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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

W tym numerze pół żartem pół serio rozmawiamy
z panią Izabelą Jaźwińską,

która uczy w naszej szkole wychowania fizycznego

Ulubiona potrawa:
Spaghetti

Ulubiona książka:
Kryminały Jo Nesbo

Ulubiony zespół muzyczny: 
U2

Ulubiony kolega z pracy:
Wszyscy nauczyciele

Ulubiony uczeń:
Moje koszykarki i
koszykarze

Cechy cenione u ludzi: 
Szczerość, uczciwość, poczucie
humoru 

Preferuję modę: 
Uwielbiam sukienki

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem: 
Z chodzenia po górach

Najwięcej problemów w pracy
mam z…:  
Uczniami niesolidnymi,
leniuchami

W codziennym życiu denerwuje
mnie:  
Głupota

Po pracy w szkole: 
Leżę na sofie

Innym zazdroszczę: 
Podróży do egzotycznych
miejsc, czasu na chodzenie po
górach

Największa głupota jaką
zrobiłam: 
Brak

Mój życiowy autorytet:
Moja mama i tata

Krytyka w moim kierunku: 
Męczę dzieci

Izabela Jaźwińska - nauczyciel wychowania fizycznego

UWIELBIAM 

SUKIENKI

Kocham: 
Jeść i sport, moją rodzinę

Lubię:
Jeździć na nartach, na rowerze,
chodzić po górach

Marzę o:  
Pływaniu na windsurfingu 

Nienawidzę:
Zawiści

Gdybym nie była nauczycielem:
Byłabym pracownikiem TOPR

rozmawiała: 
Zuzia Zębala



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 166 01/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl WagnerPress II

ODTWARZAMY OBRAZY
wystawa 3

Obejrzeliście pięć obrazów na dwóch wystawach. Czas na następne. Tym razem dzieła
Miłosza i Szymona, też z 7 d. 
Odtworzyli obrazy bardzo sławnych artystów. Z tym że jeden tworzył w XX wieku, a drugi
w XV.

To bardzo znany obraz Leonarda
da Vinci, który zobrazował nasz
kolega Szymon. Powiem krótko -
nie wiem, czy koledzy z gazetki nie
wkręcają mnie, wysyłając mi
oryginalny obraz, gdyż nie
doszukuję się żadnych zmian.
Wszystko się zgadza, zwłaszcza
proporcje łasiczki oraz ten kobiecy
wzrok patrzący w dal.

Jakub Szypuła

Łasiczka czy gronostaj? O tym
napiszemy później, bo wybieramy
się obejrzeć oryginał. 

Na obrazie odtworzonym przez Miłosza widać, jak 
gitarzysta, tyle że chyba nie starszy, siedzi w
otoczeniu zimnych barw. 
Oryginał jest piękny, lecz według mnie w wersji
Miłosza wygląda lepiej.

Jakub Szypuła

STARY GITARZYSTA

Paulo Picasso

Ten obraz olejny namalował Pablo Picasso na
przełomie 1903 i 1904 roku. 
Przedstawia starszego muzyka, wychudzonego, w
wytartym ubraniu, który pochyla się nad swoją
gitarą podczas grania na ulicach Barcelony w
Hiszpanii.

DAMA Z ŁASICZKĄ CZY DAMA Z GRONOSTAJEM
Leonardo da Vinci

malował go w latach 1488–1490; jest malutki: 54 cm x 39 cm; można go obejrzeć na Wawelu 
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POKAZ TALENTÓW

Na jednej z godzin wychowawczych w naszej redakcji, czyli sali 110, odbył się klasowy pokaz talentów i
zainteresowań uczniów z mojej klasy.

POKAZ TALENTÓW
Występ rozpoczął mój kolega Kuba. Pokazał swoje hobby-jazdę na hulajnodze wyczynowej. Opowiedział
ciekawie o tym oraz pokazał krótkie filmiki, na których wykonuje różne tricki. 

Następnie swoje zainteresowanie przedstawiła nasza redaktorka - Maja. Na swoim filmie pokazała, jak piecze
babeczki i pierniczki - co bardzo mnie zainteresowało, ponieważ lubię robić wypieki. Powiedziała, że do
gotowania zachęcił ją program telewizyjny.

Potem zobaczyłem film również redakcyjnego kolegi - Szymona. Co ciekawe ma on aż trzy pasje: siatkarstwo,
narciarstwo i gry o autach, które zobaczyłem w jego filmie.

grafika:

Jako czwarty wystąpił Kacper –
oczywiście również kolega z
redakcji. Jego konikiem jest
orgiami – składanie z papierowych
części rozmaitych rzeczy. Pisał o
tym w gazetce dwa lata temu.
Pokazał nam swoją kolekcję.

Ostatnia wystąpiła Julka. Jej
hobby to rysowanie - co wychodzi
jej bardzo ładnie.
Pokazała nam swój zeszyt z
pracami plastycznymi. Rysuje
kredkami i ołówkiem, ale
powiedziała, że preferuje
rysowanie ołówkiem.

Pokaz talentów uważam za udany i
bardzo mi się podobał.

Maciek Grochowina

Hobby, zainteresowania, pasja, konik - czyli co robią uczniowie, oprócz oczywiście nauki.
Już wiele razy pisaliśmy o tym na łamach naszej gazetki. Bo przecież szkoła to nie
wszystko, więc w wolnych chwilach warto rozwijać swoje zainteresowania.

Kacper
Kuna
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CZWORONÓG W OBIEKTYWIE
laureaci

Mój radosny kot
Hektor.

Aleksandra
Zegan T o Leon, pies moich sąsiadów.

Jest to czworonóg rasy golden
retriever, ma 3 lata. Znam go od
szczeniaka. Bardzo się lubimy,
czasami wspólnie wychodzimy na
spacery. Tak jak ja, lubi słuchać
muzyki, co widać na załączonym
zdjęciu. 

Bruno Czaja

Szalona zabawa 
Holly i Henia.

Aleksandra Pilarczyk

NAGRODZONE ZDJĘCIA CZWORONOGÓW 
I ICH AUTORÓW

I miejsce  
Aleksandra Zegan, kl. VII f 

Radosny Hektor
II miejsce 

Aleksandra Pilarczyk, kl. V a 
Wesoła zabawa piesków

III miejsce 
Bruno Czaja, kl. VII f 

Muzyczny relaks Leona

Po opublikowaniu maili laureatów konkursu Czworonóg w tarapatach czas na
nagrodzone zdjęcia w konkursie Czworonóg w obiektywie. 

Czy naprawdę są ciekawe i wesołe? Osądźcie sami, bo jury miało problem.

Zakończyliśmy prezentację prac laureatów konkursów o zwierzątkach.
Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Jeśli macie śmieszne zdjęcia Waszych pupili, przyślijcie do redakcji. Na
pewno opublikujemy. 

Redakcja
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DZIEŃ WIKIPEDII
15 stycznia

grafika:

WIKIPEDIA POMAGA W SZKOLE
Może nie każdy ją redaguje, ale uczniowie na pewno
korzystają z jej zasobów. Szczerze – często pomaga
w odrobieniu pracy domowej. A tak a propos, ciekawe
w ilu domach jest papierowa encyklopedia, z której
korzystają uczniowie?

Filip

Wikipedia to znana strona internetowa, czyli wirtualna wielojęzyczna encyklopedia, na
której można znaleźć wiele ciekawych rzeczy na różne tematy. 
Korzystają z niej ludzie na całym świecie.

Chociaż jest stroną internetową, doczekała się
własnego święta, a jego dzień i miesiąc nie są
przypadkowe.

21 URODZINY WIKIPEDII

Założono ją 15 stycznia 2001 roku. 
Wtedy uruchomiono angielską wersję językową –
pierwszą z 316, które funkcjonują. 
Polska wersja Wikipedii powstała 26 września 2001
roku. Wtedy to pojawił się pierwszy artykuł. Teraz ma
ponad 1,5 miliona tekstów.

Maciek Grochowina

HAWAJSKIE WIKI 
I ENCYKLOPEDIA

Nazwa Wikipedii to neologizm. 
Zostały połączone dwa słowa: hawajskie wiki, co
znaczy bardzo szybko i encyklopedia.

Maciek

WIKIPEDYŚCI NIE ZAWSZE PRAWDZIWI
Jej hasło promocyjne mówi wszystko: 

„Wolna encyklopedia, 
którą każdy może redagować”

Skoro każdy może, to trzeba uważać, bo są w niej
błędy, fałszywe informacje. 
Bo funkcjonuje ona w oparciu o oprogramowanie
WIKI, które umożliwia edycję każdemu
odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści.

Filip

Maciek
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