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Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie witamy po wakacyjnej przerwie i życzymy samych sukcesów w
nowym roku szkolnym!
Redakcja

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, CZYLI DZIEŃ NAUCZYCIELA
Czy wiesz, że już 14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej,
czyli potocznie mówiąc Dzień Nauczyciela? W tym dniu nasi nauczyciele zasługują na:

ciszę w klasie (brak rozmów, śmiechów)
grzecznych uczniów
zwroty grzecznościowe:,, dzień dobry’’,,, do widzenia’’ itp.

Najważniejsze jest to, aby sprawić radość nauczycielowi.
Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.
Albania-7 marca,
Argentyna-11 września,
Brazylia– 15 października,
Chiny– 10 września,
Czechy– 28 marca,
Hiszpania– 27 listopada,
Indie– 5 września,
Malezja– 16 maja,
Meksyk– 15 maja,
Rosja– 5 października
Tajwan– 28 września,
Turcja– 24 listopada,
Ukraina– pierwsza niedziela października.

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. 
Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.
Zuzanna Krzyszczuk

Drodzy Nauczyciele, życzymy Wam dużo szczęścia i radości w wykonywaniu
pracy, wzorowych uczniów, stawiania mało 1, lecz dużo 6 i wszystkiego,
czego sobie zapragniecie.
Wszyscy Uczniowie

. Wszystkiego najlepszego!
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Wywiad z psychologiem szkolnym - panią Małgorzatą Świerczyńską

1. Co podoba się Pani w naszej szkole, a co chciałaby Pani natychmiast zmienić?
W naszej szkole niewątpliwie podoba mi się jej kameralny klimat. Pomimo tego, że stale się powiększa i przybywa w niej uczniów, to jednak mogę śmiało
powiedzieć, że wszyscy w niej - jeśli nie z imienia to na pewno z widzenia - znamy się. Ten rodzaj bliskości pomiędzy nami jest niewątpliwie zaletą szkoły.
Czy chciałabym coś zmienić? To, o czym marzę, myśląc o naszej szkole, to piękna, przestronna biblioteka. Chciałabym, by było takie miejsce, gdzie można
spokojnie pójść i poczytać książkę, gdzie każdy uczeń mógłby znaleźć swój przysłowiowy „kąt”.

2. Z jakimi problemami mogą zwracać się do Pani uczniowie?
Tak naprawdę mogą się do mnie zwracać uczniowie z każdą trudnością. Żadna z nich nie jest błaha ani też zbyt duża, taka, z którą nie można by sobie
poradzić. Przychodzą do mnie uczniowie z przeróżnymi kłopotami, takimi jak: sprzeczka rówieśnicza, strata bliskiej osoby, czy rozstanie rodziców. Dzielę z
uczniami wszystkie ich problemy – i te duże, i te małe.

3. Co dla Pani w życiu jest najważniejsze?
W życiu najważniejsza jest dla mnie moja rodzina. Moi bliscy dają mi ogromną siłę i wsparcie. Wiem, że zawsze mogę na nich polegać. To dzięki rodzinie
mam zawsze pewność, że nawet z największych tarapatów uda się mi wyjść. Rodzina - to rzeczywistość najcenniejsza! 

4. Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą sytuację związaną z pracą w szkole?
Nie przypominam sobie jakiejś szczególnie śmiesznej sytuacji, mogę jednak przytoczyć sytuację, która była dla mnie najsympatyczniejsza, i którą z
uśmiechem wspominam do dziś. Otóż jeden z młodszych uczniów bez specjalnej okazji czy okoliczności wyznał mi na ucho: „proszę Pani ja panią lubię
bardziej niż siebie”. Najmilszy komplement, jaki w życiu usłyszałam.

5. W którym momencie zdała sobie Pani sprawę, że chce być psychologiem?
Wyboru, co do kierunku studiów, dokonywałam w klasie maturalnej, to właśnie wtedy odbywało się moje rozeznanie odnośnie przyszłego zawodu. Oprócz
psychologii rozważałam drugi kierunek – weterynarię. Z czasem nabrałam pewności, że chcę przede wszystkim pomagać ludziom a nie zwierzętom. To nie
oznacza, że nie cenię miejsca i roli zwierząt w naszym życiu.

6. Gdyby Pani nie pracowała w szkole, to czym chciałaby się Pani zajmować?
Gdybym nie pracowała w szkole, chciałabym pracować w miejscu, w którym miałabym styczność, kontakt z drugim człowiekiem. Jakie byłoby to miejsce
konkretnie, to już ma drugorzędne znaczenie. Może byłby to szpital, ośrodek pomocy lub duża firma.

7. Co Pani sądzi o portalach społecznościowych np. facebook?
Wszystkie aplikacje mobilne, portale społecznościowe mają swój cel i funkcję. Uważam, że jeśli są używane w sposób rozsądny i odpowiedzialny, mogą
ułatwiać nam codzienne funkcjonowanie. Potrafią one służyć chociażby do wymiany informacji, czy dzielenia się spostrzeżeniami. Natomiast, jeśli są
miejscem szerzenia się bardzo popularnego dziś „haitingu”, to mówię im stanowcze - nie. Osobiście nie jestem zwolenniczką portali społecznościowych, nie
mam konta na facebooku. Zdecydowanie wolę realny, prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem od wirtualnej rzeczywistości.

8. Jaką była Pani uczennicą i jakie przedmioty lubiła Pani najbardziej?
Przez lata nauki w szkole (podstawowej, a także potem w gimnazjum) byłam bardzo pilną, wzorową uczennicą, tak zwanym „prymusem”. Moim ulubionym
przedmiotem szkolnym była od zawsze matematyka. Lubiłam też język niemiecki. Przepraszam za to „nieskromne” wyznanie, ponieważ nie chciałabym,
aby ono wybrzmiało powiedzeniem „samochwała w kącie stała”.
Julia Rogowska

Najlepszy utwór w Szkolnym Konkursie
Poetyckim

Z okazji Dnia Nauczyciela
Dzisiaj jest dzień
lecz nie normalny
a wyjątkowy, wręcz nadzwyczajny.
Dziś podziękować warto uczniowie
tym, którzy dbają o wasze
Nie, nie zdrowie.
O edukację, wiedzę oraz wychowanie,
a nie jest to wcale łatwe zadanie.
Więc podziękujcie Przyjacielowi
lub jak kto woli Nauczycielowi!
Juliana Dołgało

. M. A.
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Nieziemska
Rozdział 1
Istnieje dziewięć odkrytych planet. 13-letnia Naomi to wysoka, mądra i zwinna mieszkanka Triasu – jednej z nich. Trias jest miejscem, w którym o życie
trzeba stoczyć bitwę. Planeta dzieli się na 13 części zwanych Lasami. Każdy z nich dozoruje jeden przywódca wyznaczający zasady, których
nieprzestrzeganie skutkuje karą.
Pewnego listopadowego wieczoru Naomi uciekła z domu w poszukiwaniu tropów oznaczających zbliżającą się batalię, zwaną Wielką Bitwą , mimo starań nie
mogła nic znaleźć. Mijając dom przywódczyni Ophelii, usłyszała niepokojące szelesty. Schowała się za ścianę budynku. Po chwili ku jej zdziwieniu dźwięki
coraz bardziej cichły. Wtem usłyszała odgłosy kroków.
- To jest coraz bardziej emocjonujące – pomyślała dziewczyna.
Kroki stawały się coraz głośniejsze. Zaczęła biec szybko, ale ostrożnie by nie nadepnąć na żądną gałąź i nie zwrócić na siebie uwagi.
- Zaczekaj! – zwolniła, ale po chwili tego żałowała. Dziewczyna poczuła czyjś dotyk na ramieniu. Z niechęcią, powoli odwróciła się do nieznajomej osoby.
- Jestem Ruthia, z planety Świateł – Naomi spojrzała na nią wilkiem. Wyraźnie nie była zadowolona z faktu, że została zauważona. Mimo woli przedstawiła
się. Dowiedziawszy się, że Ruthia nie ma gdzie spać, zaproponowała jej nocleg. Zrobiła to z grzeczności, ale gdy dziewczyna się zgodziła, była wyraźnie
wściekła, że przez uprzejmość będą musiały się bliżej poznać.
Po kolacji i prysznicu poszły się położyć, Ruthia oczywiście miała spać na materacu. Podczas gdy przybyszka opowiadała o swojej planecie, Naomi
zupełnie ją ignorowała. W pewnym momencie gość zadał pytanie:
- A może chciałabyś pojechać ze mną na planetę Świateł?
- Oczywiście, że tak! - z entuzjazmem krzyknęła Naomi, zaskoczona propozycją gościa.
Cdn.
Emilia Ocalewicz

 Najlepsze opowiadanie w Szkolnym Konkursie Literackim
Wielka pomyłka
Jutro będzie Dzień Nauczyciela, a my nie wiemy, co dać naszej wychowawczyni. Kuba, Ala, Zosia i Staś mówią, żeby dać pani czerwone róże. Ania,
Magda, Natalka i Milena myślą o czymś wykonanym przez nas, ale nie sądzę, żeby ten pomysł został zrealizowany, ponieważ chłopcy mówią, że oni nie
będą robić prac plastycznych. Kacper, Wojtek, Piotrek, Martyna i Olga sądzą, że najlepszym pomysłem jest kupienie czekoladek. Ja zaś uważam, że
powinno to być zdjęcie naszej klasy. Myślę, że to właśnie ten pomysł zrealizujemy, ponieważ jak to powiedziałam, to kilka osób podniosło rękę i stwierdziło,
iż ta inicjatywa jest najlepsza. Max, Oliwier, Zuzia, Filip i Kinga twierdzą, że powinniśmy dać pani plakat z życzeniami, pod którymi każdy z nas podpisze się.
Przez trzy przerwy dyskutowaliśmy na temat prezentu dla naszej wychowawczyni, dopiero na czwartej przerwie uzgodniliśmy, że damy jej zdjęcie całej
klasy z dołączoną karteczką z życzeniami i naszymi podpisami. Po lekcjach spotkaliśmy się na korytarzu, aby zrobić wspólne zdjęcie. Wyszło świetnie,
tylko szkoda, że Olga patrzyła się na Alę, a nie na fotografa. Po zrobieniu zdjęcia poprosiliśmy Anię, żeby zabrała je do domu i napisała życzenia dla pani, a
jutro przed lekcjami wszyscy podpiszemy się. Następnego dnia ubraliśmy się odświętnie i przynieśliśmy do szkoły nasz upominek. Gdy weszliśmy do sali,
razem podeszliśmy do biurka, chcieliśmy wręczyć prezent, ale wychowawczyni roześmiała się i powiedziała nam, że Dzień Nauczyciela jest w przyszłym
tygodniu. Wszyscy parsknęliśmy śmiechem, czyli spieszyliśmy się niepotrzebnie. Całe zdarzenie uznałam za śmieszne i nigdy go nie zapomnę.
Maja Jędrzejewska

.. .Adrian
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Wspomnienia z wakacji
W wakacje mamy czas na odpoczynek, zwiedzanie nowych miejsc,
poznawanie ciekawych ludzi, nierzadko odmiennych kultur oraz zwyczajów.
Większość uczniów przywołuje z pamięci z rozrzewnieniem wakacje, gdy
rozpoczyna się rok szkolny. Pocieszające są wspomnienia na przykład o
poznanych kolegach, pięknych widokach czy o przygodach, jakie się
przeżyło w towarzystwie najbliższych i przyjaciół.
Wspomnienia to myśli, które umożliwiają nam w trudnych sytuacjach, gdy
jesteśmy przytłoczeni nauką, zrelaksować się i choć przez chwilę poczuć
się jak nad morzem, w górach albo na Mazurach. Potrafią one naprawdę
poprawić humor i sprawić, że zapomnimy o zmartwieniach oraz trudach
nauki.
Warto dzielić się wspomnieniami ze znajomymi, takie rozmowy potrafią
uruchomić wyobraźnię i pozwalają na nowo przeżyć minione chwile.
Słuchając wakacyjnych opowieści przyjaciół, poszerzamy wiedzę o
ciekawych miejscach i sposobach na spędzenie lata. Dowiadujemy się
więcej o kolegach i ich zainteresowaniach.
Czasem jednak wspomnienia mogą wywołać w nas wzruszenie i smutek.
Dzieje się tak, gdy przypomnimy sobie o przyjaźniach i ludziach, których już
nie zobaczymy lub o miejscach, których prędko nie odwiedzimy. W takich
sytuacjach warto myśleć pozytywnie, że w lipcu znowu będą wakacje,
znowu zobaczymy nowe miejsca, znowu zawiążemy nowe przyjaźnie i
znowu będziemy mogli odpocząć w miłym towarzystwie.
Co jeśli jednak nie będziemy mogli sobie przypomnieć tych najmilszych
chwil? Gdy zapomnimy, jak wyglądało ulubione miejsce lub kolega? W takiej
sytuacji pomogą pamiątki np. zdjęcia, pocztówki albo filmy z wakacji. Na
pewno po obejrzeniu fotografii z pięknym widokiem, który się widziało
osobiście wspomnienia same wrócą i będzie się można zrelaksować,
przeżywając najmilsze sytuacje z wakacji…
Antek Bulenda

.

Bezpieczeństwo w szkole
Bezpieczeństwo w szkole było, jest i będzie priorytetem zarówno dla
rodziców, jak i nauczycieli. Uczeń powinien być bezpieczny w klasie, na
przerwie, na wycieczce, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, a
także na imprezach szkolnych.
Bezpieczna szkoła to nie tylko regulaminy, procedury, paragrafy, ale również
bezpieczne środowisko kształtowane poprzez pozytywny klimat szkoły.
Dyrektor szkoły i nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nauki, zabawy
oraz wypoczynku w przyjaznej i radosnej atmosferze. Każdy uczeń powinien
jednak przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w szkole. Oto kilka z nich:

1. Nie wolno biegać po korytarzu i wdrapywać się na parapety okienne.
2. Należy mieć zawiązane buty.
3. Nie wolno używać przemocy i agresji wobec siebie.
4. Nie można kłócić się przy stole pingpongowym.
5. Nie wolno biegać po schodach.
6. Nie wolno zjeżdżać po poręczach.
7. Nie należy krzyczeć na korytarzu i stołówce szkolnej.
8. Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych.

Uczeń, aby mógł rozwijać się prawidłowo, musi mieć zapewnione poczucie
bezpieczeństwa w szkole. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo fizyczne,
ale również o poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, tzn. o odrobinę
zrozumienia, akceptacji oraz empatii ze strony człowieka dorosłego, a także
swojego kolegi czy koleżanki.
Jakub Kleinszmidt

Higiena Hermenegildy 
Pewnego dnia dziewięcioletnia dziewczynka o imieniu Hermenegilda
postanowiła nie myć włosów, bo chciała zobaczyć, jak to jest, gdy się długo
ich nie myje, namówiły ją do tego koleżanki.
Nie powiedziała o swym zamiarze mamie. Dziewczynka nie myła głowy
przez kilka dni. W jej włosach pojawił się malutki, wesoły i gruby Stworek
(daleki kuzyn Skarbka z kopalni), który chodził z młotkiem. Stworek szukał
diamentów, więc walił nim w podłoże. Była to głowa dziewczynki, która przez
to zaczęła ją boleć.
Dziewczynka miała tłuste włosy, więc Stworek był cały umazany i nic nie
mógł znaleźć.
Pewnego dnia wymyślił, co zrobić z tym tłuszczem. Postanowił podpalić
jeden włos, palił się on dobrze, ale krótko. Stworek znalazł kołtuna, którego
również podpalił, ten palił się bardzo dobrze i długo, podpalił też pozostałe
włosy. W tym momencie z głowy dziewczynki zaczął unosić się dym. Był on
coraz gęstszy. Hermenegilda dostojnie poszła do łazienki i wsadziła głowę
pod wodę. Po umyciu nie było już dymu, ale również nie było włosów.
Następnego dnia Hermenegilda poszła do szkoły w peruce, która co chwila
spadała jej z głowy. Dzieci śmiały się z niej, a ona wiedziała już, że włosy
myje się często.
Natalia Pawłowska

.. .
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WARTO ZOBACZYĆ
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH”
Film opowiada o tym, co robią zwierzęta domowe po wyjściu ich właścicieli z
domu np. do pracy lub szkoły. Wydarzenia rozgrywają się w Nowym Yorku.
Pewnego dnia Kate, idąc przez ulicę, widzi pudło, w którym jest mały piesek
o imieniu Max. Dziewczyna decyduje się wziąć go do siebie do domu. Po
jakimś czasie bohaterka bardzo przywiązuje się do pupila. Pół roku później
Kate przyprowadza nowego psa o imieniu Diuk. Na początku nowy
czworonóg nie dogaduje się z Maxem, ale potem zaczynają się bardzo
lubić…
Zachęcam do obejrzenia ich przygód!
Martyna Korycka

.

WARTO PRZECZYTAĆ
Eoin Cofler "ARTEMIS FOWL"
Dlaczego akurat ta książka? Po pierwsze polecił mi ją kolega, który jest
maniakiem czytania i mówi, że tak fajnej książki jeszcze nie czytał i miał
rację, bardzo szybko pochłonąłem ją.
Eoin Cofler, autor powieści, nauczyciel irlandzkiego pochodzenia, jakby
zazdroszcząc sukcesu J. K. Rowling (autorce przygód Harrego Pottera),
postanowił stworzyć konkurencyjny utwór w stosunku do przygód młodego
magika i napisał "Artemis Fowl". Główny bohater książki to 12-letni chłopiec,
który jest istnym mistrzem i geniuszem w świecie przestępczym. Akcja
rozgrywa się w dwudziestym trzecim wieku, a więc w dalekiej przyszłości.
Artemis wychowuje się w niezwykle zamożnej rodzinie, która kultywuje
własną, specyficzną tradycję, ma swoje wewnętrzne prawa: zakazy i
nakazy. Młody Artemis wkracza w "dorosłe życie" wtedy, kiedy jego ojciec
zostaje porwany przez mafijnych gangsterów wywodzących się z Rosji, a
jego rodzicielka przez tę sytuację wpada w głęboką depresję, załamując się
emocjonalne. W związku z zaistniałą sytuacją chłopiec postanawia
odtworzyć wielkość i świetność swojej rodziny, w czym pomagają mu
Butlerowie, a także techniczny postęp, jaki dokonał się w świecie
komputerowym oraz technicznym, a dodatkowo jego własny wysoki iloraz
inteligencji. Pracuje bardzo ciężko, by "wprowadzić swój ród znowu do gry" i
przechytrzyć nację elfów oraz rozgryźć ich pilniestrzeżone tajemnice.
Moim zdaniem książka jest bardzo dobra, ale nieidealna. Naprawdę
czytałem ją z wielkim zainteresowaniem, jednak wolę np. „Hobbita”,
ponieważ jest on lepiej napisany. Powieść na pewno ma plus, ponieważ tacy
ludzie jak ja, czyli nieczytający zbyt dużo mogą się naprawdę wczuć w
fabułę i z przyjemnością ją przeczytać.
Julian Dołgało

!!!!!!!!!UWAGA!!!!!!!!!
W każdym numerze gazetki szkolnej będzie występował poradnik
„Sympatyczne spędzanie czasu”. Dzięki niemu nie będziesz się nudził!
Będę podawać dwa przykłady na dobrą zabawę! Zacznijmy od
miłośników zimy i sportu. Wiecie, że już od 15 września jest otwarte
lodowisko na Torwarze? Nie martwcie się, jeśli nie macie łyżew lub
kasku obie rzeczy można tam wypożyczyć! Teraz coś dla miłośników
wrotek! Niedawno otworzyli pierwszą wrotkarnię w Warszawie „Roller
Disco”, znajduje się na ul. Połczyńskiej 115. Godziny otwarcia i
wydarzenia znajdziecie na stronie wrotkarni: http://wrotkarnia.com/.
Pamiętajcie wpierw odróbcie lekcje ,,Najpierw obowiązki, później
przyjemności”
Emilia Wierzbicka

.

Ciekawa dyscyplina sportowa
piłka wodna
Piłka wodna inaczej nazywana waterpolo to „mokry” sport. Jest to zespołowa
gra, która odbywa się w wodzie. Biorą w niej udział dwie drużyny. W każdej
jest po siedmiu graczy. Grają w nią kobiety i mężczyźni w ponad 100 krajach
na całym świecie. Waterpolo powstało w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Od
116 lat znajduje się w programie letnich igrzysk olimpijskich. Pole do gry ma
wymiary 20x30m, a celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika. Mecz
składa się z 4 ośmiominutowych części. Do gry w piłkę wodną jest
potrzebny czepek z ochraniaczami na uszy, służą one też do rozróżniania
drużyn. Do tego sportu trzeba umieć pływać. W piłce wodnej wykorzystuje
się styl pływacki łączący żabkę z kraulem lub grzbietem. W Warszawie
można trenować tę dyscyplinę sportową w Legii Warszawa na basenie przy
ulicy Potockiej. W tym roku na igrzyskach olimpijskich w Riowy grała Serbia,
która pokonała w finale Chorwację. Wydaje mi się, że ten sport jest bardzo
ciekawy i ogromnie wyczerpujący. Treningi są ciężkie, ale stanowi świetną
zabawę. Polecam ten sport wszystkim pływakom.
Mateusz Laskowski

.

. .

.

http://wrotkarnia.com/

