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WYWIAD. Pani Joanna Sawicka: Od dziecka
marzyłam o wykonywaniu tego zawodu. Str. 2
WYWIAD. Pan Paweł Malinowski: Praca z młodzieżą
jest bardzo satysfakcjonująca. Str. 3
Dlaczego młodzi
sięgają po używki?
Piszemy o tym na
str. 3
Rozwój elektroniki.
Jak działają na nas
multimedia? Str. 2
facebook.com/Wolontariat - Schronisko dla Zwierząt
Działania Samorządu Uczniowskiego
Październik:
a) Dyskoteka uczniów kl. IV-VII,
b) Nocowanie w szkole uczniów kl. VII,
c) Dzień Spódnicy.
Listopad:
a) konkurs dla uczniów kl. 0-III "Moja
ulubiona postać z bajki",
b) Tydzień Łapacza Piątek i Szóstek,
c) Dzień Misia,
d) Dyskotek uczniów kl. IV-VII,
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się
swoimi pomysłami z Zarządem
Samorządu Uczniowskiego.

Warto pomagać!
W ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole zorganizowaliśmy
szeroko zakrojoną akcję edukacyjno-charytatywną ph. "Mój
przyjaciel pies". Jej celem było: wyrobienie w uczniach postawy
szacunku do zwierząt, zaznajomienie ich z działalnością
białostockiego schroniska oraz pomoc tej instytucji w zebraniu
funduszy na wybieg eksperymentalny dla psów. Mamy dla Was
dobrą wiadomość! We wrześniu został on uroczyście otwarty
przez władze Białegostoku i kierownictwo placówki. Koszt budowy
wyniósł 20 tys. złotych. Nasza społeczność wsparła ten projekt
kwotą w wysokości prawie 700 zł. Po raz kolejny sprawdza się
powiedzenie: "W grupie siła!". Akcję w naszej szkole
koordynowali: p. Justyna Malinowska, p. Joanna Sawicka, p.
Adrian Petelski.
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Wywiad z Panią Joanną Sawicką
Ile lat pracuje
Pani w naszej
szkole?
13 lat.
Jak wspomina
Pani szkołę
swojego
dzieciństwa?
Bardzo miło i
sympatycznie.
Jak się Pani
uczyła?
Byłam bardzo
dobrą
uczennicą,
lecz moją piętą
Achillesa była
matematyka i
fizyka.
Dlaczego
wybrała Pani
zawód
nauczyciela?
Od dziecka

marzyłam o
wykonywaniu
tego zawodu.
Zaczęło się od
niewinnej
zabawy "w
szkołę", a dziś
jestem tu,
gdzie jestem.
Bardzo mnie to
cieszy.
Jakie są
zalety i wady
pracy
nauczyciela?
Kontakt z
dziećmi to na
pewno zaleta,
lubię im
przekazywać
moją wiedzę.
Sprawia mi to
wiele
przyjemności,
jeśli uczniowie
dowiedzą

się czegoś
nowego na
moich
lekcjach. A
wada? Hmm.
Chyba to, że
czasami dzieci
są
niegrzeczne.
Jaki jest Pani
ideał ucznia?
Chętny do
pracy,
sumienny,
kreatywny,
pilny.
Czy
utrzymuje
Pani kontakt z
absolwentami
naszej
szkoły?
Tak. Ten
kontakt
ułatwiają

mi media
elektroniczne,
Zdarza mi się
też spotkać
byłego ucznia
na ulicy.
Absolwenci
odwiedzają
mnie też w
szkole.
Czy uważa
Pani, że
znajomość
języków jest
ważna?
Oczywiście,
że tak. W
czasach, w
których
żyjemy
znajomość
angielskiego to
już obowiązek.
English is
everywhere.

Jest Pani
wolontariuszką
w schronisku
dla zwierząt.
Co to dla Pani
daje?
Opieka nad
bezdomnymi
psiakami
sprawia mi
wiele
przyjemności i
satysfakcji.
Spacery z nimi
relaksują mnie,
w schronisku
odpoczywam,
zapominam o
szarej
codzienności i
przy okazji
robię coś
dobrego dla
bezbronnych i
niewinnych
psów.
Opiekuję

się trzema
psami i
szukam im
domu.
Zachęcam do
zapoznania się
z ich
wydarzeniem
na facebooku
(Psiaki do
adopcji - boks
w2-17) i
rozpowszechnienia tej
informacji.
Rozmawiał:
F. Fabjańczyk

Jak działają na nas multimedia?
Rozwój elektroniki czasami nas przerasta. Nie jesteśmy w stanie nadążyć za nowinkami w dziedzinie
komputerów czy telefonów. Jeśli dziś kupimy nowy model smartfona to już za parę miesięcy okazuje się, że jest
to już stary model. Owszem, rozwój techniki jest bardzo potrzebny i przydatny. Np. w medycynie robot
przeprowadza skomplikowane operacje. Każda stacja diagnostyczna sprawdza, czy auto jest sprawne za
pomocą komputera. Wiele ciekawych informacji znajdujemy w internecie. Wiemy, jak dojechać do
poszczególnych miejscowości, możemy poczytać aktualne wiadomości z całego świata.
Niestety są też i złe aspekty tej nowoczesności. Żyjemy w zwariowanym świecie, wszystko robimy szybko, w
pośpiechu. Nie mamy czasu na zabawę. Widzi się w szkole czy też na ulicy, że ludzie chyba zapomnieli, jak się
ze sobą komunikować. Większość z nas siedzi całymi dniami w telefonach, biegamy i szukamy pokemonów,
albo sprawdzamy, co słychać u naszych znajomych w mediach społecznościowych.
Nasi rodzice czy dziadkowie zapewne nie posiadali tylu gier na komputer, nie zawsze mieli też w domu telewizor.
Ale czy żyło im się gorzej? Czy tak naprawdę oni nie mieli lepiej? To tylko dzięki rozmowie w "cztery oczy"
możemy naprawdę poznać człowieka, zobaczyć jego reakcje w różnych sytuacjach.
Filip Fabjańczyk
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Wywiad z Panem Pawłem Malinowskim
Czy
zaaklimatyzował
się Pan w
naszej
szkole? Tak,
doskonale.
Szkoła okazała
się bardzo
przyjazna.
Ile lat uczy
Pan języka
angielskiego?
Jest to już 7.
rok mojej
pracy.

W jakich
się językiem
szkołach Pan
angielskim?
pracował?
Moja
Pracowałem w
fascynacja
SP 21, LO 2,
językiem
PG 32,
angielskim
Zespole Szkół
zaczęła się od
Gastronomicznych.wyjazdu do
Pracuję
Londynu.
również w
Frustrowała
Prywatnej
mnie
Szkole
niemożność
Językowej.
porozumienia
się z
Od kiedy
Londyńczykami,
zaczął Pan
dlatego
interesować
postanowiłem

w szybkim
tempie
nauczyć się
języka.
Czy od
początku
chciał Pan
być
nauczycielem?
Ten kierunek
zawodowy
wyłonił się
podczas
studiów.
Okazało się,
że praca

Zaimponuj kolegom czymś mądrym!
W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych osób
sięga po używki. Większość chce się popisać,
zaimponować rówieśnikom lub boją się wyśmiania,
jeśli odmówią. Im wcześniej człowiek zacznie je
zażywać, tym większą krzywdę wyrządza samemu
sobie. Papierosy, alkohol i narkotyki niszczą psychikę i
organizm, doprowadzając do różnych chorób. Często
sprawiają, że człowiek zamyka się w sobie. Ludziom
ciężko jest się uwolnić od używek, a chęć na nie rośnie
w miarę zażywania. Stres można przecież
odreagować w inny sposób, np. spotykając się ze
znajomymi, uprawiając sport czy nawet czytając
książkę. Małgorzata Malec

z młodzieżą
jest
niesamowicie
satysfakcjonująca.
Miał Pan w
szkole dobre
oceny z j.
angielskiego?
Szczerze
mówiąc... Do
połowy
gimnazjum
angielski nie
był moim
ulubionym

przedmiotem.
Wszystko
zmieniło się po
wcześniej
wspomnianym
wyjeździe do
Londynu.
Rozmawiały:
Gabriela
Żołopa,
Zuzanna
Gogolewska,
Wiktoria
Anikiej,
Małgorzata
Malec.

Walka o świeżaki trwa
Świeżaki to maskotki imitujące owoc lub warzywo.
Każda ma swoje imię. Możecie je otrzymać, gdy
zbierzecie określoną liczbą naklejek. Naklejki te
dostaje się kupując tylko zdrowe produkty, m.in. owoce
i warzywa. Niektóre można kupić za pieniądze. Dzieci
kochają te pluszaki. Świeżaki są w dwóch rozmiarach:
małe i duże. W internecie możemy przeczytać wiele
śmiesznych historii związanych ze świeżakami.
Dotyczą one ich kradzieży, palenia, a także bójki o nie.
Justyna Bajeńska, Gabriela Żołopa

Czy wiesz, że...
1. Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane z krowich i owczych jelit.
2. W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.
3. Leonardo da Vinci potrafił malować jedną ręką i jednocześnie pisać drugą.
4. Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów
łącznie.
5. W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie pięć milionów razy.
6. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie.
7. Najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest zawsze w Dzień Matki.
8. Żeby wejść na wieżę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni.
9. Aż pięć planet jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem: Wenus, Merkury, Mars, Jowisz i Saturn.
Źródło: polityka.pl
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Wywiad z przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego Urszulą Kozłowską
1. Dlaczego zdecydowałaś się startować na przewodniczącą SU?
Zdecydowałam się startować, dlatego że bardzo podobała mi się rola przewodniczącej klasy w ubiegłym roku.
Można powiedzieć, że było to moje marzenie. Zawsze podziwiałam takie osoby.
2. Jakie są Twoje wrażenia po swoim pierwszym publicznym wystąpieniu w szkole?
Moje wrażenia po pierwszym publicznym wystąpieniu są bardzo pozytywne. Co to by było, gdyby coś poszło nie
tak! Uważam, że z każdą kolejną uroczystością będzie coraz lepiej.
3.Co chciałabyś w szkole zorganizować, zmienić?
Mam bardzo dużo ciekawych pomysłów na ten rok szkolny. Chcę urozmaicić nasz czas w szkole i pokazać, że
można zorganizować dużo rzeczy, jeśli tylko się chce. Moje pomysły to m.in. Dzień Św. Patryka. W szkole nic
nie trzeba zmieniać, należy ją tylko ulepszać m.in. poprzez takie działania.
4. Czym się interesujesz?
Interesuję się piłką siatkową, również poświęcam swój czas rysowaniu oraz jeździe na łyżwach/rolkach.
5.Czy według Ciebie ta funkcja jest ważna? Dlaczego tak uważasz?
Funkcja przewodniczącej jest bardzo ważna, zobowiązuje do odpowiedzialności. Moim zadaniem jest dobrze
reprezentować uczniów i starać się, by spełniać ich wszystkie pomysły.
6. Jak sądzisz, dlaczego to właśnie Ciebie wybrano?
Uważam, że zostałam wybrana na przewodniczącą, ponieważ moje pomysły spodobały się uczniom. Także
dlatego, że jestem odpowiedzialna i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
7.Czy pełnisz te funkcje z przyjemnością? Jeśli tak, to co Cię cieszy?
Tak, pełnię tę funkcję z przyjemnością. Cieszy mnie, kiedy uczniowie są zadowoleni z tego, że nasza szkoła się
rozwija. Podoba mi się to, że mogę zorganizować wszystkie rzeczy, które skrywałam w głowie przez te
wszystkie lata nauki tutaj.
Rozmawiała: Justyna Bajeńska

Złotouści
,,Jak Pan Alan spadnie z 3. piętra, to ziemia przyciągnie Pana Alana. Tak przykładowo. Nie mówię, że to będzie
akurat Pan.'' - Pan W. Panasewicz
,,Załóżmy, że łódka Pani Gosi jest dziurawa i Gosia tonie.'' - Pan W. Panasewicz
,,To teraz wstań i sobie postój.'' - Pani K. Czajkowska
,,Proszę wstać Panie Hrabia.'' - Pan P. Iwaniuk
,,Co ty robisz? Wstań do licha!'' - Pani K. Czajkowska
,,Jak piszę, to nie dbam o kulturę." - Zuzanna Gogolewska, kl. 7a
,,Psze Pani" (uczeń do p. Grabowskiej) - ,,Pani nie prze.''- Pani V. Grabowska
,,Panie Hrabia. Ja wiem, że trzeba swoimi włościami zarządzać, ale juz cicho.'' - Pan P. Iwaniuk
,,W banku nie możesz pracować, bo pieniędzy w banku zabraknie z twoimi obliczeniami.'' - Pan P. Iwaniuk
Klasa 7a na matematyce: ,,Składamy Pani serdeczne życzenia w imieniu całej klasy." - "Od Żołopy też?'' - Pani
E. Chodorowska
Zebrała Zuzanna Gogolewska
Redakcja gazetki: Wiktoria Anikiej, Justyna Bajeńska, Filip Fabjańczyk, Zuzanna Gogolewska, Małgorzata
Malec, Gabriela Żołopa.
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski.
Zapraszamy do współredagowania gazetki szkolnej.

