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,,Człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.."

    SPIS TREŚCI

.

Gazetkę przygotowali: A. Nalepa, W. Lisowska, P. Bieryt,       
G. Sibielak, W. Gryzło, P. Szymański
Pod czujnym okiem Pani mgr Izabeli Kożuch

"Jeżeli tak uroczyście 
obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać
świadectwo, 
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym… "

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie,
Rodzice, 
chcielibyśmy życzyć spokoju i miłości. 
Aby narodziny Jezusa były czasem
obdarowywania się pogodą ducha. 
A nadchodzący Nowy Rok 2018
przyniósł wiele sukcesów i szczęścia.

         Dziennikarze "Szkolnej Gorączki"

Strona 1. Magiczny czas

Strona 2. Wywiad z Panią Agatą Tokarz

Strona 3. Wyniki konkursu
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A.Nalepa: Czy powrót na stanowisko nauczyciela był trudny?
pani Agata Tokarz: Powiem szczerze, nie był trudny. Wiadomo, że teraz jest więcej
obowiązków związanych nie tytlko ze szkołą, ale też z małym dzieckiem.Tylko, jak się
siedzi 2 lata w domu, to się bardzo tęskni: za szkołą, uczniami. Natomiast dla mnie
przychodzenie do szkoły to przyjemność. 

P. Pyrdoł: Za czym tęskniła pani najbardziej podczas nieobecności w szkole?
p. A.T.:  Tak, jak już mówiłam za kontaktem z ludźmi, uczniami. Brakowało mi bardzo
klasy IIa, której byłam wychowawcą. Brakowało mi uczniów i naszych wspólnych rozmów. 

K. Galik: Jak pani dzieli życie zawodowe i prywatne?
p. A.T. : Należy to pogodzić, a to nie jest łatwe. Zależy mi na uczniach. Zawsze wam
mówię, że po to się robi testy i wymaga dużo od was, by było wam łatwiej w przyszłości.
Myślę, że każdemu nauczycielowi zależy na waszej przyszłości. Tak życiowo mówiąc, to
moje dziecko idzie spać, a ja siedzę. Robię lekcję, poprawiam testy. Często wstaję o 4
nad ranem, żeby wszystko było przygotowane tak, abyście wy z tego skorzystali.

P. Pyrdoł: Co uważa pani za swój największy sukces zawodowy?
p. A.T.: Dla mnie największym sukcesem, podkreślam największym, jest to,  kiedy uczeń,
który już wyszedł ze szkoły, wraca i mówi mi miłe rzeczy. Jest dobrze przygotowany, nie
ma problemu z językiem angielskim w szkole średniej, daje sobie radę. Nie ma lepszego
komplementu dla nauczyciela, jak docenienie go przez uczniów, którzy już skończyli
szkołę w Złockiem. Oni inaczej patrzą. Mają porównanie, już widzą, jak to wygląda w
szkole ponadgimnazjalnej. Widzą, że wymagałam więcej, bo mnie na nich zależało.

WYWIAD PRZEPROWADZILI: Patrycja Pyrdoł, Karolina Galik, Adrian Nalepa.

"Brakowało mi uczniów, lekcji i... rozmów..."
               
Wywiad z panią mgr Agatą Tokarz-nauczycielką języka
angielskiego

. .
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           WYNIKI KONKURSU ,,TAK WYGLĄDALIŚMY KIEDYŚ"

.

Zapewne jesteście ciekawi, kto w poprzednim
numerze ,,SG" pojawił się na zdjęciu. Był to nasz
kolega/dziennikarz "SG"-Adrian Nalepa. 
Odpowiedzi mogliście wysyłać na naszego
fanpage'a na Facebooku. Pierwszą osobą, która
napisała nam, kto się kryje na fotografii, była
Patrycja Pyrdoł z klasy 2 gimnazjum. 

Patrycji serdecznie gratulujemy, a Was Drodzy
Uczniowie zachęcamy do dalszej zabawy.

Jak myślicie, który z nas tym razem jest na zdjęciu
obok? 
Czy jest to może Paweł Bieryt? Grzegorz Sibielak?
Adrian Nalepa? A może Wiktoria Lisowska lub
Wojciech Gryzło? Możecie też typować Piotrka
Szymańskiego. Tylko niewiadomo, czy to właśnie
on.
Nie wiecie, kto to? Oto malutka podpowiedź:
Ta osoba bardzo lubi jazdę na motorze. 
Przypominamy, że odpowiedzi możecie przesyłać
na naszego facebook'owego fanpage'a.

Czekamy na Wasze odpowiedzi do 1 stycznia.

Przewidywana słodka niespodzianka.

      KTÓRY DZIENNIKARZ TYM RAZEM UKAZANY 
                             JEST NA ZDJĘCIU?

.
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     JAK DOKARMIAĆ DZIKIE ZWIERZĘTA ZIMĄ?

Zima jest najtrudniejszym czasem dla zwierząt.
Wszystkie łąki, przydrożne trawy pokryte są grubą
warstwą śniegu. Pozostaje im tylko żywić się tym,
co oferują im myśliwi oraz służba leśna m. in.
sianem, lizawkami solnymi, burakami cukrowymi,
kukurydzą. W tym artykule chcielibyśmy Wam
pokazać, jak w łatwy sposób zbudować paśnik dla
zwierzyny płowej*. Po pierwsze, musimy znaleźć
odpowiednie miejsce, w którym najczęściej żeruje
zwierzyna. Należy pamiętać, aby nie było to w
pobliżu domów, dróg lub innych miejsc
stanowiących niebezpieczeństwo.  Kiedy
wybraliśmy sobie obszar, na którym rozpoczniemy
budowę, przechodzimy do pracy. Na początku
wbijamy "na krzyż" dwie belki. Czynność tę
powtarzamy. Żeby konstrukcja była stabilna,
możemy ją trochę wkopać do ziemi. Łączymy je ze
sobą. Kolejnym krokiem jest przybicie strzebli
(mogą być przybijane poziomo lub pionowo). Na
zakończenie należy zrobić dach i przykryć go
czymś wodoodpornym. Teraz zostaje tylko
uzupełnić nasz paśnik sianem i cieszyć się z
możliwości dokarmiania zwierzyny.
*zwierzyna płowa-  zwierzęta z rodziny
jeleniowatych  zrzucające poroże. W Polsce do
zwierzyny płowej zaliczamy: łosia, jelenia
szlachetnego, daniela i sarnę.     
                                                          /P. Bieryt/           

Krok 1.

Krok 2.

Krok 4.Krok 3.
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Adam Krok, bo o nim mowa, to hokeista w zespole
KTH w Krynicy-Zdroju. Ukończył gimnazjum w
Krynicy, następnie liceum Mistrzostwa Sportowego
w Sosnowcu. Swoją karierę zaczął w juniorskim
klubie KTH, w którym grał od kiedy skończył 9 lat.

Wkrótce po gimnazjum postanowił wyjechać do
Sosnowca i dołączyć do zespołu SMS PZHL. Po
ukończeniu liceum zaczął grać w drużynie
TAURON KH GKS Katowice. Po dobrym sezonie w
Katowicach wrócił do Krynicy, gdzie gra do teraz i
świetnie się sprawuje.

Pewnie zapytacie, czemu o nim piszę. 
Jest to mieszkaniec Złockiego. 
Jeżeli spodobała się Wam historia o
Adamie, to nasz zespół dziennikarski
postara się przeprowadzić z nim
wywiad.

                                              /P. Szymański/

                             NA SPORTOWO
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      CIESZ SIĘ ŚWIĘTAMI Z GADŻETAMI !

      Gamerankings.com d^_^b

Wielkimi krokami zbliżają się Święta w czasie których obdarowujemy
się prezentami. W tym artykule napiszę Wam, co warto kupić pod
choinkę. Dodam, że za niewielką kwotę. 
(Przedmioty te znajdziecie na banGGod, bestprezenty i toys4boys).

- Dron mieszczący się w ręcę (48,50 zł)
- Czapka ośmiornica (49 zł)
- Ledowa choinka (17,50 zł)
- Długopis golfowy deluxe (49 zł)
- Łyżeczka w kształcie czaszki (11 zł)
- Kubek pakera (49 zł)
- Solar bot 6w1 (25 zł)
- Wielofunkcyjna pomoc 20w1 (20 zł)
- Parasol na głowę (10 zł)
- Rowerowy uchwyt do telefonu (33 zł)
- Silikonowe sznurówki (10 zł)
- Podkładka chłodząca pod laptopa LED (25 zł)
- Poduszka "pień drzewa" (40 zł)
- Obrazek 3D (37 zł)
- Mapa świata do ścierania DELUXE (43 zł)
- Tęczowy budzik (25 zł)

Pewnie nieraz zastanawiałeś/aś się, czy na przykład twoje Call of Duty
lub Twoje GTA jest najlepsze. Odpowiedzi na te pytania daje nam
strona Gamerankings.com. 
Najlepiej ocenianą grą jest GTA V, a zaraz po nim Super Mario Galaxy.
Natomiast najgorzej ocenianą jest Ride to Hell z wynikiem 15%.
Ciekawe jest również to, że wyżej jest oceniane GTA Vice City niż GTA
San Andreas. Dosyć wysoką oceną (po skandalach) może poszczycić
się Star Wars Battlefront II z wynikiem 65%. Najlepiej ocenianą FIF'ą
jest FIFA Soccer 13 z 92%. Na kilku czołowych miejscach znajduje się
też pare części Legend of Zelda, co może dziwić, zwłaszcza, że jest
lepiej oceniana od 3 wersji GTA V. 95% poparciem mogą cieszyć się
znane gry takie jak: Half-life 2, Portal 2, Skyrim, Fallout 3, Bioshock,
The last of us czy Gta III. Najlepiej ocenianą grą wyścigową jest... Real
Racing... NA TELEFON!!! 
                                                                                /oprac. Xgreg1/
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