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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
U PREZYDENTA...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Nie zabrakło przepięknych
piosenek, utworów wykonanych na
instrumentach muzycznych,
humorystycznych scenek, czy
wzruszających występów solistek.
Organizatorkami przedstawienia były: Pani
Małgorzata Skrzypczyk i Pani Marta
Sztompka-Stępień.
Po występie uczniów głos zabrał Pan
wicedyrektor Łukasz Jakubowski, który
podziękował wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom obsługi i administracji za ich
trud włożony w swoją pracę. Pracownicy
szkoły otrzymali dyplomy z
podziękowaniami.
autor: Kacper Chwałowski

U PREZYDENTA...
14 października przypada Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji, rokrocznie,
prezydent miasta Krzysztof Chojniak
spotyka się z nauczycielami oraz
pracownikami administracji i obsługi, aby
podziękować za trud i wysiłek, wkładany w
edukację dzieci i młodzieży. W tym roku
uroczystość miała miejsce w Mediatece
800-lecia. Nauczyciele z naszej szkoły,
którzy zostali szczególnie docenieni to:
Pani Małgorzata Biłek, Pani Małogorzata
Królikiewicz i Pani Dyrektor Anna Kulisa,
której nagrodę w jej imieniu odebrał Pan
Wicedyrektor
Łukasz
Jakubowski.
Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych
sukcesów!
autor: Kacper Chwałowski
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WYWIAD Z NAUCZYCIELEM
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
Wywiad z nauczycielem matematyki - Panią Małgorzatą Biłek
1. Dlaczego Pani została nauczycielem?
Marzenie z dzieciństwa . Matematyka była moim ulubionym przedmiotem, bo miałam cudownego nauczyciela
matematyki i nie musiałam niczego uczyć się na pamięć. Już w szkole podstawowej lubiłam tłumaczyć
rówieśnikom zadania z matematyki i chemii. Jednak będąc ma praktykach studenckich miałam wątpliwości czy
zawód nauczyciela jest dobrym wyborem, czy podołam wszystkim obowiązkom. Ostatecznie życie potoczyło się
tak, że spełniły się moje dziecięce marzenia.
2. Dlaczego Pani uczy matematyki, czy wiąże się ten przedmiot z Pani zainteresowaniami?
Wybrałam matematykę, ponieważ jest to przedmiot, którego nie trzeba uczyć się na pamięć- trzeba ją tylko
zrozumieć i porządnie przećwiczyć.
3. Ile lat Pani jest nauczycielem?
Jestem nauczycielem od 18 lat. W naszej szkole pracuję dziewiąty rok.
4. Co chciałaby Pani zmienić w swojej pracy?
Chciałabym mieć więcej czasu na rozmowy z uczniami, dzięki czemu lepiej poznałabym ich świat, problemy,
marzenia. Ciągle jesteśmy w biegu, ciągle „gonimy na lekcji z programem nauczania”, zaliczamy materiał,
piszecie sprawdziany, kartkówki. Wielu uczniów po powrocie z nauczania zdalnego ma obniżoną motywację do
nauki, problemy z emocjami, a my, nauczyciele-przedmiotowcy, tak niewiele możemy pomóc.
5. Co się Pani najbardziej podoba w tej pracy?
Dużo satysfakcji daje mi obserwacja rozwoju moich uczniów. Patrzę jak się zmieniają, odnoszą drobne
sukcesy, podnoszą po porażkach, dorośleją i stają się młodymi, inteligentnymi ludźmi. Cieszę się, że odegrałam
jakąś niewielką rolę w pewnym okresie ich życia. Gdy czasami usłyszę na pożegnanie słowo „dziękuję”, to jest
dla mnie dowód, że mimo niepowodzeń i trudności, to co robię ma sens.
6. Woli Pani dziennik elektroniczny czy papierowy i dlaczego?
Jako nauczyciel jest mi obojętnie z jakiego dziennika korzystam. Jednak, jako rodzic muszę przyznać, że
logowanie do e-dziennika jest trochę stresujące.
autor: Kacper Chwałowski, Patryk Kuśmierski

NAJNOWSZE INFORMACJE
DZIEŃ KOLEKCJONERA
11 października w naszej szkole obchodzony był Dzień Kolekcjonera pod hasłem "Każdy ma jakiegoś bzika".
Uczniowie kolekcjonerzy przynieśli do szkoły swoje zbiory i prezentowali je podczas przerw na holu głównym.
Można były podziwiać kolekcję znaczków, makietę kolejową, książki, samochody, figurki koni i kolekcję konsoli.
Organizator: Biblioteka Szkolna
"DWUNASTKA" DOCZEKA SIĘ REMOTNU
Dopiero po piątym przetargu, czyli po niespełna dwóch latach, wyłoniono wykonawcę kompleksowej
modernizacji Szkoły Podstawowej nr 12. Jednak i przy tym postepowaniu nie obyło się bez przeszkód. Gdyby
na sesji Rady Miasta, jaka odbyła się 26.09.2022 r., nie dołożono aż 1,8 mln zł również i piąty przetarg
należałoby unieważnić. Zgodnie z zapisami przetargu modernizacja SP nr 12 ma zakończyć się w
czerwcu 2023 roku, choć placówka ma być już gotowa na przeprowadzenie egzaminu końcowego dla
ośmioklasistów. Zakres planowanych do wykonania prac jest bardzo szeroki. Budynek został oddany do
użytku w 1984 roku i budowany był w zupełnie innej technologii i przy użyciu materiałów odbiegających jakością
od dzisiejszych. Stąd decyzja o kapitalnym remoncie (wymiana wszelkich instalacji oraz wykonanie ogólnie
pojętej termomodernizacji z wymianą węzła cieplnego). Lekcje podczas remontu nie będą odbywały się w tej
placówce.
autor: Kacper Chwałowski
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
RÓŻNE CIEKAWOSTKI
JAK ZACZĄĆ GRAĆ W SZACHY?
Kuoka krótkoogonowa, jest średniej wielkości –
najczęściej jego długość sięga ok. 40- 55 cm., a ogon
do ok. 30 cm. Waży od 2,7 do niewiele ponad 4 kg.
Prowadzi nocny tryb życia, w ciągu dnia chowa się w
leśnych zaroślach. Nie jest typem samotnika,
spędzają czas w niewielkich grupach. Mają piękne,
dość długie i gęste futro – na karku maści rudej, a na
głowie szaro-brązowe. Żywią się roślinami (jak inne
gatunki z rodziny kangurowatych), zaś same mogą
stać się pożywieniem dla lisów. To ich główne
zagrożenie, oczywiście oprócz człowieka, który przez
sympatię do tych uroczych, uśmiechniętych
zwierzątek, może nieświadomie zrobić im krzywdę.
autor: Patryk Kuśmierski

RÓŻNE CIEKAWOSTKI
1. Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty kraj
w Europie, a ma ponad 8000 kilometrów plaż.
2. Mexico City tonie w tempie 10 cm rocznie, czyli 10
razy szybciej niż Wenecja.
3. Obraz Mona Lisy przez kilka lat wisiał w sypialni
Napoleona Bonaparte. Mayday to słowo, które jest
używane zamiast SOS na kontakcie drogą radiową.
4. Wszystkie koty były uważane za święte w
starożytnym Egipcie. Jeśli zabiłeś kota, mogłeś być
skazany na śmierć.
5. Wyspy Kanaryjskie noszą nazwy od psów, a nie
ptaków.
autor: Patryk Kuśmierski

JAK ZACZĄĆ GRAĆ W SZACHY?
Aby nauczyć się grać w szachy należy podjąć kilka konkretnych kroków.
Pierwszym krokiem jest nauka ustawienia figur na szachownica. Jest
ona zbudowana z 64 pól, Linie 1-8, rzędy A-H. Białe figury ustawiamy na
linii 1-2, a czarne na linii 7-8. Druga ważna rzecz to ruchy figur. Zacznijmy
od pionów, które posuwają się o 1 pole do przodu, a z pierwszej linii mogą
poruszyć się o 2 pola do przodu. Wieża posuwa się po linii prostej w każdą
stronę, jeżeli nic nie blokuje jej drogi. Goniec w przeciwieństwie do wieży
posuwa się po linii skośnej, również jeżeli nic nie stoi mu na drodze. Konik
(skoczek) przesuwa się po linii w kształcie litery L. Jest to jedyna figura,
Pixabay
która może przeskakiwać inne figury. Królowa porusza się po linii prostej i
ukośnej w dowolnym kierunku. Najważniejsza figura to król. Porusza się on
w każdą stronę o jedno pole. Wygrywa się gdy doprowadzi się do sytuacji zwanej szach-mat, czyli król
jest atakowany z wszystkich stron i nie ma jak się zasłonić lub uciec. Więcej o tej wspaniałej grze możecie
przeczytać w wielu książkach lub obejrzeć najróżniejsze filmy na YouTube.
autor: Bartosz Górnisiewicz
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POZNAJ NOWY KRAJ - CZAD
WYBITNY HANDLARZ

Wikipedia

Republika Czadu to państwo śródlądowe w środkowej
Afryce. Stolicą kraju jest Ndżamena, a języki
urzędowe to francuski i arabski. Powierzchnia
kraju wynosi 1 284 000 km/2. Ludność całkowita kraju
wynosi 12 185 000, a gęstość zaludnienia to 9
osób/km2. PKB całkowite kraju wynosi około 8,97
miliardów USD, a PKB na osobę wynosi 810 USD.
Walutą tego kraju jest frank CFA. Do 1960 roku kraj
ten był częścią Francji. Po uzyskaniu niepodległości
władzę w kraju objął François Tombalbaye.
Nietolerancyjna i krótkowzroczna
polityka Tombalbayego względem zamieszkujących
północną część kraju muzułmanów doprowadziła w
1965 roku do wybuchu długotrwałej wojny
domowej. Państwo Graniczy z Libią, Sudanem,
Republiką Środkowo Afrykańską, Kamerunem,
Nigerią oraz Nigrem. W 2008 roku Czad
został podzielony na 22 regiony.

autor: Bartosz Górnisiewicz

Timothy Dexter urodził się 22 styczna 1747 r. w
Malden, w dzisiejszym stanie Massachusetts, lecz
wtedy była to brytyjska kolonia. Żył on w
biednej rodzinie, od najmłodszych lat pomagał na
farmie, a w odpowiednim wieku udał się na praktyki
zawodowe. Za ich ukończenie dostał od
przełożonego garnitur i od razu go sprzedał za 8
dolarów. Jedną z bardziej zyskownych inwestycji
Timothy’ego było kupienie waluty kontynentalnej.
Warto zaznaczyć iż w tym samym czasie odbywała
się końcówka wojny o niepodległość USA. Waluta
kontynentalna była emitowana przez kongres USA,
ale jeszcze przed zakończeniem wojny więc nie
wiadome było czy w ogóle tą wojnę uda się wygrać.
Po pewnym czasie okazało się, że kongres USA
zdecydował iż można wymieniać tą walutę na bony
skarbowe, przez co Dexter z dnia na dzień stał się
bogatym człowiekiem. To był tylko jeden z jego wielu
sukcesów handlowych.

autor: Bartosz Górnisiewicz
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To już koniec tego numeru. Zapraszamy na naszego Facebooka - Gazetka Szkolna.
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu zapraszają na Charytatywną Dyskotekę Szkolną,
która odbędzie się 21.10 w godzinach 17-19. Wstęp od 5 zł. Miejsce: Blok C

