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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA

          MODA W NASZEJ SZKOLE

Z moich obserwacji wynika, że u dziewczyn w naszej szkole coraz częściej możemy zauważyć
spodnie z niskim stanem, szczególną popularnością darzymy spodnie typu parachute.
   Innymi popularnymi modelami spodni są: spodnie cargo, jeansy z szerokimi nogawkami i w ostatnim czasie
legginsy. 
   Jeżeli chodzi o górne części ubioru to królują obcisłe topy z długim lub krótkim rękawem. Nieodłącznym
elementem ubioru większości dziewczyn są bluzy oversize.
   U większości chłopaków z naszej szkoły sprawa jest dosyć prosta-dresy lub jeansy, koszulka, bluza oraz
oczywiście kaptur na głowie.
   Najczęściej zakładanymi butami w naszej szkole są buty firmy nike.

                                                                                                                                       Lena Dąbrowska 8N

Niedawno zakończył się pierwszy semestr. Dla niektórych był to bardzo owocny czas nauki. Klasą z najwyższą
średnią została klasa 8H ze średnią 5,13. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły również klasa 4G i 5F ze średnią
5,08. Inni, natomiast muszą jeszcze trochę popracować nad samodyscypliną. Najniższą średnią w tym półroczu
miała klasa 8P  - 3,94. 
Oczywiście szkoła to nie tylko nauka. W tym semestrze Samorząd Uczniowski zorganizował:

Grę Halloweenową,
Dzień Postaci z Bajek,
Dyskotekę Andrzejkową,
Grę Świąteczną,
oraz wiele innych.

Przyszłe półrocze zapowiada się równie ciekawie. Klasom z wysoką średnią życzymy utrzymanie tak samo dobrych
wyników, a klasom, którym poszło trochę gorzej, polepszenia ocen.

Mira Golda kl 8k
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Wywiad z Panią Barbarą Grabowską

R: Dzień dobry
BG: Dzień dobry

R: Czy od zawsze chciała być Pani nauczycielką?
BG: Tak, od zawsze o tym marzyłam.

R: Dlaczego akurat geografia?
BG: Ponieważ lubię podróże, lubię poznawać nowe regiony, kulturę oraz kuchnię innych państw.

R: Jak zaczęła się Pani przygoda z nauczaniem?
BG: Z harcerstwem. Już w liceum prowadziłam gromadę zuchową. Od razu po maturze poszłam na studia
związane z pedagogiką specjalną. Na początku pracowałam w domu dziecka.

R: Od ilu lat pracuje Pani jako nauczycielka?
BG: Od 25 lat.

R: Co robi Pani w wolnym czasie?
BG: Podróżuję, czytam książki. Pływam na łodziach.

R: Jakie przedmioty szkolne lubiła Pani najbardziej?
BG: Matematykę, geografię i język polski.

R: Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie z czasów szkolnych?
BG: Pierwsza miłość. 

R: Jakie są według Pani zalety, a jakie wady pracy nauczyciela?
BG: Największa według mnie zaleta to satysfakcja z tego, jak moi uczniowie się rozwijają. Wadą jest brak
szacunku do zawodu nauczyciela ze strony społeczeństwa.

R: Czy utrzymuje Pani kontakt ze swoimi byłymi uczniami?
BG: Tak, niektórzy mają już nawet dzieci.

R: Jakie są Pani plany na przyszłość?
BG: Podróże, podróże i jeszcze raz podróże.

R: Dziękuję za poświęcony czas.
BG: Dziękuję.

Mira Golda kl 8k



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 20 02/2023 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wieści z Ceramicznej

Australia – kraj kangurów i nie tylko

                         HOROSKOP NA WESOŁO:)

Pierwsi ludzie pojawili się w Australii aż 40 tysięcy lat temu, dzięki temu, że wówczas Australię i Azję
Południowo-Wschodnią łączył przesmyk lądu. Osadnicy z Europy dotarli tam dopiero pod koniec XVIII wieku -
była to grupa skazańców z Wielkiej Brytanii. Potem przez długi czas Australia była przede wszystkim kolonią
karną w sumie dla ponad 160 tysięcy ludzi. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku zaczęli przyjeżdżać osadnicy,
którzy sami wybrali ją na miejsce do życia. W sumie nic dziwnego, że tak długo trzeba było czekać. Australia
bywa ryzykownym miejscem do życia! Mają tam wiele niebezpiecznych gatunków zwierząt: w tym 17 gatunków
jadowitych węży, skorpiony, pająki, rekiny i meduzy. 
Australia kojarzy się głównie z hodowlą owiec. Pewien Brytyjczyk próbował też rozpocząć hodowlę królików.
Prawie skończyło się to jednak katastrofą ekologiczną: 24 króliki, które nie miały w tym środowisku naturalnych
wrogów, więc tak szybko się rozmnożyły, że ich populacja osiągnęła 10 milionów. Pomimo, że Australijczycy
mają w swoim herbie emu, to w 1932 toczyli z tymi ptakami wojnę. Co śmieszne, emu udało się “wygrać” tę
wojnę.
Najlepiej znanymi miastami Australii są Sydney i Melbourne, ale żadne z nich nie jest stolicą. Jest nią Canberra.
Jeśli spojrzycie na mapę Australii, to znajdziecie tam Górę Kościuszki - nazwaną tak w 1840 r. przez
podróżnika i odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego. Z kolei jego nazwiskiem nazwano później między innymi
pasmo gór w Australii. Ciekawe, jak Australijczycy radzą sobie z wymawianiem polskich nazwisk...
                                                                                                                                   Jan Falkowski 8H

Koziorożec: W lutym uważaj na wszystkie rogi, na przykład kąty stołów! Przez przypadek koza może Cię na
nie wepchnąć!
Wodnik: Do wszystkich wodników: nie idźcie na film "Avatar - istota wody". Może zacząć wam odbijać i
będziecie chcieli przenieść się do ich świata wymyślonego przez reżysera!
Ryby: Jedno zdanie: nie inwestujcie w zwierzątka jakimi są ryby.
Baran: W lutym zacznij być bardziej otwartym na ludzi! Nie bądź głupi! Jak baran...
Byk: To, że niektórzy omijają Cię szerokim łukiem to nie przypadek. Przestań patrzeć na nich spod byka!
Bliźnięta: Uważaj na lustra. Może to portal do innego świata w którym masz sekretnego bliźniaka?
Rak: Jeśli na wakacje planujesz pojechać na plażę lepiej przemyśl to dwa razy! W piasku znajduje się dużo
zwierząt, które wcale nie są zbyt przyjemne!
Lew: Luty będzie się wydawał bardzo straszny. Ale musisz być odważny zupełnie jak na lwa przystało!
Panna: Omijaj wyprzedaże drogich butów szerokim łukiem. W lutym będzie ich zdecydowanie za dużo.
Waga: W lutym szczęście i czas spędzony z rodziną będzie na wagę złota.
Skorpion: W tym miesiącu dotknie cię niesamowicie wielka obsesja na punkcie dziwnych zwierząt. Kiedy
przyjdzie ci do głowy kupno jednego z nich zdecyduj się na skorpiona. Z pewnością będziecie dobrymi
przyjaciółmi!
Strzelec: W lutym na loterii uda ci się ustrzelić główną nagrodę! Musisz tylko uwierzyć, że tak się stanie!

                                                                                                                                                 Kaja Piątek 7a
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                   ANKIETA O FERIACH ZIMOWYCH

PIERWSZY SEMESTR W
LICEUM

     HUMOR Z ZESZYTÓW

1 .Gdzie najczęściej spędzasz ferie zimowe?
a) W Polsce - 83%         b) Za granicą - 17%

2. Jeżeli w Polsce, to gdzie?
a) Nad morzem - 17%        b) W górach- 34%      c) W domu - 39%     d) Na obozie/koloniach - 10%

3. Jeżeli zostajesz w domu to co robisz? 
Najczęstsze odpowiedzi: gram w gry komputerowe, czytam, uczę się, rysuję, sprzątam

4. Czy uczestniczysz w programie "Zima w mieście"? (pytanie dla klas młodszych)
a) Tak - 9%               b) Nie - 91%

5. Jaki jest twój ulubiony sport/ aktywność zimowa?
a) Jazda na nartach/ snowboardzie - 33%        b) Jeżdżenie na łyżwach - 42% 
c) Bitwy na śnieżki - 25%

6. Z kim spędzasz ferie zimowe?
Najczęstsze odpowiedzi: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, kuzynostwo, koledzy

                                                                                                            Natalia Dutkiewicz i Agata Sowulewska 8h

Minął już pierwszy semestr w liceum. Przede
wszystkim zdążyłam już przyzwyczaić się do progów
procentowych w skali ocen, które są dużo wyższe niż
w podstawówce. Bliżej poznałam również nauczycieli i
ich wymagania i wiem czego mogę się spodziewać,
więc kartkówki i sprawdziany przychodzę z dużo
mniejszym strachem i niepokojem niż na początku
roku.
Jedną z znaczniejszych różnic jest robienie notatek.
Nauczyciele w liceum nie dyktują ich, to my sami
musimy słuchać ich i notować to co uważamy za
godne zapamiętania. Dzięki czemu przygotowując się
do lekcji rzadko zaglądam do podręcznika, ponieważ
uczę się głównie z własnych notatek.
Po pierwszym semestrze w szkole średniej uważam
że zmiana szkoły wcale nie jest taka straszna.
Nauczyciele w większości są wyrozumiali, a starsze
klasy bardzo pomocne, więc zmiany szkoły nie należy
się bać ;)

1. Jakie umiejętności posiada kogut?
 - Znosi jajka

2. Ebenezer Scrooge to stary dziadu z forsą jak lodu

3. W czasie jakich świąt dzieje się akcja "Opowieści
wigilijnej"?
- Wielkanocnych.

4. Uważam, że pieniądze szczęścia nie dają, bo tak
uważam.

5. Co oznacza tytuł dramatu "Dziady"?
- To takie chłopy, które pracują na cmentarzu.

                                        
                                        zebrała 
                                        Magdalena Plebańczyk
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