografię?
Tak, bardzo. Miałam świetnego nauczyciela.
Do dziś pamiętam jego lekcje, pomimo że nie
było wtedy pomocy dydaktycznych jak dziś.

W dzieciństwie godzinami studiowałam atlas,
rysowałam flagi, na mapach wyznaczałam
szlaki.

Czy gdyby Pani miała jeszcze raz wybrać
kierunek studiów, to wybrałaby pani
geografię?
Myślę, że tak, geografia jest to taka nauka,
która wymaga cały czas poszerzania wiedzy,
śledzenia informacji, bycia na bieżąco z
najnowszymi faktami. Geografia to nauka
wieloaspektowa. Łączy w sobie wiele
elementów.  Myślę, że to motywuje mnie do
działania.

Jakie są wady, a jakie zalety pracy
nauczyciela?
Zalet jest więcej, lubię pracę z młodzieżą, więc
na pewno jest kontakt z nią. Młodzi ludzie
potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć,
działają nieszablonowo, są kreatywni. Czerpię
radość z zajęć praktycznych, warsztatów. A
największą frajdę mam kiedy ktoś z Was
startuje i wygrywa konkursy. Czuję, że to, co
robię ma naprawdę sens. No i oczywiście mam
wakacje razem z córką. Wad jest kilka. Zawód
nauczyciela nie kończy się z ostatnim
dzwonkiem, jest dużo pracy w domu, czasami
również w sobotę i niedzielę: przygotowanie
lekcji, sprawdzenie kartkówek, dokumentów.

Jaki jest Pani pomysł na zainteresowanie
uczniów swoim przedmiotem?
Czy potrafię zainteresować przedmiotem, to
już zostawiam ocenie uczniów. Natomiast
staram się korzystać z nowoczesnych
technologii. Praca z samym podręcznikiem już
nie wystarczy. Lubię przygotować prezentacje,
pokazać krótkie filmy, które przenoszą nas
wirtualnie w zupełnie odległe miejsca.

Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację w
szkole?
Było ich kilka, ale chyba taka najśmieszniejsza
sytuacja związana jest  z moim
podobieństwem z siostrą - nauczycielem
chemii. Zdarzało się, że młodzież prosiła mnie
o poprawę oceny z chemii – której oczywiście
nie uczę, bądź podrzucali referaty z tego
przedmiotu do sprawdzenia.

Jakie inne zainteresowania ma Pani, oprócz
geografii?
Jest to oczywiście sztuka, lubię muzykę –
zwłaszcza filmową, dobrą książkę oraz
podróże.

Jakie części świata chciałaby Pani zwiedzić, a
jakie już Pani zwiedziła? 
Taka lista jest bardzo długa. Gdyby ją
rozwinąć, to miałaby chyba kilometr.
Chciałbym zwiedzić Azję, pojechać koleją
Transsyberyjską nad Bajkał, zwiedzić Indie,
popatrzeć na Himalaje. To takie marzenia.
Zwiedziłam już fragment świata. Byłam w kilku
wyjątkowych miejscach, w których się
zakochałam np. w Jordanii – w Petrze. To 
starożytne miasto wykute w skale i mam
nadzieję, że kiedyś tam wrócę. Piękna jest
również stara poczciwa Europa: Wenecja czy
Paryż ze swoim kolorytem.

Co Pani uważa za swój największy sukces
zawodowy?
Trudno powiedzieć. Praca w szkole nie daje
możliwości zdobycia Nagrody Nobla, ale
cieszą mnie małe sukcesy. Miło jest odbierać
dowody sympatii ze strony uczniów, widzieć
ich zaangażowanie na lekcjach.

Czy w życiu codziennym przydaje się Pani
dobra znajomość geografii?
Tak, na przykład w planowaniu podróży tych
bliskich i tych dalszych. Lubię też chodzić po
górach, jesteśmy w trakcie zdobywania
Korony Gór Polskich – mam na koncie już
kilkanaście szczytów.  Ogólnie to, co powiem
jest oczywiste, ale  wiedza zawsze pomaga w
życiu, nigdy nie szkodzi.

Czy ma Pani jakieś motto życiowe? 
Chyba nie mam takiego motta życiowego, ale
szczególnie podoba mi się myśl: Świat jest
książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko
jedną stronę. Święty Augustyn.
Dziękujemy za wywiad. 

Pani Ewa Trałka-Rogowska to nasza
nauczycielka geografii. Specjalnie

dla naszej gazetki udzieliła wywiadu,
w którym opowiada o nauce

geografii 
i swojej pasji podróżniczej.

Nasze redaktorki z Panią Ewą .
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Pamięć jest jak eter, parując uspokaja

Pani Edyta Mazur to nasza nowa
nauczycielka chemii. 
Specjalnie dla naszej gazety udzieliła
wywiadu, w którym opowiada o
swoich pasjach i o sposobach na
naukę.

Co mogłaby Pani poradzić uczniom, którzy nie
lubią chemii?
Nie wiem czy są takie osoby, myślę, że chemia
ma tyle różnych aspektów, które mogą
zainteresować nawet najbardziej nielubiącego
chemię ucznia. A jeśli ktoś bardzo nie lubi
chemii, no to cóż, nie wiem, co mu mogę
poradzić.

Ma Pani jakieś sposoby na naukę?
Ja uczę się czytając głośno, mówiąc głośno.
Jestem wzrokowcem, więc muszę widzieć to,
czego się uczę. Często stosuję także te
metody, aby przekazać wiedzę uczniom.
Obrazowanie, metody doświadczalne np.
zrobienie jakiegoś doświadczenia przez
uczniów, pomagają przyswajać wiedzę.
Oczywiście przygotowanie takich lekcji
wymaga ode mnie większej pracy, pomysłu.
Ale chyba warto. 

Czy w życiu codziennym przydaje się chemia?
Oczywiście. Całe życie to chemia. Żyjemy
dzięki chemii, funkcjonujemy dzięki chemii.
Wszystkie przemiany w naszym organizmie, to
przemiany biologiczno-chemiczne. Muszę
wiedzieć, że jak zupa jest nie za słona, to
muszę dodać chlorek sodu, który się świetnie
rozpuszcza w wodzie. Mimo że wiele
substancji ma słony smak, to wybieram tę,
która najlepiej rozpuszcza się w wodzie. W
innym przypadku  chrzęściłyby pod zębami.
Wiem także, że jak chcę zmienić właściwość
danej substancji, to muszę ją np. podgrzać.
Jeżeli chcę upiec ciasto, to muszę je włożyć do
piekarnika, żeby zaszła reakcja chemiczna. To
wszystko to jest chemia.

Czy na lekcjach będziemy robić wybuchy?
(śmiech) Każda klasa rozpoczynająca naukę
chemii zadaje mi to pytanie. Czy kiedy coś
wybuchnie lub coś się zapali. Tak. Czasami się
coś zapali. Oczywiście z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Natomiast są takie lekcje,
gdzie dochodzi do mniejszych wybuchów lub
większych eksplozji. Badamy np. czy można
palący się magnez wrzucić do wody. Wtedy
dowiadujemy się, że nie można. To jedna z
najbardziej fascynujących, z perspektywy
ucznia, lekcji. Bywało, że dostawałam
oklaski…za długo oczekiwany "wybuch". 

Jakie ma Pani zainteresowania? Jak spędza
pani czas wolnym?
Mam bardzo wiele zainteresowań. Ostatnio
odzyskałam mój wolny czas, bo mój syn
starszy skończył szkołę muzyczną i dzięki
temu mam wolne popołudnia. Zatem mogę
poświęcić się rozwijaniu swoich pasji,
zainteresowań. W okresie wiosenno-jesiennym
wolny czas spędzam w  ogródku, bo bardzo
lubię uprawiać warzywa, a później robić
słoiczki. To bardzo relaksujące zajęcie, bardzo
wyciszające. Uwielbiam także gotować  i
wreszcie mogę to robić, nie spiesząc się.
Czasami lubię sobie też coś poczytać,
pogrzebać w Internecie. Tak jak każda mama w
czasie wolnym. 

Czy ma Pani jakąś ulubiona książkę, którą
poleciłaby młodzieży?
Bardzo lubię wszystkie książki Juliusza Verne.
Kiedyś się w nich zaczytywałam. Wielokrotnie
oglądałam ekranizacje tych powieści. Bardzo
polecam. Obecnie najczęściej czytam literaturę
fachową, która pomaga mi w pracy. Wieczory
natomiast spędzam poprawiając sprawdziany.

Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
Motto  życiowe? Tak, mam. „Pamięć jest jak
eter, parując uspokaja.” Takie chemiczne
motto…Bardzo na czasie.
Dziękujemy za wywiad. 

wywiady przeprowadziły: 
Kinga Ciota, Zuzanna Dolińska, Iga Fill

Co Pani sądzi o naszej szkole? 
To bardzo trudne pytanie. To zależy co mamy
na myśli.  Budynek jest bardzo ładny, klasy są
jeszcze nie do końca wyposażone, ale wiem,
że to się wkrótce zmieni. Natomiast jeżeli
myślimy o szkole jako o młodzieży, to
uczniowie są  bardzo grzeczni na lekcjach,
udzielają się chętnie, są aktywni. Natomiast
jeżeli chciałabym w pełni określić, co myślę o
szkole, to należało by to pytane zadać pod
koniec roku szkolnego.

Co Panią skłoniło do studiowania chemii i czy
zawsze interesowała się Pani chemią?
W ogóle nie interesowałam się chemią, nigdy.
Interesowałam się biologią, z wykształcenia
jestem biologiem. Jestem absolwentką
Uniwersytetu Opolskiego, studiowałam
ochronę środowiska o specjalności biologia.
Natomiast samą chemią zainteresowałam się,
gdy podjęłam pracę tutaj w zespole Szkół
Licealno-Gimnazjalnych. Brakowało
nauczyciela chemii, wtedy pomyślałam, że
może być to ciekawy kierunek i od razu
zafascynowałam się. Jest to niezwykły
przedmiot. Gdy studiowałam biologię miałam
wiele zajęć z chemii – biologia i chemia to
przedmioty ze sobą bardzo ściśle powiązane,
pomyślałam, że dam radę i dałam. Wcale tego
nie żałuję.
Czy chemia jest trudna?
Nie, chemia jest niezwykła, fascynująca,
bardzo ciekawa. Trzeba się uczyć podstaw,
żeby potem wiedzieć, o czym rozmawiamy.
Natomiast sam przedmiot nie jest trudny.
Dotyczy wszelkich zjawisk, przemian, które
mają miejsce cały czas. Dotykamy ich cały
czas w życiu. Należy sobie tylko je wyjaśnić,
dowiedzieć się. To zagłębianie się w chemię. 

Nasze redaktorki z Panią Edytą .
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Fizyka wokół nas

Co Pani sądzi o naszej szkole?
Szkoła Podstawowa w Mirsku bardzo mi się
podoba. Pierwszy mój kontakt z waszą
szkołą był na wakacjach. Gdy tutaj przyszłam
na spotkanie z panem dyrektorem, to
pozytywne wrażenie zrobiły na mnie
odnowione, ładnie pomalowane ściany, nowe
okna plastikowe, super wyposażone sale
lekcyjne, a przede wszystkim szafki dla
uczniów, bo to dobra rzecz, a niestety nie we
wszystkich szkołach takie są. Widać, że
budynek jest świeżo po remoncie i nowa hala
sportowa z kompleksem boisk stanowi 
świetne dopełnienie bazy edukacyjnej. Poza
tym zauważyłam, gdy teraz tutaj pracuję, że
w szkole panuje świetna atmosfera. Dobry
klimat sprzyja dobrej pracy, jak również
dobrej i efektywnej nauce.

Czy zawsze interesowała się Pani fizyką?
Szczerze mówiąc, fizyką nie interesowałam
się wcześniej, zanim nie zaczęłam jej
studiować. Ten kierunek studiów wynikał z
potrzeb kadrowych szkoły, w której
pracowałam jako matematyk. Dyrektor szkoły
zaproponował mi podjęcie dodatkowej pracy
jako fizyk i  zdecydowałam się zdobyć
dodatkowe kwalifikacje do pracy w szkole. 
Fizyka jest interesującym przedmiotem.
Każdy dział fizyki kryje w sobie wiele
ciekawych zjawisk. Z  niektórymi spotykamy
się nawet na co dzień, nie mając
świadomości, że uczestniczymy lub jesteśmy
świadkami procesów fizycznych. Nie trzeba
już uzasadniać, że ze zdobyczy fizyki jak
najszerzej korzysta technika, stosując
konkretne rozwiązania w konstrukcjach
urządzeń tworzących przecież obraz naszej
cywilizacji.

Czy gdyby Pani miała wybrać inny kierunek
studiów, to czy wybrałaby Pani to samo?
Tak naprawdę, to skończyłam kilka
kierunków studiów. Moje pierwsze studia
związane były z budownictwem, jestem
inżynierem budowlanym. 

Pewnie dalej pracowałabym w firmie
budowlanej, ale niestety nie wytrzymała ona
zastoju w tworzeniu nowych domów i nie było
zapotrzebowania na młodych budowlańców.
Zaproponowano mi pracę w szkole
zawodowej, jako nauczyciel teoretycznych
przedmiotów zawodowych w klasie murarzy i
podjęłam to wyzwanie.  Następne studia to
była matematyka, bo bardzo mnie ona
interesowała. Ponadto podobała mi się praca
w szkole. Potem, pracując już w gimnazjum,
studiowałam fizykę, bo brakowało nauczyciela
do fizyki i tym sposobem dorobiłam się
trzeciego dyplomu magistra.  Myślę, że
dokonywałam dobrych wyborów, bo to, co
robię, przynosi mi satysfakcję. Matematyka i
fizyka to przedmioty ściśle ze sobą powiązane.
Oczywiście fizyka korzysta z zasad
wypracowanych i wypracowywanych przez
matematykę. Są one narzędziem niezbędnym
do formułowania twierdzeń fizycznych. Fizyka
też znajduje się w coraz silniejszych relacjach
z innymi naukami przyrodniczymi, np. chemią,
biologią. Te przedmioty wchodzą właśnie w
tym roku szkolnym jako nowe w edukacji
podstawowej, w klasie siódmej. Podsumujmy:
nie żałuję swoich decyzji dotyczących studiów
i gdybym mogła cofnąć czas i dokonać wyboru
jeszcze raz, to zrobiłabym dokładnie to samo!

Co Pani lubi najbardziej w zawodzie fizyka?
Może odniosę się do zawodu nauczyciela
fizyki, bo nie jestem fizykiem, tylko
nauczycielem fizyki, a to zasadnicza różnica.
Nauczyciel to zawód, który wiąże się z
pełnieniem ważnej misji przez człowieka, który
go wykonuje. Nauczanie to odpowiedzialna
działalność, bo od niej zależą losy człowieka -
wcześniejszego ucznia i świadomość
posiadania umiejętności docierania do
różnych źródeł wiedzy, kiedy zaistnieje taka
potrzeba. Człowiek nie zawsze będzie
wszystko pamiętał, ale powinien wiedzieć,
gdzie może tę pamięć sobie odświeżyć.
Nauczanie fizyki jest o tyle ciekawsze od
nauczania np. matematyki, że wiele praw fizyki
można uzasadnić doświadczalnie,
zaobserwować w przyrodzie i przekonać się
na tzw." własnej skórze". Eksperymenty i
doświadczenia są interesującą częścią nauki
fizyki, one pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska
i prawa, jakimi rządzi się fizyka. 

W szkole podstawowej nie ma na lekcjach
fizyki zbyt wiele czasu na przeprowadzanie
wszystkich omawianych doświadczeń w
podręczniku, ale wiele z nich można
samodzielnie przeprowadzić w warunkach
domowych, bez konieczności posiadania
laboratorium fizycznego. Mam kilka
doświadczeń, które lubię przeprowadzać z
uczniami, przy odpowiednim zapleczu i lubię
obserwować reakcje uczniów, kiedy
naocznie przekonują się, że teoria idzie w
parze z praktyką, że dane prawo działa.
Czekam z niecierpliwością na wyposażenie
gabinetu do fizyki w waszej szkole w pomoce
naukowe, bo wtedy nauka będzie ciekawsza,
jeżeli będzie poparta doświadczeniami.

Czy fizyka jest trudna i czy można się jej
nauczyć? 
Fizyka jest podstawową nauką przyrodniczą
- bada wszystko, co nas otacza. Każdy
podręcznik do fizyki zawiera opis zjawisk
zachodzących w przyrodzie i matematyczne
zapisanie ich za pomocą wzorów. Nie jest to
przedmiot łatwy, ale ucząc się fizyki, należy
najpierw  zrozumieć, na czym polegają
zjawiska, o których mowa jest w podręczniku
i odszukać  je w swoim otoczeniu, wtedy
łatwiej uczyć się o rzeczach, które można
zauważyć, niż o rzeczach abstrakcyjnych.
Aby móc dokładnie opisywać zjawiska
fizyczne trzeba posługiwać się odpowiednią
terminologią i nauczyć się ją poprawnie
stosować. Jak zrozumie się dokładnie
przebieg zjawiska, to wystarczy je "ubrać" w
słownictwo fizyczne.  Dopiero potem, gdy 
już materiał będzie zrozumiały i przyswojona
podstawowa terminologia, to można uczyć
się stosować wzory.         

Pani Jolanta Pasternak to nasza
nauczycielka fizyki. W wywiadzie

opowiada o sposobach na
polubienie fizyki oraz o swoich

pasjach. 

Nasze redaktorki z Panią Jolantą .
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Pracowitość popłaca
Nie chodzi tutaj o pamięciowe uczenie się
wzorów, ale należy zapamiętać jaka jest
zależność pomiędzy poszczególnymi
czynnikami wzoru. Reasumując: należy
uczyć  się fizyki systematycznie i często
powtarzać  wyuczony wcześniej materiał.
Fizyka jest nauką kompleksową, nie można
zrozumieć skomplikowanych zjawisk nie
mając opanowanych podstaw fizycznych.
Jeśli  nauka będzie systematyczna i
dokładna, to w miarę opanowywania
dalszych partii materiału będzie łatwiejsza i
będzie zajmowała mniej czasu. Nie trzeba jej
się uczyć na pamięć, ale należy starać się
zrozumieć zjawiska, poznać zależności,
które podają definicje i wzory i utrwalać
materiał poprzez rozwiązywanie różnych
zadań.

Jakie są sposoby i pomysły na to, aby
uczniowie polubili fizykę?
Po pierwsze, żeby polubić fizykę, to  trzeba
dobrze znać jej podstawy. Jak uczeń nie
zapozna się z najważniejszymi zasadami
fizyki, to na pewno  już nigdy tego
przedmiotu nie polubi. Trzeba więc 
przyłożyć się ostro do pracy tu w szkole
podstawowej, na początku nauki tego
przedmiotu, aby w dalszej edukacji korzystać
z pokładów podstawowej wiedzy fizycznej i
bez większych obaw  zgłębiać tajniki tej
dziedziny nauki na wyższym poziomie. Aby
dobrze zapamiętać poznawane zasady,
należy utrwalać wiedzę poprzez częste
powtarzanie wiadomości i samodzielne
odrabianie zadań domowych. O tym już
zresztą wcześniej wspominałam. Odradzam
korzystanie z gotowych ściąg z Internetu,
czy ściągania od kolegów na przerwie, bo to
głownie oszukuje się samego siebie, a nie
nauczyciela. Pracowitość popłaca, a efekty
jej bardziej widoczne są po dłuższym czasie.
Im więcej teraz poświęcimy czasu na naukę,
tym później będzie łatwiej i szybciej
przyswoić nowe treści!

Jak fizyka wpływa na życie codzienne i czy
ułatwia życie?
Fizyka odnosi się do otaczającej nas
rzeczywistości. Poczynając od odkryć
dokonanych przez fizykę newtonowską do
niesłychanie fascynujących odkryć, których
na naszych oczach dokonuje fizyka atomowa
badająca cząstki elementarne i rozwijająca
się astrofizyka badająca kosmos. 

To wszystko, to ogromne pole nowych odkryć,
poszerzających naszą wiedzę, ale i
ułatwiających nasze życie poprzez
nowoczesne rozwiązania techniczne, które
wykorzystują zdobycze fizyki. Cały postęp
cywilizacyjny możliwy był przecież dzięki
słynnym fizykom, chociażby takim jak: Edison
- wynalazca żarówki, A.Volt - wynalazca baterii
elektrycznej, N.Otto - wynalazca
benzynowego  silnika 4- suwowego, itp.
Osiągnięcia fizyki nowożytnej (od XVI wieku)
przyczyniły się w decydującej mierze do
dokonania przełomowych wynalazków i
spowodowały, że życie stało się łatwiejsze.

Czy Pani zdaniem istnieje inne życie poza
naszą galaktyką?
Tak, z pewnością tak myślę, że istnieje inne
życie poza naszą planetą. Naukowcy badają na
różnych planetach dowody i warunki istnienia 
życia takie jak: istnienie aminokwasów, które
są strukturalnym budulcem życia na Ziemi,
istnienie wody w stanie ciekłym, jako
podstawowego warunku oraz niektórych
gazów, niezbędnych do życia oraz wielu
innych, o których trudno się wypowiadać, nie
mając dostatecznej wiedzy z dziedziny
astronomii  i kosmosu. Jestem ciekawa, jak
wyglądałoby życie człowieka na innej planecie,
jaki byłby kontakt z inną cywilizacją i czy
żyłoby się nam lepiej, niż na Ziemi. Kto
interesuje się science fiction, to może bardziej
wyobrazić sobie życie poza naszą galaktyką.
Ja się tą dziedziną nie interesuję i może
dlatego nie pociągają mnie takie tematy. 

[obrazek - oczywiście z przymrożeniem oka]

Jakie ma Pani zainteresowania, poza fizyką?
Bardzo lubię gotować, mam takie pasje
kulinarne. Lubię spędzać czas w kuchni,
eksperymentować. Jak mam wolną chwilę, to
zaraz wyszukuję nowe przepisy. Sprawdzam
je. Oczywiście testuję na moich
domownikach i w miarę pozytywnie to
znoszą. Daje mi to również dużo satysfakcji.
Myślę, że jakbym dysponowała większą
ilością czasu wolnego, to byłabym jakimś
restauratorem, pewnie bym prowadziła swoją
małą knajpkę lub kawiarenkę. Może jak pójdę
na emeryturę, to coś takiego otworzę. Poza
tym mam inne uzdolnienia (plastyczne,
krawieckie, fryzjerskie), które w wolnym
czasie próbuję rozwijać. Muszę jednak
przyznać, że mam mało wolnego czasu,
ponieważ jestem pochłonięta swoją pracą
zawodową. Wykonuję ją z wielką pasją i
mocno się angażuję. Zależy mi na tym, aby 
przekazać uczniom jak najwięcej wiedzy i
dobrze ich przygotować do dalszej edukacji.
W czasie weekendów lubię spędzać czas z
rodziną, spotkać się ze znajomymi,
pospacerować a nawet wyjechać z domu na
małą wycieczkę.

Jaką książkę poleciłaby Pani naszej
młodzieży? 
Poleciłabym książkę kucharską (śmiech).
Myślę, że można się dużo z niej nauczyć.
Lubię czytać kryminały i książki sensacyjne.
Z polskich autorów polecam zdecydowanie
Marka Krajewskiego z jego serią o Mocku
oraz późniejszą z komisarzem Popielskim.
Lubię też kryminały Mariusza Czubaja z
postacią komisarza Rudolfa Heinza oraz te
napisane wspólnie z Markiem Krajewskim
(np. "Róże cmentarne"). To świetnie
napisane kryminały z przemyślaną fabułą,
osadzone w polskich realiach.

Czy ma Pani jakieś motto życiowe?
Mam kilka, ale najczęściej powtarzam słynną
myśl  "Co cię nie zabije, to cię wzmocni" albo
"Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe" lub w
innej wersji - "Traktuj innych tak, jak sam
chcesz być traktowany". 
Dziękujemy za wywiad. 
Wywiad przeprowadziły: K.Ciota, Z.Dolińska, 
I. Fill. .
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Kilka słów o przekąskach

Porównanie przekąsek w 100g

chipsy popcorn prażynki pałki

kalorie 549 471 549 378

tłuszcz 36 22g 203g! 1,8g

sól 1,8g 16g 20g 0,28g

cukry 49g 55g 56g 80g!

Na zajęciach przyrodniczych uczniowie
porównywali cztery popularne przekąski  -
chipsy Crunchips, Popcorn, prażynki
ziemniaczane i chrupki kukurydziane.
Rozpatrywali je pod kątem zawartości
tłuszczu, kalorii i substancji, które są
niezbędne dla człowieka. Wyniki zapisane
zostały w tabeli. 

Która przekąska jest najzdrowsza? 
Zgadniecie?

Chociaż w tabeli nie została uwzględniona
jedna kategoria - smak. Jednak my wiemy,
która przekąska okazała się najsmaczniejsza.
Uczniowie najchętniej podeszli do próby
degustacji. 

Koło Miłośników Przyrody

. .

. .

. .

CZYTAJ ETYKIETY!
BĄDŹ BARDZIEJ

ŚWIADOMY!
CHROŃ SIEBIE I

ŚWIAT!

. .

. .

. .
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"Dziennik 3" - recenzja książki 

"Tarapaty" - recenzja filmu 

Cześć nazywam się Kamil Tomasik i chciałbym
wam opowiedzieć o książce, którą niedawno
zakupiłem. "Dziennik 3" jest to gadżet z
kreskówki "Wodogrzmoty Małe".

Ten amerykański serial opowiada o
rodzeństwie Dippera i Mabel Pines. Ich rodzice
wysyłają ich do domku wujka Stana w
Wodogrzmotach Małych (Gravity Falls) w
stanie Oregon, który prowadzi najdziwniejsze
na świecie muzeum The Mystery Shack
(Tajemnicza Chata), będące w rzeczywistości
turystyczną pułapką. Wkrótce Dipper i Mabel
odkrywają jak tajemnicza jest miejscowość ich
zwariowanego wujka i próbują zrobić
wszystko, by nauczyć się żyć w
Wodogrzmotach.

"Dipper" Pines to dwunastoletni chłopiec
(główny bohater), który lubi rozwiązywać
różne zagadki. Pewnego dnia odnajduje
tajemniczą książkę, opatrzoną cyfrą 3.  W tej
książce są opisane stwory i postacie
fantastyczne. Poza tym zawiera mnóstwo
zagadek i łamigłówek.  Ponadto jest napisana
w języku angielskim, co dodatkowo przyczynia
się do lepszej nauki języka.

Autorem całego dziennika jest Alex Hirsch,
który jest również twórcą tej kreskówki i
zaprojektował ten dziennik . Dziennik kosztuje
około 19.99$, w przełożeniu na polskie
złotówki to około 80 zł. 

Polecam gorąco, gdyż książka jest
niesamowita. Znajdują się w niej przepiękne
ilustracje, ponadto różnorodna czcionka
zachęca do czytania.  Podsumowując warto
kupić i wejść do świata Wodogrzomów.

Kamil Tomasik

.

.

.

.

Najbardziej podobała mi się fabuła filmu, czyli
rozwiązywanie zagadek, prawdziwa przyjaźń i
szczęśliwe zakończenie. Na uwagę zasługuje
dobra gra aktorska, pomimo młodego wieku.

Polecam wszystkim ten film, ponieważ jest
bardzo ciekawy i warty obejrzenia, szczególnie
dla wszystkich tych, którzy interesują się
 zagadkami   detektywistycznymi. 

Kamil Tomasik 
    

Bohaterką "Tarapatów" jest dwunastoletnia Julka
(Hanna Hryniewicka). Julka nie lubi szkoły, ma
tam nieżyczliwe koleżanki i niewyrozumiałych
nauczycieli. W dodatku przestała wierzyć w
prawdziwą przyjaźń, bo do tej pory zawsze ktoś ją
zawodził. Dziewczynka właśnie ma wylecieć do
Kanady, gdzie mieszkają jej rodzice, jednak
okazuje się, że rodzina zapomniała o bilecie na
samolot. Rozczarowana Julka musi zamieszkać
w Warszawie u swojej ciotki. Poznaje tam Olka
(Jakub Janota-Bzowski) - swojego rówieśnika.
Olek, który razem ze swoim psem Pulpetem
codziennie pakuje się w nowe kłopoty i szybko
zaprzyjaźnia się z Julką. I tu dopiero zaczynają
się ich przygody...

.

.

.

.
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Witamy klasy siódme!

7b

Zdjęcie na górze: Krystian, Mateusz, Maciek,
Gracjan, Nikola, Kinga, Kinga, Agata.

Zdjęcie po prawej: Oliwier, Karol, Eryk,
Kordian, Michał, Dominika, Karolina,
Karolina, Julia. 
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Redaktor naczelny: Diana Dolińska, 
korekta: Beata Firek

skład redakcji: Zuzanna Dolińska, Iga Fill,
Kinga Ciota, Jakub Tomasik, Kamil Tomasik,
Gracjan Marczuk, Dominik Pietryszyn

kontakt: osadniczek@vp.pl  tel: 75 78 34 223

7a

"Wiesz, czym jesteś? Jesteś cudem. Jesteś
jedyny. Przez wszystkie lata, setki lat, które
dotąd minęły, nie było jeszcze dziecka
takiego, jak ty. (…) Możesz zostać
Szekspirem, Michałem Aniołem,
Beethovenem. Stać cię na wszystko.
Doprawdy, jesteś cudem”.

Tak to Wy drodzy siódmoklasiści - jesteście
wyjątkowi, jesteście jedyni, ponieważ
jesteście historycznym rocznikiem. 
Mamy nadzieję, że z sentymentem będziecie
kiedyś wspominać, że byliście tymi uczniami,
którzy nie poszli do gimnazjum. 

 Mamy też nadzieję, że dobrze będziecie się
tu czuć i będziecie osiągać same sukcesy. 

Tego Wam życzymy :) :) 

.

.
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