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     Cieszycie się z powrotu do szkoły?
Ja też nie. Ale nie martwcie się,
zapewne złota polska jesień pomoże
nam przetrwać te trudne początki… 
     Oh, przepraszam, zapomniałam, jak
jest z naszą pogodą. Po co ma być
ciepło i słonecznie, skoro można
wszystkich dodatkowo dołować
depresyjną aurą, czyli wiatrem,
deszczem i ciemnymi chmurami! Brr…
Ale trzeba doszukiwać się pozytywów w
każdej sytuacji, więc np. mamy teraz
pretekst, żeby zrobić sobie kakao,
zawinąć się w kocyk i poczytać
fascynującą książkę. 
     Życzę miłej lektury. 

                             Naczelna Karolina

W numerze m. in.:

relacja z pasowania nowych
uczniów;
co poza szkołą;
rozmowa z naszymi
najmłodszymi uczniami;
wywiad z Panią Katarzyną
Różowicz;
klasa 2a - portret własny.

. Karolina Kiełb, 3a
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DZIEŃ NAUCZYCIELA I PASOWANIE UCZNIÓW

     Co roku 14 października w każdej szkole  obchodzony jest Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji
Narodowej. Uczniowie starszych klas przygotowali na tę okazję występ zatytułowany „Jeden dzień z życia
szkoły”, w którym wcielili się w swoich nauczycieli, wskazując na ich najbardziej charakterystyczne cechy,
sposób bycia czy powiedzonka. Wbrew obawom autorów, nauczyciele świetnie się przy tym bawili, co oznacza,
że posiadają najważniejsze w tym zawodzie cechy, czyli dystans do siebie i poczucie humoru.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i
podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.
 
      Święto dzisiejsze stało się także okazją do oficjalnego przyjęcia do naszej społeczności szkolnej nowych
uczniów. Uroczystą rotę ślubowania za panem Dyrektorem Mariuszem Stachnikiem wypowiedzieli uczniowie
klasy siódmej. Tradycyjnie - Wielką Kredką Jańskiego - zostali pasowani na pełnoprawnych siódmoklasistów, a
na dowód tego obdarowani tarcza szkolną.

     Tego samego dnia do grona Szkoły Jańskiego zostali uroczyście przyjęci nasi najmłodsi uczniowie. Było to
ich pierwsze wystąpienie na szkolnej scenie. Po zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalno-tanecznych i
recytatorskich Pan dyrektor przyjął ślubowanie uczniów, a następnie wraz z Panią wicedyrektor dokonali
uroczystego aktu pasowania i przyjęcia do społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści zaskoczyli wszystkich swoją
samodzielnością i odwagą. Gotowość dzieci, by otrzymać miano ucznia była widoczna również w otwartym i
śmiałym dialogu z Dyrektorem, który próbował dowiedzieć się, czy na pewno znają obowiązki ucznia. Radość
dzieci wyraża ich zaangażowanie i starania włożone w przygotowanie się do tej uroczystości. Po występie na
najmłodszych uczniów i zaproszonych przez nich gości czekała w ich klasie słodka niespodzianka.  

.

..

.

..
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POZA SZKOŁĄ TEŻ SIĘ DZIEJE...

Targi Książki 2017

     Pod koniec października w hali EXPO w Krakowie odbyły się coroczne Międzynarodowe Targi Książki.
Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i u młodszych czytelników, którzy
przybyli z różnych zakątków naszego kraju, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu. W tym roku odbywało się ono
pod hasłem „Czytam i staję się wolny”.

     Organizatorzy oraz przedstawiciele poszczególnych wydawnictw przygotowali wiele atrakcji dla uczestników
targów. Oprócz możliwości zakupu interesujących książek w niskich cenach, była okazja do spotkania ze
znanymi na całym świecie pisarzami oraz autorami bestsellerowych powieści. Wśród nich znaleźli się między
innymi Nicolas Sparks, Camilla Lackberg, Andrzej Maleszka oraz Arlette Cousture. Nie mogło zabraknąć także
podróżnika Wojciecha Cejrowskiego, który na Targach Książki pojawił się boso! 

     Wszyscy autorzy chętnie podpisywali swoje książki oraz robili sobie z czytelnikami pamiątkowe zdjęcia.
Szczęśliwcy, którym udało się dostać do specjalnie oznaczonej sali, mieli okazję do rozmowy ze swoimi
ulubionymi pisarzami. Dodatkowo zorganizowano akcję „Z półki na półkę”, podczas której można było wymienić
przeczytane już książki na te przyniesione przez innych czytelników lub ufundowane przez organizatorów
targów. Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, więc przed wejściem do pomieszczenia uformowała
się dosyć długa kolejka. Niektórzy na wymianę czekali nawet dwie godziny, ale po uśmiechach towarzyszących
im podczas opuszczania sali, można wywnioskować, że było warto.

     Jedyną niedogodnością, na którą wszyscy narzekali było, to, że ilość książek była ogromna, a budżet
ograniczony. Jednak myślę, że większość czytelników powróciła do domów zadowolona i z niecierpliwością
czeka na następne Targi Książki.

                                                                                                                         Dominika Przybylik, 3a

TRAVENALIA
     Travenalia to wspaniałe przedsięwzięcie organizowane co roku od 2010 r. w Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całość prowadzona jest w luźnej i przyjemnej atmosferze. Ale na czym to tak
właściwie polega?
      Podróżnicy z całej Polski przyjeżdżają do Krakowa po to, by w formie prelekcji opowiedzieć nam - widzom o
ich nieziemskich (choć ziemskich) podróżach. Wstęp jest darmowy, a dodatkowo po każdej prezentacji można
wygrać świetne nagrody, rzecz jasna związane z wycieczkami.
     Tego października uczestniczyłam w Travenaliach po raz drugi i oczywiście się nie zawiodłam. Najciekawsza
dla mnie była opowieść Rafała Króla  „Kajakami po morzu arktycznym”, który opowiadał między innymi o
konfrontacji z wygłodniałym niedźwiedziem polarnym!
      Naprawdę polecam wybrać się na tę imprezę każdemu, choćby na jedno wystąpienie, bo jest to niesamowite
przeżycie motywujące do podejmowania własnych wyzwań. Ja jestem pewna, że wrócę tam jeszcze nie raz!
                                                                                                                            Karolina Kiełb, 3a 
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Na świecie...

     10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jego celem jest „zwiększenie
świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i wsparcie psychologiczne dla osób, u których
pojawiają się myśli samobójcze” - jak podaje Wikipedia.

     Uważam, że świadomość społeczeństwa w tym zakresie stale rośnie dzięki nagłośnieniu medialnym tego
problemu, ale niestety również dzięki temu, że samobójstwa stają coraz częstszym zjawiskiem. Spowodowane
są najczęściej depresją, która określana jest mianem choroby XXI wieku. 

     Coraz bardziej zatracamy się w wyścigu szczurów, zamykamy się na otoczenie, żyjemy w świecie
wirtualnym, który nie dla wszystkich jest łaskawy, a w Internecie wystawiamy się na krytykę, z którą mimo
własnych przekonań nie zawsze sobie radzimy. Jedynym czynnikiem wspierającym rozwój choroby,
niezmiennym od dziesiątków lat, są prześladowania za odmienność. My- nastolatkowie, jesteśmy w grupie
szczególnego narażenia na depresję, która nie leczona prowadzi do ŚMIERCI. 

     Dlatego teraz apeluję i proszę o to, by każda osoba mająca jakiekolwiek problemy natury psychicznej szukała
pomocy i dała sobie pomóc. Łatwo mówić,  ale naprawdę jest po co żyć!  Dodam jeszcze, że jeżeli widzicie
osobę, która wykazuje niepokojące zachowania np. akty autodestrukcyjne, okażcie wsparcie lub zgłoście to
komuś, kto fachowo rozwiąże problem. Zapewniam, że nie będzie to „kablowanie”, gdyż w ten sposób możecie
uratować czyjeś cenne życie.

                                                                                                                      Karolina Kiełb, 3a

. .
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PIERWSZAKI ODPOWIADAJĄ... :):):)

Redaktorki naszej gazety wybrały się z wizytą do najmłodszych,aby
podpytać o to i owo. Oto, co usłyszały:

Co wam się najbardziej podoba w szkole?

Krzyś: Że się dłużej uczymy niż w przedszkolu.
Zuzia: Że jest świetlica.
Janek: W szkole jest fajnie, bo można grać na komputerach.
Marysia: Mi się podoba, że mamy tutaj Panią.

Kto to jest Pan dyrektor?

Zuzia: To osoba, która dba o szkołę.
Szczepan: To osoba, która pilnuje szkoły.
Janek: To osoba, która rządzi szkołą.
Maciek: Osoba, która zbiera telefony.
Krzyś: To osoba, która musi się ładnie ubierać.

Jak powinien wyglądać Pan Dyrektor?

Janek: Powinien nosić czarną koszulę.
Maks: Przystojnie.
Krzyś: Z czerwonym krawatem.
Paulina: Powinien mieć krótkie włosy.
Karolina: A czemu nie długie?
Paulina: Bo by dziwnie wyglądał.
Maciek: Powinien być chudy.
Ida: Powinien mieć brodę i wąsy.

To jak odróżnić dyrektora od nauczyciela?

Ida: Dyrektor ma okulary.
Marysia: Ja rozpoznaje po tym, że dyrektor jest bardziej elegancki.
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Co trzeba robić, żeby być dobrym uczniem?

Franek: Trzeba się uczyć.
Maciek: Nie gadać na lekcjach.
Janek: Nie bazgrać.
Max: Słuchać na lekcjach.
Paulina: Umieć czytać.
Janek: Nie skakać po krzesłach!
Franek: Wysypiać się  i być punktualnym.
Marysia: Nie można bić kolegów, ani koleżanek.

Uwaga, nauczyciel to…

Zuzia: Osoba, która uczy dzieci.
Krzyś: Osoba, która zadaje zadania domowe.
Szczepan: Osoba, która musi być punktualna.

Jest coś czego nie może uczyć nauczyciel?

Krzyś: Niegrzeczności.
Maks: Nie może uczyć bicia.
Zuzia: Brzydkich słów.
Szczepan: Nie może uczyć, że można grać godzinę.
Karolina: A ile można grać?
Szczepan: 15 minut.
Janek: Nie może uczyć złego zachowania, czyli walenia pięścią w komputer.
Marysia: Nie może uczyć haseł do wszystkich kont na komputerze.

Po czym rozpoznać nauczyciela?

Franek: Po butach.
Janek: Po twarzy.
Karolina: A jaka ta twarz jest?
Janek: Tyćke jajkowa.
Julia:  Można go też rozpoznać po brodzie.
Zosia: Po tym, że nauczyciel jest ładny.
Marysia: Jest dorosły.
Pani: A nauczyciel nie może być brzydki?
Wszyscy: NIE!!!

Czym różni się szkoła od przedszkola?

Marysia: W szkole się więcej uczy.
Maciek: Że jest świetlica.
Karolina:  W szkole są dzwonki.
Julia: W szkole się  dostaje oceny.
Maks:  W szkole są komputery.
Marysia: W szkole trzeba być punktualnym, a w przedszkolu nie.

Co rodzice wam mówią o naszej szkole?
Janek: ŻE  jest bajerancka.
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Chcielibyście coś zmienić w naszej szkole?

Janek: Chciałbym, żeby było więcej klas.
Maks: Żeby było więcej przerw.
Franek: Tej szkole nic nie brakuje.
Ida: Ja bym chciała, żeby szkoła była na zewnątrz ładniejsza.
Karolina:  A co byś dokładnie zmieniła?
Ida: Pomalować na zewnątrz.

Słuchajcie, czym się różni duży uczeń od małego?

Marysia: Starsi uczniowie mają więcej lat i są wyżsi.
Julia: Starszy uczeń musi się więcej uczyć.
Marysia: Starsi mogą wychodzić z klasy na przerwach.
A czy starsi uczniowie mają jakieś kary, a jeśli tak to za co?
Karolina: Za spóźnianie się na lekcje.
Marysia: Za gadanie na lekcji.
Julia: Za to, że robią psikusy nauczycielowi.
Ja: A jakie psikusy mogą robić?
Franek: Mogą zrobić samolot z papieru i rzucić w nauczyciela.
Janek: Mogą zrobić taki psikus, że uczniowie zanim przyjdzie nauczyciel wezmą gitarę i zrobią „tratatatata”.
Maciek: Że go wystraszą.

A jakiego psikusa można zrobić Dyrektorowi?

Julia: Zabrać mu wszystkie telefony.
Janek: Zabrać mu biurko z gabinetu.
Szczepan: Wziąć piłę motorową i przeciąć biurko Panu Dyrektorowi.
Julia: Zamknąć mu gabinet na kluczami, a klucze sobie wziąć.
Marysia: Można zabrać Panu Dyrektorowi klucze do auta.
Franek: Można mu przykleić gumę do krzesła.
Szczepan: Można posmarować fotel klejem.
Pani: A Pan Dyrektor śmiałby się, czy byłby zły?
Wszyscy: Złyyyyyy.
Pani: Czyli nasz Pan Dyrektor nie ma poczucia humoru?
Wszyscy: Maaaaa.
Pani: No to jak w końcu?
Wszyscy: By się śmiał.

Dziękujemy bardzo za ten wspaniały wywiad.

Wszyscy: Dzię-ku-je-my, do-wi-dze-nia! 

WARTO BYŁO POROZMAWIAĆ, PRAWDA???
                                                   
                                                                                              Karolina Kiełb, Ewa Galica, 3a
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WYWIAD W GRONIE

WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ CHEMII I BIOLOGII - PANIĄ KATARZYNĄ RÓŻOWICZ

Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Hmm… Bardzo trudne pytanie. Lubię oglądać seriale, oczywiście ambitne, takie jak „Chłopaki do wzięcia”. :)
Swego czasu oglądałam też „Taniec z gwiazdami” czy „You can dance”.  Teraz dodatkowo „Twoja twarz brzmi
znajomo”. Czasu niestety mam bardzo mało. Oprócz tego lubię chodzić na zakupy od czasu do czasu.

Jakie jest Pani największe marzenie?
Chciałabym bardzo, żeby ktoś powiedział o mnie kiedyś, że jestem dobrym człowiekiem i dobrze uczę. To są
moje największe marzenia, tak naprawdę.

Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
Na początku chciałam być lekarzem, później nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, w liceum myślałam o
kosmetologii, a następnie zdecydowałam, że zostanę nauczycielem  i nie żałowałam nigdy swojej decyzji.

Jak się Pani uczyła?
Zawsze byłam wśród tych najlepszych uczniów w klasie, aczkolwiek w gimnazjum ani razu nie miałam
świadectwa z paskiem. W liceum znów zawsze je miałam oraz byłam jednym z najlepszych uczniów, zwłaszcza
jeśli chodzi o matematykę, biologię i oczywiście chemię, a na studiach tak samo.

Czy ma Pani jakieś zwierzątko, a jeśli nie to jakie chciała by Pani mieć?
Nie mam zwierząt, nie chciałabym mieć zwierząt. Wiem, jestem bardzo złym człowiekiem…

Jaka jest Pani wymarzona podróż?
Nie mam wybranego celu, ponieważ myślę, że nie jest ważne gdzie, ale ważne z kim.

Jaki jest Pani ulubiony film, bądź książka?
Wyjdę na mało ambitną osobę, ale bardzo podobała mi się „Lalka” jeśli chodzi o lektury szkolne, a poza tym
książki Doroty Terakowskiej np. „Poczwarka”, którą polecam wszystkim uczniom. Spośród filmów ciężko mi
wybrać, ulubiony rodzaj to komedie romantyczne o tańcu. Być może film „Służące”, jest bardzo wzruszający i
płakałam przy nim wiele razy.

Co nakłoniło Panią do zostania nauczycielką?
Swoją edukację przedszkolną zaczęłam już w wieku dwóch lat i mama zawsze powtarza, że byłam bardzo
samodzielna. Mówiłam nawet, że jestem starsza od mojej siostry (co nie jest prawdą). Po roku nauki w
przedszkolu dołączył do nas chłopiec z domu dziecka, który nie umiał mówić. Ja nie mogłam tego pojąć, jak to
jest w ogóle możliwe, więc go tego nauczyłam. Poza tym zajmowała się wszystkimi młodszymi dziećmi, a panie
przedszkolanki mówiły mi: „Kasiu, ty to zostaniesz nauczycielką”. Współczuję też moim młodszym kuzynkom,
bo kiedy nauczyłam się alfabetu, to stwierdziłam, że je też muszę nauczyć. Tak samo, gdy zaczęłam tańczyć, to
musiałam nauczyć je wszystkich moich układów. Nie wiem, czy to był jakiś impuls, czy to, że tak dużo czasu
przebywałam w szkole skłoniło mnie  do tego, żeby uczyć.
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Co jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem? 

Dobór metod do zróżnicowanego poziomu uczniów, bo zdaję sobie sprawę, że mój przedmiot jest dość trudny i
słownictwo jest też wyszukane- naukowe, więc nie dla wszystkich jest zrozumiałe, a ja musze to przełożyć na
język prostszy, a czasami się po postu nie da. To jest zdecydowanie najtrudniejsze. Potrzebna jest też
cierpliwość. Kiedy w liceum próbowałam wytłumaczyć matematykę, czy chemię moim kolegom, to zaczynałam
od razu krzyczeć. Na szczęście z czasem uczysz się tego, ze musisz tak mówić, żeby ktoś Cię zrozumiał.

Kim chciałaby Pani zostać, gdyby miała Pani szansę teraz zmienić swój zawód?
Wolałabym się nad tym nie zastanawiać, ale skoro muszę wybrać, to coś związanego z branżą kosmetologiczną
i medyczną. Może jakąś gwiazdą filmową… Generalnie bardzo chciałabym pracować z ludźmi, niezależnie od
wszystkiego. Źle się czuję, kiedy jestem sama.

Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.

                                                                                              Rozmawiała: Karolina Kiełb

KLASY 2 A PORTRET WŁASNY

2A to mega sprawa,
z nami zawsze jest zabawa.
Lato, jesień, czy też wiosna,

Nasza klasa jest radosna.
W pierwszej ławce siedzi Paula,

Oczytana i zaradna.
Zaraz za nią jest Kamila,

Która lubi robić grilla.
Za Kamilą Szafa z Krzychem
Napawają klasę śmiechem.

A za nimi Gabi z Sami,
Które zdjęcia robią z nami.

Kamil murzynem jest wesołym,
Danio w zeszycie pisze bazgroły.

Nikola codziennie pierogi je,
Oliwka na schodach wywraca się.

Piotruś bardzo ładnie rysuje,

A Julka już z nim nie wytrzymuje.
Kara anime ogląda wciąż,
Gabi zgłasza się pod rząd.

Doma – nasza piosenkarka,
Wera – świetna muzykantka.
Pticzka gra w wyścigi koni,

A szalony Paweł ją goni.
Ola Marciniak kebaba je,

A Asia wciąż z niej śmieje się.
Paula M. ma śmieszne żarty

I co roku jeździ na narty.
Piotrek ciągle kanapki je,

A Gosia ma przezwisko Szosia.

Pani Karyś najlepiej wie,
Jak z naszą klasą żyje się ;)
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIÓW
TWÓRCZOŚĆ WŁASNA UCZNIÓW

 ENGLISH STORY

    It was the hottest day in my life. It was also my first time abroad. You can’t imagine how much impatient 
I was when I was sitting at the backseat of our car during the travel to Croatia, Zadar. When we stopped the car in
front of an apartment I was speechless. Around the building there were palms and kiwis grew above the
pavement.
   As fast as it was possible I went out of the car and ran into the house. Then I threw my luggage and changed
into a swimsuit. Half an hour later we were on the beach. The Sun was shining and we forgot about tiredness. It
could have been the most beautiful day in my short life, but it wasn’t. The beach was crowded. I was swimming
with my brother in cold water and then I suddenly recognized that we couldn’t see our parents. We didn’t know
where we were and we panicked. Imagine the couple of children in the middle of the Adriatic Sea at sunset who
cannot find their parents. That was the scariest moment in my life. Fortunately, after some time we reached the
shore and turned right and after five minutes of walk we found our parents. They didn’t even know that we had
disappeared!
    After all this holiday was the best in my life and I will remember it for long time.
                                                                                                                                   Karolina Kiełb, 3a

HUMOR
Nauczyciel zwraca się do uczniów:

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma
zaliczoną odpowiedź ustną i może iść do domu.
Ktoś rzuca w tym momencie długopis pod nogi

prowadzącego.
- Kto to zrobił?!

- Ja. Dziękuję, do widzenia.

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak

orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?

- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej
wyjątkowo tępej klasie.

- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was nie
ma najmniejszego pojęcia o matematyce.

Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma w

tej klasie.
                                           

                                          Bartek Szczygieł, 3a

KONKURS  
O NIEPYTAJKĘ

Połącz w pary  chemików  i ich dokonania:

Odrzucił teorię flogistonowa Ernesta Stahla.
..................................................................................
Uporządkował pierwiastki na „tablicy …”
..................................................................................
Jako pierwszy wprowadził definicje pierwiastka
chemicznego. 
..................................................................................
0dkrycie 2 pierwiastków radioaktywnych.
..................................................................................
Wzbogacił niezmiernie listę związków chemicznych, to
najbardziej znany jest jako odkrywca tlenu. 

..................................................................................
Dmitrij Iwanowicz Mendelejew

Carl Wilhelm Scheele
Antoine Laurent Lavoisier

Robert Boyle
Maria Curie-Skłodowska

                                                       Anita Wójcik, 3a

Kto pierwszy dostarczy prawidłowe
rozwiązanie do pani Kingi Ronij - 

otrzyma niepytajkę z chemii.
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