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    UZALEŻNIENIE OD SZTUKI
      rozmowa Filipa Jagieluka

Dziś postanowiłem przybliżyć Wam sylwetkę pani
Anny Pechytiak, nauczycielki plastyki “Studio kredka” w
Młodzieżowym Domy Kultury w Lubinie, na które
uczęszczam od kilku lat. Na zajęciach wykorzystuję
różnorodne materiały i techniki plastyczne, dlatego
wychodzą mi ciekawe i oryginalne prace, które biorą udział
w różnych konkursach. Oczywiście tworzę pod czujnym
okiem Pani Ani, która jest nauczycielem z prawdziwą
pasją. A oto, co powiedziała naszej Redakcji:
- Od ilu lat prowadzi Pani zajęcia plastyczne? 
- Zajęcia dla dzieci w MDKu prowadzę od 2013 roku.
-Jaka jest Pani ulubiona technika plastyczna?
- Tak naprawdę lubię różne techniki plastyczne. Raz mam "fazę"
na rysunek pastelami suchymi, czasami biorę się za malowanie
farbami olejnymi, czasami sięgam po ołówek i markery. Zależy to
głównie od moich pomysłów, co chcę zrobić, a technika sama
wpada do głowy. Lubię również szukać i odkrywać, to czego
jeszcze nie znam.
-Jaki jest Pani ulubiony malarz?
-Moim ulubionym malarzem jest Pablo Picasso. To artysta
wszechstronny, niepokorny i innowacyjny. Jego sztuka była
nieszablonowa. W okresie, w którym żył nie było drugiego takiego
artysty. Twórczość Picassa ma do dzisiaj wpływ na następne
pokolenia artystów i ich postrzeganie świata.
-Od kiedy Pani rysuje?
-Moja przygoda i trochę ucieczka od rzeczywistości zaczęła się
dosyć późno, w wieku dwudziestu lat. Jest to dla mnie ważne
odkrycie samej siebie
.-Z jakiego dzieła jest Pani najbardziej dumna?
- Nie mam takiego. Zawsze cieszę się, kiedy widzę progres w
moich kolejnych pracach. Rozwój, nieustanne doskonalenie i
praca nad własnym warsztatem pozwala osiągać coraz fajniejsze
efekty. Do tego właśnie zmierzam, także u moich wychowanków,
z których jestem bardzo dumna.
- Ile miała Pani wystaw swoich prac?- Do tej pory miałam kilka
wystaw indywidualnych. Właśnie szykuję się do następnej, która
będzie miała miejsce w MDK Lubin.
-Czy dużo czasu poświęca Pani na malowanie?
- Staram się malować i rysować, kiedy tylko mogę i mam pomysł.
Jest to jak uzależnienie, po prostu muszę to robić.
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Dzisiaj przeniesiemy się do Ameryki Północnej i do ich rdzennych mieszkańców czyli Indian. Indianie mają
swoje bestie, bogów i totemy. Więc wam o nich opowiem.
Zacznijmy od bestii i duchów np. Wendigo to wielkie człekopodobne zwierzę o wysokości 4 metrów, ma on
serce z lodu, jak i podobno całe ciało, boi się jedynie ognia, ma ostre pazury i wielkie kły oraz głowę
wilka. Wenigo można było się stać przez szaleństwo. Wasgo-czyli wielki stwór morski żył głównie w oceanach,
ale mógł zmieniać postać. Raz miał wygląd wilka, a raz orki. Kaczyni natomiast to mitologiczne nadprzyrodzone
istoty. Są duchami natury, zamieszkują  jezioro zmarłych. Zamaskowani i przebrani członkowie plemienia
podczas specjalnych ceremonii stawali się takimi duchami. Thunderbird to ogromny sokół, który
z rozpiętością skrzydeł osiągał 5 metrów. Jest również przedstawiany jako sęp.
Indianie również mieli bogów np. Bahyra-bóg, który stworzył niebo i ziemię, a jego gniew zamieniał się w
burzę. Tahit-bóg podziemia, przyjmował zmarłych. Ababinili-bóg stwórca ludzi, składa się z czterech symboli
chmur, słońca i czystego nieba oraz „Tego, Który Mieszka w Czystym Niebie”. Abuchene-bóg śmierci. Kuma-
bogini księżyca i razem z braćmi stworzyła wszystko, co istnieje. 
Bardzo charakterystyczne dla Indian są także totemy. Totem to mógł  być symbol plemienia lub godło rodziny.
Totemy przedstawiały zwierzęta, rośliny, przedmioty lub bóstwa. Totemy mogły być wykonane z drewna lub
kamienia. Stały w każdej wiosce.
Dziękuje za przeczytanie, mam nadzieję, że artykuł się spodobał. Tym razem wyruszyliśmy do Ameryki
Północnej. Zapraszam na kolejny artykuł o mitologii różnych kultur.

opisał: Robert Salamon, ilustracje: Kasia Szymańska

                              TAJEMNICA TOTEMU
          WIERZENIA INDIAN Z AMERYKI PÓŁNOCNEJ
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      PŁYWAM, BO LUBIĘ
      z cyklu - nasze pasje

Ameryka Północna to bardzo ciekawy i różnorodny kontynent o powierzchni 24 milionów km², położony jest na
półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy również tzw.  Ameryka Środkowa oraz liczne
wyspy. W Ameryce Północnej są 22 państwa m.in.: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika,
Dominikana, Grenada, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Jamajka, Kuba, Nikaragua, Panama, Gwatemala
czy Honduras. Największym państwem Ameryki jest Kanada, najmniejszym – Saint Kitts i Nevis. Najbardziej
zaludnionym państwem Ameryki są Stany Zjednoczone, najmniej – Saint Kitts i Nevis. W roku
2020 liczba ludności w Ameryce Północnej wynosiła łącznie ponad 370 milionów. W tym 9 milionów w mieście
Meksyk. 
Ameryka Północna jest jedynym kontynentem, który ma każdy rodzaj klimatu. Kanada ma największą na
świecie liczbę jezior. Jednym z najbardziej charakterystycznych zwierząt tego kontynentu jest grizzly. Ten
wielki, szary niedźwiedź liczy od 3,5 do 3 m wysokości, waży 500 kg . Dziś rzadko jest spotykany w Kanadzie i
na Alasce. W USA grozi mu wyginięcie, żyje tam mniej niż 800 osobników.
Dominującymi językami Ameryki Północnej są języki hiszpański, angielski i francuski. Kontynent Ameryki
Północnej zdobył jak dotąd największą liczbę medali olimpijskich.
Oczywiście jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych państw tego kontynentu są Stany
Zjednoczone. Ciekawostką jest, że obecna 50-gwiazdkowa flaga amerykańska została zaprojektowana przez
17-latka jako projekt szkolny w 1958 roku. Dostał ocenę B- czyli w polskim systemie zaledwie 4-.

.
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           CIEKAWOSTKI O AMERYCE PÓŁNOCNEJ
                   przedstawia Weronika Myrchel

Pływanie, to sport, który lubię najbardziej. Pływam już
3 lata. Moim trenerem jest Pan Daniel, który jest
bardzo doświadczonym nauczycielem. Wiele mnie
nauczył. Głównie korzystam z basenu RCS na
Ustroniu, bo zdecydowanie wolę basen niż otwarte
zbiorniki tj. jeziora czy morze. Nie mam ulubionego
stylu, można uznać, że pływam stylem dowolnym.
Pływam dla przyjemności, nie brałam jeszcze udziału
w żadnych zawodach. Wiem, że ten sport bardzo
wzmacnia i rozwija, sprzyja zachowaniu prawidłowej i
zdrowej sylwetki, a to ważne przy tak długim siedzeniu
przy komputerze. Podziwiam słynnych pływaków,
szczególnie Amerykanina Michaela Freda Phelps'a.
To najbardziej utytułowany olimpijczyk w
historii nowożytnych igrzysk z dorobkiem 23
złotych medali. Łącznie medali igrzysk olimpijskich ma
28 (23 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe). Dzięki swoim
osiągnięciom i dominacji jest uważany za najlepszego
pływaka w historii tej dyscypliny. Raczej mu nie
dorównam, ale przecież pływam, bo lubię!
swoją pasję przedstawił: Krystian Ród 
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    NAUKA ZA OCEANEM
       o szkołach w USA

.

Szkoły w USA bardzo różnią się od szkół polskich.
Wielu polskich uczniów dopiero podczas nauki w
amerykańskiej szkole odkrywa, jak ciekawa i
przyjemna może być edukacja. Oprócz
obowiązkowych przedmiotów można wybierać takie,
które rozwijają zainteresowania i pasje (np. różne
sporty, gra na instrumentach, projektowanie odzieży
lub biżuterii, media, fotografia, biznes, itp.) W USA
szkoły podzielone są na rangi czyli lata nauki.
Dzieci w wieku 6 – 10 lat w USA uczą się w szkołach
podstawowych rangi 1-4 Elementary School. Długość
edukacji na tym poziomie trwa 4 lata. W przedziale
wiekowym 6-11 lat dzieci mogą uczyć się w szkołach
podstawowych rangi 1-5. Długość nauki w tego typu
placówkach wynosi 5 lat. Uczniowie po ukończeniu
tego rodzaju szkoły mogą iść do szkoły średniej
(Middle School). Szkoły podstawowe w randze 1-6 są
dla dzieci w wieku 6-12 lat, a edukacja w nich trwa 6
lat. Absolwenci tego typu placówek kierowani są po
ich ukończeniu do Secondary School. Ostatnim
wariantem szkoły podstawowej jest szkoła
podstawowa w randze 1-7. Jej uczniowie to dzieci w
wieku od 6 do 14 roku życia, absolwenci tych szkół
mogą ubiegać się o naukę w Junior High
lub Secondary School.
Kolejnym etapem edukacji młodego obywatela USA
jest szkoła Middle School (Grades 4-6, 5-7 lub 6-8 – w
zależności od rangi ukończonej podstawówki).
Długość nauki w tego typu szkole trwa 3 lata. Dzieci,
które skończyły szkole podstawową o poziomie co
najmniej 1-6 są kierowane do Secondary School w
randze 7-12, gdzie edukacja trwa 6 lat natomiast wiek
uczniów zawiera się w przedziale 13 – 18 lat.
Absolwenci tych placówek otrzymują dyplom – High
School Diploma w zależności od typu programu może
to być dyplom zawodowy, standardowy oraz inne,
podobnie jak w Polsce. Kolejnym krokiem w edukacji
jest Upper Secondary – jest to program nauczania
prowadzony przez High Schools oraz Senior High
Schools, edukacja trwa tutaj 4 lata, a dzieci są wieku
15- 18 lat. Absolwenci otrzymują High
School Diploma. Brzmi to skomplikowanie, ale w
praktyce wszystko zależy od stanu, w którym
mieszkasz.
przedstawiła: Julia Curyło

.
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      WIELKA PRZYGODA
 Z MAŁYM INSTRUMENTEM

W naszej szkole jest wielu uczniów
utalentowanych muzycznie. Dziś postanowiłam
porozmawiać o oryginalnej muzycznej pasji z Kają
Drążek z klasy IV.
-Na jakim instrumencie grasz?
-Gram na ukulele.
-Od jakiego czasu grasz na ukulele?
-Będzie już rok.
-Chodzisz na lekcje gry, czy uczysz się sama? 
-Uczę się sama, ale czasami jeżdżę do mojej
cioci, która mnie uczy.
-Czy grasz na jeszcze jakimś innym instrumencie?
-Gram jeszcze na flecie w szkole.
-Czy grałaś jakiś koncert na ukulele?
-Nie, ponieważ nie jestem w żadnej orkiestrze ani w
zespole. Występuję tylko przed moją rodziną.
-Dlaczego wybrałaś właśnie ukulele?
-Wybrałam ukulele dlatego, że mi się spodobało jak
moja ciocia gra i postanowiłam też spróbować.
-Ten instrument jest taki malutki, ile ma strun?
-Ukulele ma cztery struny.
-Ile czasu trwa twój trening w domu?
-Zazwyczaj ćwiczę około 30 minut dziennie.
-Czy chciałabyś grać też na innym instrumencie?
-Tak, chciałabym grać jeszcze na pianinie.
wywiad przeprowadziła: Julia Curyło

.
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                             PASOWANIE NA UCZNIA
                            czyli "pierwszaki" w akcji

.
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Przemierzając nasz kraj, w różnych miejscach Polski, można natrafić na
ciekawe zabytki. Ja niedawno razem z rodzicami byłem na wycieczce w
Częstochowie i zachwyciło mnie to zabytkowe miasto. Częstochowa
leży w południowej Polsce, w województwie śląskim. Pomimo tego, że
znajduje się w granicach województwa śląskiego, historycznie, kulturowo
i etnicznie należy do Małopolski. 
Największe wrażenie zrobiło na mnie Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny na Jasnej Górze, które jest najliczniej odwiedzanym polskim
sanktuarium maryjnymi jednym z najważniejszych na świecie. W zespole
klasztornym ojców paulinów czci się, będący bizantyńską ikoną, cudowny
wizerunek Marii z Dzieciątkiem, który do Częstochowy został
przywieziony w XV wieku. Zwany jest Czarną Madonną. Według legendy
namalował go św. Łukasz Ewangelista na desce stołu w Jerozolimie.
Obraz wkrótce zasłynął łaskami i cudami. W rzeczywistości obraz
powstał w XIV wieku i jest dziełem nieznanego artysty włoskiego. 
Obecne zabudowania zespołu klasztornego pochodzą głównie z XVII
stulecia i reprezentują styl barokowy, choć początki istnienia klasztoru
sięgają roku 1382 i związane są z księciem
Władysławem Opolczykiem. Warto też dodać, że kompleks położony jest
na wzgórzu o wysokości 293 metrów n.p.m. 
Bardzo polecam to urocze miejsce. Warto zwiedzić! Nawet jeżeli ktoś nie
jest wierzący, to klasztor na Jasnej Górze jest wart odwiedzenia. Miejsce
to stało się bowiem historycznym symbolem naszego kraju. W ostatnich
latach ekspozycje muzealne powiększyły się znacznie. Jest tam wiele
pamiątek związanych z Polską i tych bardzo starych (dary królów) i tych
współczesnych.

poleca: Szymon Hatalewicz

                   Z WIZYTĄ U CZARNEJ MADONNY
                        wycieczka do Częstochowy

.

    
  Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT     
                   WIELKIEJ NOCY

           CAŁA REDAKCJA GAZETKI             
            "UCZNIOWSKIM PIÓREM"

                           ŻYCZY 
WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM 
       ORAZ PRACOWNIKOM SZKOŁY

                  DUŻO RADOŚCI, 
          SPOKOJU I ODPOCZYNKU.

            WRACAJCIE WYPOCZĘCI, 
            PEŁNI SIŁ I OPTYMIZMU!

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 7 03/2021 | Strona 7 
www.juniormedia.pl UCZNIOWSKIM PIÓREM

.

                                          2+2= :-)
 ROZMOWA OLIWII Z PANIĄ KINGĄ ASMUS-KOŻUSZEK

-Od ilu lat pracuje pani jako nauczyciel matematyki?
-Wkrótce minie 16 lat.
-Czy jest takie zadanie matematyczne, którego nie umie pani do dziś rozwiązać?
-Oczywiście, że takie istnieje. Daje mi to napęd, by zdobyć nowe wiadomość i umiejętności.
-Dlaczego wybrała pani uczenie matematyki?
-Zaczęło się od przypadku. Gdy byłam w Waszym wieku marzyłam, by zostać pilotem bądź astronautą. Jednak
szybko przekonałam się, że nauczanie jest właśnie tym, co lubię robić.
-Jak radzi sobie pani z nauczaniem gorszych uczniów?
-Nie ma gorszych uczniów i lepszych. Staram się nie stygmatyzować w ten sposób. Czasem uczeń nie ma
potrzeby umieć więcej, a czasem po prostu potrzebuje więcej czasu. Każdemu trzeba dać szanse.
-Jakiego przedmiotu nie lubiła pani jak chodziła pani do szkoły?
-W szkole podstawowej lubiłam każdy przedmiot. Miałam cudownych nauczycieli.
-Jaka jest pani ulubiona atrakcja w Polsce?
-Oczywiście morze. Co roku spędzam tam dużo czasu.
-Ma pani jakieś zwierzątko domowe?
-Tak. Mam dwuletniego yorka. Wabi się Luna. Najlepszy przyjaciel, zawsze mnie rozwesela. 
-Lubi pani słodycze?
-Za bardzo. Pochłaniam je w ogromnych ilości.
-A Pani ulubiona potrawa?
-Uwielbiam krewetki w każdym wydaniu.
-Co lubi pani robić, jak ma pani czas wolny?
-Wówczas najchętniej nie robię nic. Błogi odpoczynek w ciszy z dobrą książką i świeżo zaparzoną kawą.

.
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Korzystając z popularnej na całym świecie aplikacji Instagram, służącej do  publikowania zdjęć i czasowych
relacji (stories), pamiętaj o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych:
1.Gdy publikujesz swój wizerunek, rób to mądrze – nie zamieszczaj zdjęć swojego najbliższego otoczenia, a
 także osób, które nie wyraziły na to zgody.
2.Twój wygląd zewnętrzny lub nawet głos to również dane, które mogą zostać skradzione.
3. Dbaj o prywatność! Nie podawaj zbyt wielu informacji na swój temat. Imię i nazwisko, data urodzin czy
miejsce zamieszkania nie muszą być widoczne na Twoim profilu. Przyjmij zasadę „im mniej – tym lepiej”.
4. Jeśli chcesz zwiększyć poziom prywatności, ustaw status swojego konta na prywatne. Funkcję tę znajdziesz
w zakładce oznaczonej zębatką. Aplikacja mobilna: ustawienia → prywatność → prywatność konta → konto
prywatne. Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → konto prywatne. Teraz
możesz mieć pewność, że nikt nie zaobserwuje Cię bez Twojej zgody.
5. Profil prywatny gwarantuje też, że Twoje zdjęcia będą widoczne wyłącznie dla osób zaufanych. 
6.Jeśli ktoś bez Twojej zgody udostępnia zdjęcia i filmy, możesz przestać obserwować takiego użytkownika lub
zablokować go. Możesz także zgłosić aplikacji konto osoby, która  narusza zasady.
7. Sam możesz zdecydować, z kim chcesz podzielić się swoją relacją, odbiorcami Twojego stores może być
tylko grupa zaufanych znajomych. Listę bliskich w łatwy sposób możesz ustawić na swoim profilu. W dowolnym
momencie możesz ją zaktualizować. Aplikacja mobilna: ustawienia → konto → bliscy znajomi.
8. Twoje hasło do Instagrama powinno być silne, trudne do złamania, ale i takie, które będziesz w stanie
zapamiętać. Sama aplikacja rekomenduje użycie liter drukowanych, cyfr oraz innych znaków, np. łącznika lub
myślnika. By zmienić hasło na nowe, zajrzyj do opcji aplikacji. Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia
→ hasło. Przeglądarka internetowa: ustawienia → zmień hasło. Korzystaj również z dwuetapowego
uwierzytelniania za pośrednictwem SMS, dzięki czemu zwiększysz bezpieczeństwo swojego konta. lAplikacja
mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Przeglądarka internetowa:
ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
9. Dzięki narzędziom Instagrama bezproblemowo sprawdzisz, jakich zmian w profilu dokonywałeś przez cały
okres użytkowania aplikacji – czy i kiedy zmieniałeś hasło, adres mailowy. Jak brzmiał stary nick, co
zamieściłeś w biogramie, oraz czy podawałeś tam linki do stron zewnętrznych. Możesz uzyskać do nich dostęp,
kierując się poniższą instrukcją. lAplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → dostęp do danych.
Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → dane konta. l
10.Za każdym razem wyloguj się po zakończonej sesji. Zapewni to maksymalną ochronę konta oraz utrudni
osobom trzecim dostęp do niego.
11. Pamiętaj, by dane do logowania nie były zapisane w przeglądarce, z której korzystasz. Po zalogowaniu
pojawi się komunikat: Zapisać Twoje dane logowania? Tu należy wybrać opcję nie teraz.
 Miej na uwadze, że Instagram stale ewoluuje. Każdorazowo monitoruj zachodzące zmiany, by w razie
potrzeby reagować. Wszelką dodatkową pomoc znajdziesz pod adresem facebook.com/help/instagram

Artykuł sporządzono na bazie materiału zeStrona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

                    Uważaj w sieci! Warto wiedzieć! 
Instagram-jesteś jednym z ponad miliarda użytkowników
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