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SŁOWO WSTĘPNE
Witamy Was wszystkich w październikowo-listopadowym numerze naszej gazetki
szkolnej. Już drugi miesiąc nauki za nami, pierwsze stopnie (mamy nadzieje, że dobre :))
i pierwsze konkursy. Na jednym z ostatnich spotkań kółka dziennikarskiego myśląc nad
tematem przewodnim gazetki, uzgodniliśmy, że będzie on poświęcony… naszej kochanej
szkole!!! Nie martwcie się jednak. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Oto, co mamy w repertuarze:
Kalendarium gimnazjalisty (w „lekko”
powiększonej wersji);
Dobre rady - jak się uczyć, by się
nauczyć?
Recenzje filmu, płyty oraz książki;
Jesienne propozycje książek na coraz
dłuższe wieczory;
Black & White - Czy zawód nauczyciela
jest łatwy?
Kartka z pamiętnika pierwszoklasisty;
Wywiad z nauczycielem – panem
Bartłomiejem Szafrańskim;
Sprawozdanie z dyskoteki szkolnej;
Szkolny humor;
Oraz wiele, wiele innych artykułów…

Serdecznie zachęcamy do lektury!!!

Redakcja

KALENDARIUM GIMNAZJALISTY
1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
3 października – Dzień bez Kamizelki Kuloodpornej
4 października – Międzynarodowy Dzień Arki Noego
9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
10 października– Dzień Kolejarza, Światowy Dzień Drzewa
11 października – Dzień Wychodzenia z Szafy
13 października – Dzień Pomyślności Szarych Myszek, Dzień Garnituru
15 października– Światowy Dzień Mycia Rąk
16 października – Światowy Dzień Żywności, Dzień Papieża Jana Pawła II
20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, Światowy
Dzień Statystyki
22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających, Dzień Caps Locka
23 października –Dzień Mola
24 października – Międzynarodowe Święto Roweru, Międzynarodowe Święto
Uciekających na Rowerze
25 października – Dzień Kundelka, Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
28 października –Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
30 października – Dzień Spódnicy, Święto Napojów Wyskokowych
31 października – Dzień Rozrzutności

KALENDARIUM GIMNAZJALISTY – 12 PAŹDZIERNIKA
W HISZPANII
Zwykle w naszym kalendarium zamieszczane są nietypowe święta obchodzone w Polsce.
Postanowiliśmy nieco poszerzyć kalendarz o informacje z Hiszpanii i Niemiec. W tym numerze przedstawiam
krótką notatkę o ważnym święcie w Hiszpanii. Zapraszam do lektury.
12 października to Święto
Narodowe Hiszpanii, podczas którego
szczególnie pamięta się o wyprawie
Krzysztofa
Kolumba
zakończonej
odkryciem Ameryki. Dzień ten przypada
na obchody
patronki
narodu
hiszpańskiego - Matki Bożej Pilar w
Saragossie. Obchody rozpoczynają się na
placu przed bazyliką i katedrą. Tam
czeka na rozpoczęcie obchodów ponad
setka
ludzi.
W
kolorowych
,,pielgrzymkach’’ niosą patronce liczne
podarunki. Mogą to być: warzywa,
owoce lub kwiaty. Po uroczystej mszy
i pochodach rozpoczynają się tańce.
Święto to ustawiono na pamiątkę
wyprawy Krzysztofa Kolumba, która, jak wiemy z kart historii, zakończyła się odkryciem nie Indii, ale Ameryki kontynentu obcego i nieznanego przez Europejczyków. W Madrycie organizowany jest uroczysty przemarsz wojska,
w której bierze udział hiszpański król. Można wtedy zobaczyć popisy i akrobacje lotnicze Hiszpanów.

KALENDARIUM GIMNAZJALISTY - INNE NIETYPOWE
ŚWIĘTA HISZPANII
Tomatina - święto obchodzone
w miejscowości Buńol położonej w prowincji
Walencja. Zabawa polega na tym, że jej
uczestnicy
obrzucają
się
nawzajem
pomidorami. Bitwa rozgrywana jest co roku
w ostatnią środę sierpnia.
Historia Tomatiny sięga czasów II wojny
światowej. Miejscowa młodzież brała udział
w paradzie gigantes y cabezudos (parady
wielkich figur, przedstawiających postacie
z mitologii i historii). W wyniku zamieszania
zaczęła się bitwa, a że pod ręką były akurat
pomidory, szybko stały się amunicją. Zajście
przerwały służby porządkowe. Rok później

te same osoby ponownie zaczęły obrzucać się warzywem, co zakończyło się kolejną interwencją policji. Mimo
niechęci władz i służb, bitwa stawała się coraz bardziej popularna i musieli się zgodzić, aby można było legalnie
obrzucać się pomidorami.
Obchody rozpoczyna śmiałek, który wspina się na nasmarowany mydłem słup, gdzie znajduje się hiszpańska
szynka. W trakcie wspinaczki tłum śpiewa, tańczy, domaga się polewania wodą przez strażaków. Kiedy śmiałek
dosięga szynki, armatni huk daje sygnał do rozpoczęcia bitwy, która trwa godzinę. Zabawę kończy kolejny sygnał
z armaty.

FALLAS DE VALENCIA/ FIESTA DE LAS FALLAS
Święto Ognia - święto
hiszpańskie przypominające festiwal, odbywające się co roku
w marcu w Walencji. Zabawa polega na paleniu rzeźb wykonanych z kartonu, plastrów, plastiku i drewna
w ostatnim dniu świąt - 19 marca.
Początki święta sięgają XVI wieku. Grupa cieśli postanowiła uczcić
święto swojego patrona - św. Józefa, paląc przygotowaną wcześniej
konstrukcję odpadków. Później figury przechodziły metamorfozę: zaczęły
przypominać ludzi, następnie wykonywano karykatury znanych postaci.
Według różnych źródeł święto sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie
w podobny sposób żegnano zimę. Nazywano to saturnaliami.
Obecnie fallas to potężne, monumentalne rzeźby. Ich autorzy w ten
sposób wyrażają swoje zdanie na temat bieżących wydarzeń i postaci.
Najważniejszymi rzeźbami są: Nou Campanar, Na Jordana, El Pilar, Convento
Jerusalen, Plaza del Ayuntamiento. 16 marca autorzy zakładają tradycyjne
stroje, organizowane są przemarsze przez miasto uczestników i wybierane są
najładniejsze rzeźby. Wieczorem odbywa się cabalgata, czyli przemarsz
orkiestr, pokazy jazdy konnej. Następny dnia to orenda, podczas której
składane są kwiaty dla Matki Boskiej.

Sanfermines
Dzień upamiętniający św. Firmina, święto obchodzone w Pompelunie od 6 do 14 lipca. Organizowane są
wówczas gonitwy z bykami (encierro).
6 lipca na Plaza de Consistorial pod miejskim ratuszem prezydent, czy inna ważna osoba, daje znak za
pomocą rakiety, że święto zostało rozpoczęte. Na głowy zgromadzonego tłumu wylewany jest szampan. Zebrani
mają charakterystyczny ubiór: biała odzież z czerwoną chustą pańuelo oraz czerwonymi szalikami faja. Śpiewają
pieśni na cześć św. Firmina.
O godzinie 8.00 rano zebrani biorą
udział w gonitwie z bykami. Stado
składa się z 6 krów i 6 byków.
Śmiałkowie pokonują trasę 825
metrów. Wieczorem organizowana
jest corrida, na której tracone są
zwierzęta z rannej gonitwy.

*MNIEJ ZNANE ZWYCZAJE:

Procesja otwartych trumien
w San Jose de Ribarteme. Od 500
lat, podczas święta patronki wsi,
mieszkańcy, którzy w ciągu roku
ciężko chorowali i wyzdrowieli, są
obnoszeni w otwartych trumnach
dookoła kościoła.

Luminarias to doroczne święto obchodzone w przeddzień dnia
świętego Antoniego, patrona zwierząt, w Hiszpanii. Zgodnie
z 500-letnią tradycją mieszkańcy dosiadają tego dnia koni i skaczą
na nich przez rozpalone na wąskich uliczkach ogniska. Ten rytuał
ma oczyścić zwierzęta na najbliższy rok.

W Colacho nieopodal Burgos częścią lokalnej fiesty jest
sięgający XVII wieku zwyczaj skakania przez
niemowlęta. Dzieci układane są, na poduszkach
a przebrani za diabłów skacząc, mają oczyścić je
z grzechu pierworodnego.

*Informacje pochodzą z: Onet podróże, wiadomości
gazeta.pl

Julka

DEUTSCH WEIHNACHTSKALENDER /
KALENDARIUM ŚWIĄT NIEMIECKICH

Oktober / Październik
3.10 – Tag der Deutschen Einheit / Święto zjednoczenia Niemiec
14.10 – Tag Lehrer / Dzień nauczyciela
Oktoberfest / Festiwal październikowy

November / Listopad
1.11 – Allerheiligen / Dzień Wszystkich Świętych
11.11 – Martinstag / Dzień świętego Marcina

DZIEŃ ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
To święto państwowe, które upamiętnia przystąpienie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
oraz Berlina
Zachodniego do
zasięgu
obowiązywania ustawy
zasadniczej dla Republiki
Federalnej
Niemiec.
Zjednoczenie Niemiec stało
się
faktem 3 października 1990 roku na mocy
porozumienia zawartego 12 września
podczas moskiewskiej konferencji dwa
plus cztery. Układ ten podpisały obok
NRD i RFN cztery dawne mocarstwa
okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, Francja i Związek
Radziecki.
W tym dniu odbywają się różne
spotkania, na których wygłaszane są
przemówienia.
W
tegorocznych
obchodach wzięli udział między innymi: kanclerz Niemiec - Angela Merkel i prezydent
Niemiec - Joachim Gauck.

OKTOBERFEST
Oktoberfest to nie tylko strumienie piwa. To tradycja i chęć wspólnej zabawy
Można pić, ale z umiarem. Należy się zrelaksować i cieszyć się festynem. Jest to
wyjątkowa okazja, aby spotkać nowych ludzi i dobrze się bawić. Dlaczego nie skorzystać
z takiej okazji?
Dożynki chmielne organizowane są w Monachium w Bawarii. Oktoberfest świętuje się
od 1810 roku. Do roku 1871 odbywał się w październiku, natomiast od roku 1872 początek
imprezy został przesunięty na wrzesień. Jest jednym
z największych na świecie festynów
ludowych. W ostatnich latach
przeciętna liczba odwiedzających
wynosiła sześć milionów ludzi.
Oktoberfest stało się symbolem
przyjaźni między narodami. Można
tam spotkać ludzi z całego świata.
Od przeciętnych bywalców po
wielkie sławy niemieckiego
footballu.
W trakcie trwania festynu spożywane jest około pięciu milionów litrów piwa,
sprzedawanego tradycyjnie w litrowych kuflach tzw. Maßkrug.

Kelnerki na festiwalu
piwa ubrane są w stroje
ludowe. Potrafią one unieść
naraz 12 kufli z piwem.
Wydaje się, że nie jest to
dużo, ale jakby się temu
przyjrzeć, to w każdym kuflu
jest 1 litr piwa, a sam kufel
waży
około
kilograma.
Zatem kelnerki potrafią
unieść około 24kg naraz!!!

Iza

Jak się uczyć, by się nauczyć?
Nauka - rzecz wydawałoby się błaha, ale czy na pewno? Każdy uczeń ma własny, indywidualny
typ inteligencji. Niestety, nie każdy potrafi z niego korzystać. A szkoda. Można wtedy uniknąć zakuwania
po nocach, bezczynnego ślęczenia nad książką czy słuchania uwag. Przeczytaj ten artykuł tak, abyś
nauczył się skutecznie, mądrze i efektywnie uczyć.
Każdy z nas tak ma. Przychodzi zmęczony do domu,
wykończony sprawdzianami i kartkówkami, po dwóch godzinach
wychowania fizycznego, je obiad i… Odpoczywa. Najpierw
obowiązkowo Facebook (coś trzeba „zalajkować”, wpisać
zabawny komentarz). Jak już korzystasz z komputera, to co Ci
szkodzi pograć godzinkę czy dwie? Przecież odpoczywasz. Grasz
i grasz, a tu dziwna niespodzianka: z dwóch godzin zrobiło się
pięć, a Ty nie odrobiłeś jeszcze lekcji. Dlatego szybko otwierasz
zeszyt, coś piszesz i zadowolony powracasz do gry.
A następnego dnia schemat się powtarza.
Teraz czas na inny scenariusz. Poranek, ptaki śpiewają, słonko zagląda przez okno, a Ty… no cóż, śpisz sobie
w najlepsze. Co z tego, że budzik po raz piąty wygrywa te samą melodię od kwadransa? Ty masz czas. W końcu
łaskawie się budzisz i błyskawicznie nadrabiasz zaległości. Śniadanie, poranna toaleta, wkładasz coś na siebie
i zamierzasz wychodzić, kiedy okazuje się, że zeszyt od matmy (właśnie ten najbardziej złośliwy - lubi znikać
niespodziewanie i często w magiczny sposób gubi swoją zawartość, czyli zadania domowe :)) znowu zniknął
w czeluściach Twojego pokoju. Po morderczych poszukiwaniach wreszcie go znajdujesz, ale jakim kosztem?
Oto kilka zasad, które warto zapamiętać i przyswoić:

Po powrocie ze szkoły daj sobie czas na odpoczynek. Może to być rozdział
książki, wysłuchanie kilku piosenek ulubionego artysty, itp. Pamiętaj, po
upływie krótkiego czasu marsz do lekcji;
Zaczynaj odrabiać pracę domową od trudniejszych zadań a skończ na
łatwiejszych;
Staraj się regularnie powtarzać materiał, nie dzień przed sprawdzianem;
Uporządkuj swoje miejsce pracy - to naprawdę pomaga;
Odrabiaj zadania pisemne w dniu, w którym zostały ci zadane;
Staraj się dobrze wywietrzyć pomieszczenie, w którym będziesz odrabiał lekcję;
Podczas uczenia się rób krótkie przerwy, Twój mózg to nie maszyna - on też potrzebuje
odpoczynku;
Podczas nauki unikaj ,,rozpraszaczy’’ (zerkanie na ekran telefonu, w nadziei, że przyszedł kolejny
sms, sprawdzania, co dzieje się za oknem, itp.);
Podczas nauki skup się maksymalnie. Jeśli masz z tym problem, ćwicz swoją koncentrację.

Julia

Obietnica warta życia… ~ recenzja książki Harlana
Cobena „Sześć lat później”
W październiku i listopadzie redakcja gazetki
szkolnej chce zachęcić do czytania kryminałów! Dlatego
przedstawiamy Wam kryminał amerykańskiego pisarza –
Harlana Cobena!
Zaprezentowana w powieści historia rozpoczyna
się ślubem. Główny bohater powieści, Jake, przychodzi do
kościoła, by ujrzeć, jak jego ukochana, Natalie, mówi
sakramentalne „tak”. Nie może zrozumieć, co się stało.
Jeszcze kilka dni temu twierdziła, że to on jest jej
prawdziwą miłością…

Sześć lat później mężczyzna jest szczęśliwym
wykładowcą uczelni w małej miejscowości. Ma świetny
kontakt ze studentami. Pewnego dnia zauważa na stronie
uczelni nekrolog mężczyzny, na którego ślubie gościł sześć
lat wcześniej… Jake jedzie na jego pogrzeb. Chce choć na
chwilę ujrzeć twarz Natalie, która często gości w jego
wspomnieniach. Okazuje się jednak, że żona mężczyzny to
nie ona. Więcej! Zmarły miał nastoletnie dzieci, które nie
mogły być dziećmi Natalie… Co się dzieje w głowie Jake’a?
Czy dawna miłość, która prosiła go, by nigdy jej nie szukał,
to tylko jego urojenie?

Czytając Sześć lat później, zagłębiamy się w powieść, która ma każdy przymiot książki idealnej! Harlan Coben
stworzył prawdziwe arcydzieło! Niesamowita fabuła, wachlarz niezwykle wyrazistych bohaterów i intryga
dopracowana do najmniejszego szczegółu sprawiają, że po skończeniu powieści mamy ochotę wykupić całą
twórczość Cobena z księgarni!
Kolejnym atutem recenzowanej powieści jest niewątpliwie pióro jej autora – lekkie, ale nie infantylne. Harlan
Coben mistrzowsko budzi napięcie tak, że nie można odłożyć książki bez skończenia rozdziału. Rzadko jakikolwiek
pisarz potrafi tak nakreślić nawet zwykły opis, by czytelnik bał się chodzić w nocy po mieszkaniu… Harlan Coben
niewątpliwie osiągnął taką umiejętność!
Reasumując, powieść Sześć lat później bardzo mi się spodobała! Chwycił mnie za serce styl autora,
wyrazistość i różnorodność postaci przez niego stworzonych oraz ogromnie wciągająca fabuła!
Gorąco polecam Wam tę powieść!

Paweł

PAŹDZIERNIKOWE PROPOZYCJE CZYTELNICZE
Pozostając w kryminalnym klimacie, chcemy Wam także zaprezentować
najciekawsze premiery książkowe października!

„Więcej krwi” ~ Jo Nesbø

Kontynuacja
bestsellerowej
"Krwi
na
śniegu"!
Jon ucieka przed zemstą Rybaka, najważniejszego gangstera w Oslo, którego zdradził.
Kieruje się na daleką północ Norwegii i ukrywa się w leśnej czatowni, gdzie pomaga mu
tylko Lea, samotna matka i jej syn, Knut. Słońce północy, które nigdy nie zachodzi, powoli
doprowadza mężczyznę do obłędu, a ludzie Rybaka są coraz bliżej...

„Dziewczyna z pociągu” ~ Paula Hawkins
Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze
zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów.
Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że
prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza.
Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała
jedynie z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu.

„Zaginięcie” ~ Remigiusz Mróz
Kontynuacja bestsellerowej „Kasacji”!
Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego bogatych rodziców. Alarm
przez całą noc był włączony, a okna i drzwi zamknięte. Śledczy nie odnajdują żadnych
poszlak świadczących o porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje.
Doświadczona prawniczka, Joanna Chyłka, i jej początkujący podopieczny, Kordian
Oryński, podejmują się obrony małżeństwa, któremu prokuratura stawia zarzut
zabójstwa. Proces ma charakter poszlakowy, mimo to wszystko zdaje się wskazywać na
winę rodziców – wszak gdy wyeliminuje się to, co niemożliwe, cokolwiek pozostanie,
musi być prawdą…
opisy zamieszczone w artykule pochodzą z portalu Lubimy Czytać i ze strony wydawnictwa Czwarta Strona

Paweł

LANA DEL REY - HONEYMOON. RECENZJA PŁYTY
Lana Del Rey to zdecydowanie niedoceniona piosenkarka. Sprzedaże jej pierwszej
płyty Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant były bardzo słabe, a jej następny album Born to Die
został mocno skrytykowany, chociaż wypromował też jej nazwisko i stał się kultowy.
Dopiero Ultraviolence z 2014 roku było wielkim sukcesem i wszystko wskazuje na
to, że Honeymoon może zostać odebrany podobnie.
Lana posiada swój charakterystyczny styl - jej piosenki są lekkie i trochę odrealnione.
Większość z nich jest smutna i porusza
poważne tematy – choć są to utwory o
miłości i o różnych problemach
w związkach, to każdy z nich jest
oryginalny.
Choć
większej
styczności
z Del Rey wcześniej nie miałem, to po
przesłuchaniu jej dwóch minialbumów
i Born to Die wyrobiłem sobie o niej
zdanie. I szczerze mówiąc, Honeymoon
niczym mnie nie zaskoczyło. Co
ciekawe, to nie jest wada - w albumie
tym jest wszystko, za co kochamy Lanę.
Cała
płyta
jest
bardzo
klimatyczna, lekka i oczywiście smutna.
Warto głębiej wsłuchać/wczytać się w teksty, bo często są one bardzo inteligentne.
Trwający ponad godzinę krążek składa się z cudownych, wpadających w ucho (trochę gorzej
z zapadaniem w pamięć, wszak piosenki są do siebie podobne) utworów. Na duże uznanie
zasługują: nawiązujące do Davida Bowiego Terrence Loves You, artystyczne Freak, cover
Don't Let Me Be Misunderstood Niny Simone (prawdopodobnie trzecia najlepsza wersja,
zaraz po oryginalnej i tej z filmu Kill Bill), singiel High by the Beach i 24 - utwór niczym
z najpiękniejszego snu.
Podsumowując, warto posłuchać nowego, oldschoolowego albumu piosenkarki
zwanej gangsterską Nancy Sinatra - i nic dziwnego, wszak obie panie prezentują w swojej
twórczości podobny poziom.
Michał

RECENZJA FILMU OBCE NIEBO
Helena i Arkadiusz Rybka spędzili
w Norwegii 5 lat. Żyło im się dobrze, ich 9-letnia
córka płynnie mówiła po norwesku, a Urząd
Ochrony Praw Dzieci finansował im jej
wychowanie - to jakaś świetlica, to jazda konna.
Kiedy jednak babcia małej Nikoli trafiła
do szpitala, a pani Helena zabroniła jej spotykać
się z dziewczynką z sąsiedztwa (nie bez
powodu), Nikola posmutniała. Tylko, że
w Norwegii dziecko nie może być smutne. Jakiś
czas później dziewczynka trafiła do rodziny
zastępczej.
Historia ta przedstawiona jest w filmie
Obce niebo, zmieniono tylko Norwegię
na Szwecję, nazwiska bohaterów, usunięto
postać detektywa Rutkowskiego (!) z całej historii
i zmieniono powód odebrania Nikoli (w filmie Uli)
na... o wiele bardziej nonsensowny. Oto mamy
więc matkę szarpiącą dziecko za sukienkę,
krzyczącą na nią, dającą jej klapsy - a wszystko to przy szwedzkiej urzędniczce głęboko
zaaferowanej dobrem dziewczynki. Zresztą bohaterom parę razy zdarza się zapomnieć
o logice, chociaż najczęściej jest to uargumentowane emocjami, nerwami i sytuacją,
w jakiej się znajdują.
Oprócz tego rozczarowało mnie zakończenie. Liczyłem na jakąś intrygę godną
thrillera, cały wielki plan, który jednak okazał się nieobecny. W oryginalnej historii wszystko
było bardziej hollywoodzkie, tutaj dostaliśmy wymianę słów i koniec. Ci, którzy filmu nie
widzieli, mogą mieć problemy ze zrozumieniem, do czego się odnoszę, ale po seansie
wszystko się wyjaśni. A warto się na niego wybrać, oj warto.
Nawet ze wszystkimi swoimi wadami to wciąż porządny film - z aktorstwem na
wysokim poziomie (takie gwiazdy jak Bartłomiej Topa, Agnieszka Grochowska, a nawet Ewa
Fröling znana z roli w filmie Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana!), trzymającym
w napięciu scenariuszem, a także gęstym, smutnym klimatem. To najlepszy polski film tego
roku i poważny kandydat do Orłów 2016.
Michał

BLACK&WHITE
ZALETY BYCIA NAUCZYCIELEM - WHITE
Czytelniku, być może zastanawiałeś się nad zawodem nauczyciela. Martwi Cię
jednak parę spraw, nie wiesz, czy to praca dla Ciebie? Nie martw się - postaram się
rozwiać Twoje wątpliwości.
Po pierwsze - pewnie martwi Cię rozbrykana młodzież, sprawiająca problemy, nie
okazująca żadnego szacunku swojemu wychowawcy. Nie radziłbym przejmować się tym,
gdyż w każdym z nas jest człowiek w zbuntowanych nastolatkach też.
Jeżeli do nich dotrzesz, jeśli
będziesz dobrym nauczycielem, to
uwierz mi - zdobędziesz duży
prestiż
i będziesz lubiany. Tylko pamiętaj musisz umieć pracować z każdym
uczniem i na każdym poziomie.
Po drugie - pomyśl o
wynagrodzeniu. W 2013 nauczyciel
w publicznym gimnazjum albo
szkole ponadgimnazjalnej zarabiał
średnio 44 zł brutto za godzinę!
Po trzecie - masz dwa miesiące urlopu, dni wolne, weekendy, ferie, itp.
Po czwarte - jesteś nauczycielem. Uczysz czegoś młodych ludzi. Nawet jeśli będą Cię
ignorować, to wśród nich znajdzie się ktoś, kto wyniesie coś z lekcji. Uczucie, że dzięki
Twojej pracy ktoś może sobie poradzić lepiej w dorosłym życiu, musi być niesamowite.
Po piąte - szkoła to miejsce, gdzie ciągle coś się dzieje. Jeżeli jesteś osobą aktywną, to
na pewno nie będziesz się nudzić w pracy. Może Ci to przynieść trochę nerwów, ale
w szkole działa karma - dobrzy nauczyciele najczęściej dostają to, na co zasługują.
No to co? Mam nadzieję, że nie masz już żadnych wątpliwości i odpowiednie wnioski
zostały wyciągnięte. Realizuj swoje cele, ale wiedz, że decyzja zależy od Ciebie. Pamiętaj
jednak - praca nauczyciela nie zawsze jest taka kolorowa. Ale o tym przeczytasz w artykule
mojej koleżanki.
Michał

BLACK&WHITE
WADY BYCIA NAUCZYCIELEM - BLACK
Prawdopodobnie każda mała dziewczynka bawiła się kiedyś w szkołę. Najbardziej
lubiła oczywiście… być nauczycielem. Później ta dziewczynka dorosła, skończyła studia.
I czy spełniła marzenia o byciu pedagogiem? Niekoniecznie. Dlaczego? Postaram się
udowodnić, że zawód nauczyciela to nie tylko pisanie w dzienniku, poprawa
sprawdzianów i stawianie ocen niedostatecznych.
Po pierwsze, stres. Wyobraźcie sobie, że macie w klasie trzydzieści osób - pierwsza
klasa podstawówki (jak by ktoś jeszcze nie wiedział, są to teraz sześciolatki). Mamy zatem
w klasie pełno małych, (nie oszukujmy się) lekko „nie ogarniętych” dzieciaczków, którym
w głowie jeszcze zabawa, a nie siedzenie sztywno w ławce przez 45 minut. Teraz spróbuj to
wszystko ogarnąć. Tu jedno dziecko czołga się po podłodze, tam kolejne bawi się
nożyczkami, następne zadaje niekończące się pytania. Któraś z dziewczynek zaczęła
plotkować z koleżankami. Jeszcze inne chce wyjść z klasy, a któreś tam z kolei postanowiło
spróbować wdrapać się na stół. Możemy się założyć, że godziny byście nie wytrzymali
(podejrzewam, że ja podobnie), a co dopiero pięć godzin dziennie przez cały tydzień!
Po drugie, praca ponad godziny. Zastanawialiście się kiedyś, ile trwa sprawdzanie
kartkówki, np. z matematyki? Ktoś powie, że krótko. Owszem. Umknął nam jednak mały
fakt. Przyjmijmy, że w klasie jest średnio 25 osób, a kartkówka została zrobiona w trzech
klasach. 25 x 3 = 75. Mamy 75 prac do sprawdzenia. Przyjmijmy, że na jedną kartkę
poświęcamy średnio 3 minuty. Wychodzi 225 minut, czyli w przybliżeniu 4 godziny!!! Więc
proszę Was, nie pytajcie się nauczyciela w dzień po kartkówce, czy dzisiaj je odda. Sami
widzicie, że zajmuje to mnóstwo czasu.
Po trzecie, brak pomocy dydaktycznych. Może w naszej szkole to nie problem, ale
w niektórych gimnazjach brakuje, np. kątomierza czy słowników. Nawet nie jesteśmy sobie
w stanie wyobrazić, jak nauczyciel musi się „gimnastykować”, żeby coś wytłumaczyć lub
zająć klasę, która po dwóch minutach nudy zacznie sama organizować sobie czas,
np. siedząc na facebooku lub rozmawiając.
Podsumowując, praca nauczyciela nie jest wcale taka kolorowa, jak by się nam uczniom - wydawało. Dlatego apeluję do wszystkich Was i każdego z osobna, aby szanować
naszych nauczycieli!!!
Iza

Z PAMIĘTNIKA PIERWSZOKLASISTKI
02.09.2015r – środa
Ale się boję! W brzuchu mam wielką bryłę lodu, a w głowie zamęt. Muszę się uspokoić,
zanim wjadę rowerem w jakieś drzewo.
Jechałam i jechałam, a droga zdawała się nie mieć końca. W dodatku ciągle zerkałam na
zegarek, by się upewnić, że się nie spóźnię. Czułam się strasznie! Nie dość, że nie byłam
przyzwyczajona do pokonywania tak dużych odległości w takim tempie, to jeszcze byłam
stremowana do granic wytrzymałości. Cudowne wrażenia z pierwszej drogi do szkoły...
Przejeżdżałam właśnie przez skrót, który poznałam kilka tygodni temu. Była to mała, wiejska
droga otoczona małymi domkami z jeszcze mniejszymi ogródkami. Ludzie wynajmowali je sobie,
żeby odpocząć od hałasu miasta. Minęłam płot kolczasty jakiejś ruiny i jechałam teraz wzdłuż
zielonego żywopłotu porośniętego
chmielem. Przede mną widać było
wysoki słup latarni. Wyobraziłam
sobie, jak tajemniczo muszą wyglądać
domki w lekkiej, żółtej poświacie
otoczone
ciemnością…
Nagle
przypomniałam sobie o szkole i po raz
kolejny dostałam skurczy.
I właśnie wtedy go zobaczyłam.
Siedział pod latarnią oparty o nią
plecami. W ogóle się nie ruszał, jakby nie oddychał i przez cały czas mnie obserwował. Ja też
zaczęłam się na niego patrzeć. Obserwowaliśmy się tak wzajemnie, nie wydając żadnego dźwięku
oprócz szczęku pedałów mojego roweru. Klik, klik, klik...

10.09.2015r. - czwartek
Po wczorajszym spotkaniu stres całkowicie wywietrzał mi z głowy. Ta milcząca gra spojrzeń
była naprawdę niezwykła. Przez całą drogę do szkoły myślałam tylko o Nim. Potem oczywiście
wszystko potoczyło się dziwnie szybko, jak każdego pierwszego dnia w szkole. Teraz jest już
dobrze, ale zawsze kiedy dotykam pedałów roweru, przypominam sobie tajemniczego osobnika,
który zawsze czeka na mnie pod latarnią.

14.09.2015r. - poniedziałek
Co mi się stało?
Przecież każda normalna dziewczyna w drodze
do domu powinna myśleć albo o tym, co było w szkole,
albo o tym, co będzie w domu. Ja ciągle wałkuję to, co
jest pomiędzy, a w szczególności tego kogoś, kto siedzi
pod latarnią.
Ostatnio przyjrzałam się mu bliżej. Jest bardzo
wychudzony i brudny, jakby nie jadł od wielu dni i nikt
nie dbał o jego czystość. Kiedy myślę o nim w domu,
wzbudza we mnie dziwny żal i smutek. Zaczynam się
zastanawiać, ile jeszcze razy zobaczę go pod latarnią.
Ale w czasie naszych spotkań polegających na
patrzeniu, interesują mnie tylko jego oczy. Jako jedyne
w nim całym wydają się żywe. Są bardzo jasne, koloru błękitnego śniegu. Ciekawa jestem, gdzie on
mieszka lub czy w ogóle gdzieś mieszka. Czy jest ktoś, kto o niego dba lub przynajmniej zwraca na
niego uwagę?
Hm, cóż... Na pewno ja...

16.09.2015r. - środa
Czuję się tak, jakby ten tajemniczy osobnik o jasnych jak śnieg oczach skradł mi moją głowę.
Ciągle o nim myślę, nie daje mi spokoju. Ilekroć nie jestem zajęta czymś innym, przed
oczami wyrasta mi latarnia, a pod nią oczywiście on. Nie wiem, co na to poradzić, bo nawet
podświadomie czuję dziwny ból, jakbym nie zrobiła czegoś, co powinnam zrobić.
Od dziś z tym kończę. Nie mogę ciągle myśleć o kimś, kogo nawet nie znam. No dobrze,
znam jego oczy, ale nic ponad to...

19.09.2015r. - sobota
Doszłam do wniosku, że jestem za słaba. Nie dam rady o nim zapomnieć, choćbym nie
wiadomo, jak się starała. Nie da się zapomnieć na siłę.
Muszę wymyślić coś innego, ale nie może to być zmienienie trasy lub cokolwiek, co by go
skreśliło.

20.09.2015r. - niedziela
Mam rozwiązanie.
Dzisiaj nie ma szkoły, więc nie musiałam się martwić, że się spóźnię. Pojechałam tę samą
drogą, co zawsze. W mojej głowie walczyły sprzeczne uczucia. Przecież go nie znam, nie mogę
podchodzić do kogoś, kogo nie znam! Ale muszę mu pomóc, jak będę się czuła, jeśli coś mu się
stanie przeze mnie?!
W końcu dojechałam do latarni, ale
tym razem zatrzymałam rower. Nieco się
ożywił. Pewnie myślał, że będę przejeżdżała
koło niego jak co dzień. Zsiadłam i stanęłam
obok niezdecydowana. Rodzice od dziecka
mi mówili, że nie mogę zbliżać się do
nieznajomych. Ale musiałam mu pomóc!
Spojrzałam na niego i po raz pierwszy
ujrzałam w jego oczach prośbę. Przez cały
czas prosił mnie, żebym mu pomogła! Jak
mogłam tego nie zauważyć!
Teraz byłam przekonana. Oparłam rower o latarnię i zrobiłam kilka kroków w przód.
W jego oczach widać było wyraźną nadzieję.
Zdecydowanym krokiem podeszłam do niego.
- Choć, mały – mruknęłam i wzięłam małego kundelka na ręce. Na tylnej łapce widniała duża rana.
Biedny pies! To dlatego nie mógł chodzić! Włożyłam pieska do koszyka roweru, bo idealnie się tam
mieścił.
Nareszcie czułam się naprawdę dobrze.

Ola

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
W czwartek (30.09) odbyła się impreza z okazji Dnia Chłopaka. Całe przedsięwzięcie
miało miejsce w klubie Nest.
Na co dzień w tym klubie gra się w kręgle, ale w tym wyjątkowym dniu, jakim jest
Dzień Chłopaka, wpuszczono nas na salę zarezerwowaną przez Clarę (koleżankę z drugiej
klasy) specjalnie dla nas. Zabawa
rozpoczęła się o 17.00, a skończyła o
20.30.
Uczniowie
z
klas
I-III
z naszego gimnazjum świetnie się
bawili. Niestety, z trzecich klas pojawiło
się tylko kilka osób. Na dyskotece
można
było
potańczyć
do
najsłynniejszych popowych utworów
oraz wziąć udział w trzech konkursach
przygotowanych przez organizatorkę z
2b. Jeden z nich polegał na wolnym
tańcu chłopaków, kolejna konkurencja obejmowała odgadywanie tożsamości osoby, z którą
się
rozmawiało.
W ostatniej grze chodziło o taniec wspólnie z kolegą/koleżanką i podnoszenie różnych części
ciała, np. rąk, nóg. Oczywiście każdą wygraną nagradzało się tabliczką mlecznej czekolady.
Clara zorganizowała całą
imprezę i jak mówi: Nie było to
wcale tak proste, jakby się
wydawało. Osobiście uważam
potańcówkę za udaną.
Aga

RADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH JEŹDŹCÓW
Gdzie zacząć jazdę?
Wybierz odpowiednią stadninę: stajnie muszą być czyste, a konie zadbane. Powinno być
tam pastwisko i ujeżdżalnia.
Ile to kosztuje?
Lekcje jazdy konnej trwają 30-60 min i kosztują od 20 do 50zł.
Jaki się ubrać na pierwszą jazdę?
Jeśli nie masz jeszcze
kupionych bryczesów,
wystarczy, że założysz
dres i wygodne buty.
Co będziesz robić na
pierwszej lekcji?
Początki to głównie jazda
na lonży - linie, której
jeden koniec
przyczepiony jest to
ogłowia, a drugi trzyma
instruktor.
Prawdopodobnie
będziesz wykonywać
proste ćwiczenia lub zaczniesz naukę skręcania, ruszania i hamowania. W niektórych
stadninach na pierwszej lekcji pozwala się początkującym "spróbować własnych sił", czyli
umożliwić samodzielne kierowanie koniem.

Nie martw się - każdy, nawet mistrz, musiał kiedyś zaczynać!

Wiktoria i Natalia

WYWIADY
Rozmowa z panem BARTŁOMIEJEM SZAFRAŃSKIM - nauczycielem wychowania fizycznego w AGM Milenium
1.Dlaczego jest Pan nauczycielem wychowania fizycznego?
Lubię sport, aktywność oraz pracę z młodzieżą i dziećmi.
2.Gdzie Pan studiował?
Ukończyłem studia licencjackie w PWSZ w Lesznie oraz studia
magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
3.Jakie Pan ocenia swoje relacje z uczniami?
Mam wrażenie, że dobrze się z nimi rozumiem. Mamy dobry kontakt.
4. Jaki jest Pana ulubiony sport?
Pływanie i koszykówka. Pływanie, ponieważ dobrze czuję się w wodzie, a koszykówka to miłość z dzieciństwa.
5.Ma Pan jakieś osiągnięcia w sporcie?
Niestety, nie mam.
6.Czy chciał Pan być nauczycielem WF, gdy był Pan w naszym wieku?
Nie, chciałem być strażakiem i żołnierzem. Te marzenia w pewien sposób się spełniły - udałem się na kwalifikacje
SGSP w Warszawie, by być strażakiem, a żołnierzem zostałem na jeden rok.
7.Jakie miał Pan oceny z wychowania fizycznego, gdy był pan w naszym wieku?
Na koniec roku miałem piątkę.
Dziękujemy za rozmowę.

ROZMOWA Z ANDRZEJEM – uczniem klasy I a i pasjonatem jazdy konnej
1.Od kiedy jeździsz?
Jeździć zacząłem sześć lat temu. Miałem wtedy siedem lat.
2. Jak ma na imię twój koń i skąd się wzięła ta nazwa?
Mój koń ma na imię Macierzanka. Nazwa wzięła się od rośliny.
3.Jaka rasa konia jest twoją ulubioną i dlaczego?
Moja ulubiona rasa to koń małopolski. Macierzanka jest właśnie Małopolanką.
4. Jakie masz osiągnięcia?
Zdobyłem brązową odznakę jeździecką.
5. Dlaczego jazda konna jest twoją pasją?
Jazda konna jest moją pasją, ponieważ uwielbiam konie. Pomimo swych gabarytów są naprawdę bardzo kochającymi
zwierzętami.
6. Masz jakieś rady dla początkujących jeźdźców?
Jak najwięcej ćwiczyć. To jedyny sposób, by osiągnąć sukces.
Dziękujemy za rozmowę.

Wiktoria i Natalia

SZKOLNY HUMOR ;)
Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe…
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Fizyka w gimnazjum

Nauczycielka religii do uczniów:
- Co robimy, kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!

Dwóch uczniów przed egzaminem:
- Powtarzałeś coś?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - mówi nauczycielka do małego Jasia - ale jest identyczne jak
wypracowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz, co to znaczy?
- Że jego też jest niezłe..?
Lekcja biologii.
- Jak się nazywa największy zwierz mieszkający w naszych lasach? - pyta się pani Jasia.
- Dźwiedź.
- Chyba niedźwiedź?
- Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem.

Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
-To bardzo mądre ptaki, odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny.

Marysia

SZKOLNA KRZYŻÓWKA

Pytania:
1. Potrzebny do nauki
2. Ogłasza początek i koniec lekcji
3. Pomieszczenie, w którym się uczymy
4. Zapisujemy w nim notatki
5. Siedzą w salach
6. Każdy na nie czeka
7. Przedmiot szkolny - nauka o życiu
8. Książki, które każdy powinien przeczytać
9. Każdy jej unika
10. Uczą nas

Odpowiedzi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podręcznik
Dzwonek
Klasa
Zeszyt
Uczniowie
Wakacje
Biologia
Lektury
Jedynka
Nauczyciele

HASŁO: Rok szkolny

Marysia
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