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14 X DZIEŃ NAUCZYCIELA

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą -
nauczać" (M.Twain)
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzymy
Wszystkim Nauczycielom, Uczniom oraz
Pracownikom Szkoły wszystkiego co najlepsze:
zdrowia, wytrwałości, pogody ducha, sukcesów.
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Znowu razem! 

        Po długiej przerwie powitaliśmy nowy rok szkolny
inaczej niż zwykle. Zamaskowani, w dwumetrowych
odstępach wkroczyliśmy do szkoły.
Razem z nauczycielami stawimy czoło tegorocznym
wyzwaniom . Znamy procedury zachowania w szkole w
dobie pandemii, więc optymistycznie patrzymy w
przyszłość. Jeżeli będziemy przestrzegać zaleceń, to nie
będzie tak źle.

                 Niech moc będzie z nami,
Uczniami i Nauczycielami!!!
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NAUCZYCIEL ROKU - WYWIAD Z PANIĄ
MAGDALENĄ TOMELLA

Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory na
nauczyciela roku. Większością głosów wygrała Pani
Magdalena Tomellla - nauczycielka matematyki i
geografii. 

 Została Pani wybrana nauczycielem roku przez
uczniów naszej szkoły. To ogromne wyróżnienie.
Jak się Pani z tym czuje?

Bardzo mi miło z tego powodu, że zostałam
nauczycielem roku, chciałam również pogratulować
kolegom, którzy znaleźli się na podium. 

 Jak osiągnąć tak duże zaufanie wśród uczniów,
aby zebrać taką liczbę głosów?

Wydaje mi się, że nie robię nic specjalnego żeby
zyskać zaufanie uczniów. Staram się być wobec nich
fair, sprawiedliwa i obiektywna. Pamiętam jeszcze
moje szkolne lata, wiem jak to jest być uczniem, nie
zawsze jest łatwo, dlatego warto być wyrozumiałym w
wyjątkowych sytuacjach.

 Gratulujemy tego wyróżnienia …
Chcielibyśmy się dowiedzieć coś o Pani… Czy
praca nauczyciela była tą, którą chciała Pani
wykonywać?

Bardzo lubię pracę z dziećmi stąd wybór zawodu,
choć jeszcze w gimnazjum myślałam o zawodzie
farmaceuty. Zawsze bardzo lubiłam matematykę i
geografię. 

Jak się Pani pracuje z uczniami naszej szkoły?

Myślę, że dobrze, choć nie ukrywam, że czasem nie
jest łatwo, ale cierpliwość, której mam dosyć sporo -
pomaga. Uczniowie naszej szkoły są bardzo otwarci,
lubią rozmawiać na różne tematy, co również sprawia
mi przyjemność.

Wiemy, że praca nauczyciela zabiera wiele czasu –
przygotowania lekcji, sprawdzanie klasówek,
kartkówek… Czy znajduje Pani czas jeszcze na
jakieś zajęcia?

Zajmowanie się obowiązkami zawodowymi zajmuje
mi większość czasu po szkole, dokładając do tego
obowiązki domowe zostaje mi bardzo mało wolnego
czasu na robienie czegokolwiek innego. Staram się
regularnie ćwiczyć, aby nie wyjść z formy. Jeśli
starcza mi czasu to najczęściej oglądam filmy, seriale
lub YouTube albo gram w gry
planszowe/komputerowe.
 Jakie są Pani plany na przyszłość związane z
wykonywanym zawodem?
Chciałabym wrócić do mojego wyuczonego zawodu,
czyli pracy kartografa i geoinformatyka. Myślę, że da
się to połączyć z pracą nauczyciela.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych
sukcesów.
Również dziękuję.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISANIA LISTÓW

W październiku przypada jedno z nietypowych świąt - 
międzynarodowy dzień pisania listów. Historia
epistolografii sięga początków powstania pisma, czyli
starożytności. Wtedy listy dostarczali specjalni
wysłannicy, a sam proces doręczania trwał bardzo
długo i często kończył się niepowodzeniem.
W obecnych czasach, w dobie nowoczesnych
technologii rzadko korzystamy z tej formy kontaktu.
Wolimy wysłać maila, napisać sms, by po chwili był on
już u adresata. Można rzec - sztuka pisania listów
umiera. A czy nie przyjemnie byłoby otrzymać kilka
słów od przyjaciela drogą tradycyjną? Na pięknym
papierze, w ozdobnej kopercie zaadresowanej
odręcznym pismem? 
Pamiętam czasy, kiedy sama wysyłałam i
otrzymywałam listy w taki sposób. Wyszukiwałam
specjalnych papeterii, aby ktoś, kto czeka na kilka
słów ode mnie, czuł przyjemność nie tylko w trakcie
czytania listu, ale ale otwierania koperty i rozkładania
kartki. Estetyka jest bardzo ważna. 
Kochani, zachęcam do napisania kilku słów do bliskiej
osoby. Nie musi to być długi list, a kartka z
pozdrowieniami. Przyjemnie jest dostać coś i poczuć,
że ktoś o nas pamięta. 

                                                   redaktor J.M.

Internet

 Jak napisać list? 
Pamiętaj o kilku niezbędnych elementach:

miejscowość i data;
nagłówek, czyli powitanie;
zwroty grzecznościowe pisane wielką literą;
podpis.

Twój list powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i
zakończenie. 

Jak zaadresować kopertę, kartkę?
imię i nazwisko adresata;
ulica, numer domu i mieszkania;
kod pocztowy;
poczta (czyli miejscowość, w której mieszka
adresat).

Na kopercie powinien znajdować się także imię i
nazwisko oraz adres nadawcy.

Internet

Kącik praktycznych
porad

Jak napisać list?
Oto kilka przydatnych wskazówek.

Pamiętaj o:
miejscowości i dacie w górnym prawym rogu;
nagłówku;
zwrotach grzecznościowych pisanych wielką
literą;
podpisie;
trójdzielnej kompozycji (wstęp, rozwinięcie
zakończenie);
estetycznym i czytelnym piśmie.

Jak zaadresować kopertę?

Pamiętaj o:

imieniu i nazwisku adresata;
ulicy, numerze domu i mieszkania;
kodzie pocztowym ( unikalnym numerze, który
identyfikuje pocztę, w okolicy której mieszka
adresat);
miejscowość zamieszkania adresata;

Na kopercie powinien znaleźć się również adres
nadawcy i oczywiście znaczek (bez niego nie wyślesz
listu).

źródło
porady.org
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WARSZTATY PRZYRODNICZE - MRÓWKI

W dniach 7 i 8 października naszą szkołę odwiedził pszczelarz - Pan Aleksander Rębacz, który przybył z
Męciny Małej. Klasy 4- 8 miały okazję posłuchać pasjonującego wykładu o mrówkach. Pan Aleksander jest nie
tylko wielkim znawcą pszczół, ale wie niezwykle dużo także o mrówkach i tą wiedzą się z nami podzielił.
Cierpliwie i wyczerpująco mówił o tym, jak wygląda życie w mrowisku i jaka panuje tam hierarchia. Wszystko
prezentował na przywiezionych ze sobą rekwizytach, ilustracjach i żywych okazach. Warto dodać, że Pan
Aleksander jest właścicielem pasieki - Boża Iskierka. Przekazał dzieciom wiedzę dotyczącą zdrowotnych
właściwości miodu spadziowego, zapoznał z budową mrówki i mrowiska, pokazał formikarrium, gdzie kolonia
mrówek wraz z królową.. Na zakończenie każde dziecko mogło posmakować miodu spadziowego na
specjalnym waflu. Pan Aleksander wręczył dzieciom także zestaw do budowy własnego mrowiska. Wszyscy
byli pod wielkim wrażeniem prowadzącego. 

Aneta Mikulska

A.M. A.M.

A.M.

A.M. A.M.
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PROJEKT : WISŁA - KRÓLOWA POLSKICH RZEK
W ramach projektu klasa 7a wraz z wychowawcą w dniu 9 października wyruszyła w rejs po Wiśle. Pogoda nie
rozpieszczała, ale humory nas nie opuszczały. Mogliśmy podziwiać prawo i lewobrzeżną część Wisły,
obserwować florę i faunę. Można było zauważyć, że lewobrzeżna część Wisły ma uregulowany brzeg,
wybrukowany bulwar, którym mogą przechadzać się turyści, pełno tu knajpek, miejsc do odpoczynku.
Natomiast prawobrzeżna część rzeki pozostaje nadal dzika, niezagospodarowana. Wiele tam krzewów, drzew,
dzikich plaż. Niespotykane jest taka postać rzeki w innych stolicach europejskich. Z pewnością możemy
stwierdzić, że dzięki temu miejsce dla siebie mogą znaleźć różne gatunki ptactwa, a roślinność jest
zdecydowanie bogatsza.
W ramach tego samego projektu klasa 7a była również na spacerze po Starówce wraz z przewodnikiem, który
opowiadał o wpływie rzeki Wisły na rozwój miasta.

J

J.

J.M.

J.M.
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KĄCIK PLASTYCZNY

Akcent kolorystyczny

W kompozycji barwnej ważną rolę odgrywa akcent
kolorystyczny. Akcent kolorystyczny jest to plama
barwna o zdecydowanie wyróżniającej się barwie
(cieplejszej lub zimniejszej) względem pozostałych
plam tworzących obraz. Główną jego funkcją jest
zwrócenie uwagi widza na wybrany fragment obrazu,
podkreślenie znaczenia danego elementu, detalu lub
fragmentu.

Prace plastyczne 
wykonane przez uczniów klasy 5.

Opiekun strony: Ewelina Górka - nauczycielka plastyki

Może stworzyliście coś niezwykłego
przy użyciu Darów Jesieni? 

Jeśli TAK...zdjęcia możecie przesyłać 
na adres mailowy: 
artystycznawarszawa@gmail.com

Wszystkie fotografie 
postaramy się umieścić 
w kolejnym numerze gazetki!!!
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