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           JAK UCZNIOWIE "WIDZĄ" NAUCZYCIELI?

 14 października o godzinie 11:00, uczniowie zebrali się w szkole w celu nakręcenia humorystycznego filmu o
nauczycielach naszej szkoły. Zgłosiło się ponad czterdzieści osób. Spotkaliśmy się w sali historycznej na
drugim piętrze i zaczęliśmy przydzielać role. Na moje szczęście udało mi się zdobyć jedną z nich. Zaczęliśmy
nagrywać pierwsze sceny. Mieliśmy profesjonalny sprzęt i dużo zapału do pracy, więc nagrywanie było bardzo
przyjemne i przejrzyste. Oczywiście musiały być jakieś wpadki i śmieszne sytuacje podczas nagrywania. Po
około czterech godzinach zamówiliśmy pizzę, wszyscy złożyliśmy się na posiłek. Potem zaczęliśmy kręcić
kolejne sceny. Około 16:00 większość osób poszła do domu, ja również. Gdy kręciliśmy sceny, w których
uczniowie wcielali się w nauczycieli, zauważyłam, że każdy nauczyciel  ma inne zasady i inne zachowania w
przeciwieństwie do pozostałych. Podczas tego wydarzenia poznałam wiele osób i przekonałam się, że każdy
człowiek jest inny. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, odznaczają się innymi cechami, dlatego powinniśmy
doceniać każdego człowieka za to jakim jest. Gdyby wszyscy byli tacy sami, byłoby nudno. Mówiąc szczerze,
chciałabym, aby było więcej takich wydarzeń. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani Klaudii  i Panu
Markowi. Bardzo nam pomogli i wspierali w trudnych chwilach. Teraz czekamy na emisję naszego filmu.

                                                                                                                                         Weronika Kwartnik 6A
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                       ANKIETA NA TEMAT SPORTU

 POLSKA - CZEGO O NIEJ NIE WIESZ

1.  Jaki sport najczęściej uprawiasz?
Piłka nożna 20%  Koszykówka 20% 
Piłka ręczna 1%  Kilka z podanych 9%
Siatkówka 3%  Coś innego  38%  Nic 10%
2.  Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź „coś innego” to co?
Najczęstsze odpowiedzi: Basen, rower, rolki.
3.  Jak często uprawiasz sport?
Codziennie 46%  Dwa razy w tygodniu 19%   Co dwa dni 19%  Raz w tygodniu 10%  Rzadziej 6%
4.  Kiedy ostatnio odniosłeś/aś choćby małą kontuzję za sprawą sportu?
Kilka tygodni temu 11%  Rok temu 35%  Miesiąc temu 14%
To było tak dawno że nie pamiętam 20%  Kilka miesięcy temu 19%  Nigdy 11%
5.  Czy podczas nauki zdalnej ćwiczyłeś/aś z nauczycielem?
Tak 28%  Nie 22%  Czasami 50%
6.  Który rodzaj WF preferujesz?
Zdalną 19%  Stacjonarny 76%  Pół na pół 5%
7.  ( Tylko klasy 6-8 ) Czy chciałabyś/ chciałabyś aby dziewczyny i chłopcy mieli oddzielny WF?  
Tak 83%  Nie 14%  Nie mam zdania 3%                                          Weronika Kwartnik i Nina Białkowska 6A

Zwykle opowiadam o różnych krajach, lecz dzisiaj chciałbym wam
przestawić kilka ciekawostek o naszej Ojczyźnie. 
 

   Wiele obcokrajowców wierzy, że w naszym kraju żyją niedźwiedzie polarne.
Przepraszam, ale nie jesteśmy Norwegią czy Finlandią! W Polsce żyją tylko
niedźwiedzie brunatne - i to niewiele, bo około 100 osobników. Za to jako jedyni mamy
kawałek pierwotnych lasów (czyli nie zmienionych przez człowieka) w Puszczy
Białowieskiej. W Polsce znajduje się też jedyna w Europie naturalna pustynia -
Pustynia Błędowska.
   Kto nie zna Kevina samego w domu? Pomimo tego, że film został wyprodukowany w
Ameryce, najwięcej osób ogląda go właśnie w Polsce. Taka świąteczna tradycja.         
 
   Kto zna stereotyp „Polaka”, który tylko pije piwo? Niestety, to po części prawda,
ponieważ przeciętny obywatel naszego kraju pije 94 litry alkoholu rocznie.
   Przez różne wydarzenia historyczne byliśmy jednym z największych krajów
„eksportujących” ludzi, ponieważ 35% Polaków mieszka za granicą. Najwięcej
naszych rodaków spotkamy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
                                                                                                       Janek Falkowski 7H
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WYWIAD Z PANIĄ EWĄ SZYPROWSKĄ

                KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Z okazji Tygodnia Patriotycznego każda klasa 4-8 losowała pieśń, którą będzie musiała zaśpiewać. Wśród nich
znalazły się m.in.: “Rota”, “Czerwone maki na Monte Cassino”, “Białe róże”, “Legiony/My pierwsza brygada”. W
wielu klasach było dużo śmiesznych sytuacji takich jak na przykład: piszczące głosy, wydzierający się
uczniowie, fałszowanie, mylenie tekstu na zabawne słowa 
Życzymy wszystkim uczniom dobrej zabawy i świetnych wyników w konkursie! Czekamy z niecierpliwością na
wyniki!

                                                                                                          Agata Sowulewska, Natalia Dutkiewicz 7h

1. Dlaczego zdecydowała się Pani zostać nauczycielką?
Od zawsze lubiłam dzieci i bawiąc się w szkołę zawsze odgrywałam rolę nauczyciela. Naśladowanie ich
skierowało mnie na drogę pedagogiczną.
2. Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
W mojej pracy najbardziej lubię, gdy moi uczniowie robią i widoczne postępy. Cieszy mnie kiedy widzę efekty
mojej pracy. Cenię sobie dobry kontakt z uczniami. Najbardziej lubię uśmiech i radość dzieci.
3. Czego Pani nie lubi w swojej pracy?
Teraz bardzo nie lubię niepewności związanej z pandemią. Bezpośredni kontakt z uczniami jest czymś co
cenie najbardziej, ale nie tylko przez ekran komputera.
4. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
W wolnym czasie bardzo lubię piesze wędrówki, ponieważ odpoczywam chodząc. To dla mnie prawdziwy
relaks. Odkryłam też dużą radość z uprawiania własnego ogrodu.
5. Jakie jest Pani największe marzenie?
Bardzo, ale to bardzo chciałabym zobaczyć wyspy Galapagos. Ostatnio czytałam kilka ciekawych książek
przyrodniczych przyrodniczych opisujących właśnie ten zakątek świata.
6.Jaki inny zawód chciałaby pani wykonywać, gdyby nie była pani nauczycielką?
Mogłabym być ekologiem i zajmować się problematyką związaną z ochroną środowiska naturalnego.
7.Co sądzi pani o lekcjach zdalnych?
Lekcje zdalne były koniecznością w sytuacji pandemii. Sytuacja ta spowodowałą u mnie konieczność nauki
nowych technologii, dzięki którym mogłam przekazać wiedzę uczniom.
8.Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole, a jakiego Pani nie lubiła? Geografia i historia były moimi
ulubionymi przedmiotami, ponieważ dzięki opowieściom nauczycieli mogłam poznawać świat.
Najmniej podobała mi się plastyka, gdyż nie lubiłam siedzieć i długo pracować nad jedną pracą.
9.Jakie jest pani motto życiowe?
Mam ich wiele. Jednym z nich są słowa świętego Jana Pawła II. "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni
od Was nie wymagali".
10.Czy ma pani jakieś większe doświadczenie aktorskie? W filmie z okazji Dnia Nauczyciela zagrała
pani śpiewającą 9-ciolatkę w bardzo ciekawy sposób. Nie, jednak zdarzyło mi się uczestniczyć wielu w
przedstawieniach, w szkole i w pracy nauczyciela. Kinga Legierska, Ewa Tomasiewicz 8b
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Najpopularniejsze (na ten
moment) piosenki 

      ZGADNIJ, KTÓRY TO     
         NAUCZYCIEL? :)

  ROZGRZEJ SWÓJ MÓZG     HUMOR Z ZESZYTÓW

W lesie były drzewa.

Budowaliśmy szałasy i okapi.

Jak można określić Nerona? - Idiotus maximus

Poganie i ksześcijanie (pisownia oryginalna)

Błahy wyraz "także" został zapisany tak: tagrze, tak
grze

Cechy charakteru Pana Twardowskiego - brzydki

Na wycieczkę jechaliśmy utokarem.

                                                            Zebrała 
                                              Magdalena Plebańczyk

Top 10 z playlisty Hot hits polska – Spotify
1.Szafir- Mata
2. kolońska i szlugi – sanah
3. Where are you now- Lost frequencies, Calum
Scott
4. Duże oczy- Smolasty, francis, Pedro, Tribbs
5. Cześć, jak się masz – Sobel , sanah
6. Don’t be shy – Tiesto, KAROL G
7.  Love tonight – Edit – Shouse
8. Cold heart – PNAU Remix – Elton John, Dua
Lipa, PNAU
9. Shivers – Ed Sheeran
10. STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAORI,
Justin Bieber

 "Ojciec Tomka"
Ojciec Tomka ma czterech synów:
Rafała, Roberta, Ryszarda i?

"Zawsze Cię wyprzedzam"
Zawsze jestem przed tobą nigdy za tobą. Patrząc na
mnie zdobywasz motywacje. Czym jestem?

"Odejmowanie"
Ile razy możesz odjąć 5 od 25?

Odpowiedzi proszę dostarczać do pani Magdaleny
Plebańczyk do sali 226.
Pierwsza osoba, która poprawnie odpowie, otrzyma
słodką niespodziankę.

Kaja Piątek 6a      


	POLSKA - CZEGO O NIEJ NIE WIESZ
	Zwykle opowiadam o różnych krajach, lecz dzisiaj chciałbym wam przestawić kilka ciekawostek o naszej Ojczyźnie.
	Wiele obcokrajowców wierzy, że w naszym kraju żyją niedźwiedzie polarne. Przepraszam, ale nie jesteśmy Norwegią czy Finlandią! W Polsce żyją tylko niedźwiedzie brunatne - i to niewiele, bo około 100 osobników. Za to jako jedyni mamy kawałek pierwotnych lasów (czyli nie zmienionych przez człowieka) w Puszczy Białowieskiej. W Polsce znajduje się też jedyna w Europie naturalna pustynia - Pustynia Błędowska.
	Kto nie zna Kevina samego w domu? Pomimo tego, że film został wyprodukowany w Ameryce, najwięcej osób ogląda go właśnie w Polsce. Taka świąteczna tradycja.
	Kto zna stereotyp „Polaka”, który tylko pije piwo? Niestety, to po części prawda, ponieważ przeciętny obywatel naszego kraju pije 94 litry alkoholu rocznie.
	Przez różne wydarzenia historyczne byliśmy jednym z największych krajów „eksportujących” ludzi, ponieważ 35% Polaków mieszka za granicą. Najwięcej naszych rodaków spotkamy w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
	Janek Falkowski 7H


