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Konkurs "Poznaj swojego nauczyciela"

          1050. rocznica przyjęcia chrztu przez Mieszka I

Na czele plemienia Polan, które dało początek Polsce, stali
książęta z dynastii Piastów. Stworzyli oni pierwszą polską
dynastię. Pochodził z niej książę Mieszko I. Był to pierwszy
władca Polski, którego istnienie zostało potwierdzone w kilku
pisanych źródłach historycznych. Podczas swojego panowania
znacznie powiększył terytorium państwa. Mieszko I dążył do tego,
by wzmocnić pozycję Polski w Europie. W tym celu zawarł sojusz
z Czechami i ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą. W 966 r.
za pośrednictwem Czechów przyjął chrzest. Nasz kraj stał się
wówczas państwem chrześcijańskim. Dzięki temu polski książę
mógł łatwiej nawiązać przyjazne kontakty z zachodnimi
sąsiadami. Wzrosło również znaczenie Mieszka I w oczach
poddanych. Przyjęcie chrześcijaństwa przyczyniło się do rozwoju
kulturalnego naszego kraju. W Polsce zaczęto wznosić budynki
sakralne. Duchowni przekazywali społeczeństwu swoją wiedzę i
umiejętności, zakładali pierwsze szkoły. Uczyli przede wszystkim
czytania i pisania.        Redakcja

        Co do dzieci, nie omieszkam
     Wspomnieć jeszcze, że syn Mieszka
         I Dobrawy w skrócie Dobry,
       To był Bolek...znaczy Chrobry
          Teraz skupcie się psubraty,
          Bo ważniejsze padną daty:
      Dziewięć,sześć,nul (960)-data tronu
       Dziewięć,Dziewięć,dwa-czas zgonu
      Ślub z Dobrawą-dziewięć,sześć pięć
    A chrzest Polski-dziewięć,sześć,sześć
         Dziewięć,siedem oraz dwójka-
           Pod Cedynią niezła bójka
          Dziewięć,osiem,zero-dodam
           Ślub dwa-Oda-panna młoda
              Mieszko, Mieszko!
                  Mój koleżko!

Fragment piosenki pt. "Mieszko I"     
autorstwa T-Raperów znad Wisły.
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WYWIAD. Pan Jan Filonik: Tradycje rodzinne
spowodowały, że zostałem nauczycielem

Dlaczego
zdecydował
się Pan
zostać
nauczycielem?
Zdecydowały o
tym tradycje
rodzinne.
Zarówno
dziadek, jak i
mama byli
pedagogami.
Poza tym lubię
dzieci. Coś w
życiu trzeba
robić dobrze.

Ile lat jest Pan
nauczycielem?
W szkole

pracuję już 30
lat.

Czy lubi Pan
swoją pracę?
Tak. Lubię ją.

Dlaczego jest
Pan
nauczycielem
techniki, a nie
na przykład
matematyki?
Otaczająca
nas
rzeczywistość
jest
politechniczna.
Poza tym
zdecydowały

o tym moje
zainteresowania
techniczne.

Uczy i uczył
Pan tylko w
naszej szkole,
czy też w
innych?
Uczyłem
również w
innych
szkołach.
Między innymi
w drugim
ogólniaku.

Czy lubi Pan
majsterkować?
Tak.

Zajmuje się
Pan
stolarstwem?
Tak, wykonuję
różne meble.

Kibicuje Pan
jakiejś
drużynie
sportowej?
Nie, nie
kibicuję żadnej
drużynie,
ponieważ nie
interesuję się
sportem.

A uprawia
Pan jakiś
sport?

Obecnie nie.
Kiedyś
uprawiałem
wiele sportów,
m.in. pływanie
na żaglach,
jazdę na
nartach, piłkę
wodną.

Ma Pan jakieś
zwierzę?
Nie, nie mam.

Myśli Pan, że
uczniowie
Pana lubią?
Lubią mnie.

Dziękujemy

za rozmowę!

Rozmawiali: 
K. Czerech
K. Sołowiej
M. Karpowicz

         Gimnazjum tuż, tuż... Czy chętnie do niego    
                                    pójdziemy?

Już wkrótce rocznik 2003 opuści mury Szkoły
Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w
Białymstoku. Uczyliśmy się tutaj przez 6 lat, niektórzy
rok dłużej. Fakt, że idziemy do gimnazjum jedni
przyjmują z radością, inni z rozpaczą. Niektórzy idą do
gimnazjum, gdzie nikogo nie znają. Są też tacy, którzy
wybierają się do nowej szkoły ze "starymi"
przyjaciółmi. Wybór gimnazjum jest trudny. Możemy
iść do tego, w którego obwodzie mieszkamy, ale
możemy też wybrać szkołę spoza rejonu. Poza
obwodem decydują oceny z przedmiotów oraz
zachowanie. Są takie kryteria jak: wielodzietność
rodziny kandydata lub niepełnosprawność i wtedy
mamy dodatkowe argumenty, które zwiększają naszą
szansę na dostanie się do gimnazjum spoza rejonu.
Większość osób z naszej szkoły idzie do PG 9, ale też
do PG 15. Przedstawiciele kilku szkół przychodzili do
nas i proponowali, byśmy wybrali właśnie ich
placówkę. Już wypełniliśmy wnioski, które zanieśliśmy
do szkoły pierwszej preferencji. Mogliśmy wpisać trzy
gimnazja. Życzę wszystkim, aby dostali się do swojej
wymarzonej szkoły.    Joanna Czarniecka

                     Czy metka ma znaczenie?

W XXI wieku istnieje coś takiego, jak ocenianie
drugiego człowieka po ubiorze i wyglądzie. Czy
naprawdę ma to tak wielkie znaczenie?! Ubrania nie
odzwierciedlają naszego charakteru! Markowe ciuchy i
tona makijażu na twarzy nie pokażą tego, co mamy w
środku. Nie ważne, czy kupisz ubrania w H&M,
Sinsay'u, czy w sklepie z używaną odzieżą. Ludzie
powinni zaakceptować cię takim, jakim jesteś.
Człowiekowi ciężko jest przyjąć osobę gorzej ubraną,
czy mniej zadbaną. Powinniśmy jednak dostrzegać w
drugiej osobie dobre strony. Może ludzie, których źle
oceniasz po wyglądzie okażą się Twoją bratnią duszą?
Pomogą ci, kiedy będziesz w potrzebie. Pamiętajcie
uczniowie, że METKA NIE MA ZNACZENIA i nie
należy zwracać uwagi na to, jak ktoś wygląda tylko na
to, jaki ma do ciebie stosunek!

"Nie oceniaj książki po okładce, człowieka po
wyglądzie, a piosenki po tytule."
"Nigdy nie oceniaj po wyglądzie. Bogate serce może
ukrywać się pod nędznym płaszczem."

                Kinga Bielawska, Weronika Rybnik
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                                                       Czy dobrze jest być dorosłym?

W ostatnim czasie zorganizowaliśmy w naszej szkole konkurs "Poznaj swojego nauczyciela". Uczniowie musieli
zgadnąć, jaki nauczyciel jest na danym zdjęciu z dzieciństwa. To wydarzenie natchnęło nas do poruszenia tej
tematyki w kwietniowym numerze naszej gazetki.

Czy dobrze jest być dorosłym? Niektórzy z nas
czekają już z niecierpliwością na 18. urodziny. Chcą
jak najszybciej skończyć szkołę... Jednak po szkole
będzie praca, więc i tak trzeba będzie wcześnie
wstawać. Dzieciństwo to czas, w którym nie trzeba się
martwić rachunkami, podatkami lub innymi podobnymi
sprawami, o których teraz w ogóle się nie myśli. Bycie
dzieckiem jest beztroskie i wspaniałe. Można spędzić
nawet cały dzień na zabawie. Gdybyście spytali
swoich rodziców, nauczycieli, to raczej większość z
nich chciałaby nawet na chwilę przenieść się do
czasów dzieciństwa i znów być dzieckiem.
Doceniajmy dzieciństwo, bo to najlepszy okres w
życiu!
                                                   Zofia Grądzka

Na razie jestem dzieckiem i nie przeszkadza mi to, że
jestem mały. Nie muszę się martwić o jedzenie, nie
muszę płacić podatków i rachunków za dom.
Wszystko opłacają kochani rodzice. Nie doceniamy
tego, co robią dla nas nasi opiekunowie. Mamy się do
kogo przytulić. Zazwyczaj ludzie dorośli wyjeżdżają ze
swoich rodzinnych domów. Zawsze, gdy wyjeżdżam
poza rodzinne miasto, to myślę na początku o
rodzicach. Jestem mały, ale też mam prawo do
szacunku. Lubię być dzieckiem i nie chcę na razie

zostać dorosłym!         
                                  Kacper Janowicz

Jestem jeszcze dzieckiem i podoba mi się to. Mam
kochających rodziców i młodszą siostrę. Opiekunowie
zapewniają mi dom, ubrania, jedzenie. Na gwiazdkę
dostaję prezenty, z których jestem zadowolona.
Często zastanawiam się, jak to jest być dorosłym.
Wypytuję o to starszych. Z tych rozmów
wywnioskowałam, że nie zawsze jest to łatwe. Trzeba
znaleźć pracę i płacić za wszystko, co się ma. Dla
niektórych praca sprawia przyjemność, ale dla innych
to spory trud. Nie wiem, co uważają moi rówieśnicy,
ale ja myślę, że życie dorosłego jest trudne. Warto być
dzieckiem!
                                  Barbara Zieniewicz

                  Kilka mądrości dla Was!
"Pęd do dorosłości - największy błąd dzieciństwa!"
"Dorosłość - moment, w którym zaczynamy tęsknić za
dzieciństwem."
"Największe złudzenie dzieciństwa - myślenie, że
bycie dorosłym jest fajne."
"Dorosłość - jedyne marzenie dzieci, którego
spełnienia później większość żałuje."
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   Dla swego idola zrobią wszystko! Psychofanki...

Kim jest psychofanka? W Słowniku Języka Polskiego
możemy przeczytać, że jest to obsesyjna, natarczywa
fanatyczka, prześladująca swojego idola. W ostatnim
czasie najgłośniej było o "fankach" Justina Biebera.
Przygotowałam dla Was ranking najdziwniejszych
sytuacji z jego psychofankami.
3. Gdy dziennikarz zapytał się młodych fanów, czy to
w porządku, żeby w nowym samochodzie Biebera
opony były wykonane ze skóry fok, ich odpowiedzi
były następujące: - On może robić, co chce!, -
Właśnie! Nie ma sprawy, on jest królem muzyki!
2. Kolejne pytanie: Co myślicie o Justinie Bieberze? I
kolejne odpowiedzi: - Jest dla mnie jak Bóg. Całuję
ziemię, po której stąpa.
1. W Norwegii, młodym fankom Biebera oferowano
bilety na jego koncert w zamian za... przejście na
islam! Większość z nich nie miała oporu, by przyjąć
nową wiarę i pojechać na koncert swojego idola.
Takich przykładów jest wiele. Niestety nie tylko "JB"
ma takie "wielbicielki". Podobne sytuacje ma np. zespół
1D (One Direction).       Julia Suchowierska

Redakcja numeru: Kacper Sołowiej, Kamil Czerech, Maciej Karpowicz, Joanna Czarniecka, Weronika Rybnik,
Kinga Bielawska, Zofia Grądzka, Kacper Janowicz, Barbara Zieniewicz, Julia Suchowierska, Weronika Różańska
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski

       Jak uczą się nasi koledzy za oceanem?

Nasze szkolnictwo uczy nas przede wszystkim
myślenia i rozwiązywania problemów. Amerykanie
natomiast kładą nacisk na rozwój indywidualności. Już
pierwszego roku w amerykańskiej szkole dzieci mają
tzw. "show and tell", czyli "pokaż i powiedz". Uczniowie
przynoszą z domu przedmioty i na forum klasy
opowiadają o nim. Chodzi o to, by nauczyć się
występować i wysławiać przed dużą grupą. Aby
zbudować pewność siebie u dzieci, to pokazuje się ich
prace na wszelkiego rodzaju wystawach, np. w
lokalnym warzywniaku czy kawiarni. Amerykańscy
rodzice często szukają dla swoich pociech szkół, w
których będzie panowała duża różnorodność
kulturowa, religijna. Dzieci są bardziej tolerancyjne
dzięki temu, że na co dzień przebywają z osobami o
innym kolorze skóry czy wyznaniu. W Ameryce
dzieciom pozwala się na śmiałość i podważanie
autorytetów, ponoszenie porażek i podnoszenie się z
nich. Kładzie się też nacisk na kreatywność i
krytyczne myślenie.         Weronika Różańska

freeimages.com


	WYWIAD. Pan Jan Filonik: Otaczająca nas rzeczywistość jest politechniczna. Str. 2
	Czy dobrze jest być dorosłym? Jak postrzegamy ten okres życia, który jeszcze przed nami? Str. 3
	Dla swego idola zrobią wszystko. Kto? Psychofanki! Str. 4
	Jak uczą się nasi rówieśnicy w Stanach Zjednoczonych? Str. 4

	WYWIAD. Pan Jan Filonik: Tradycje rodzinne spowodowały, że zostałem nauczycielem
	Gimnazjum tuż, tuż... Czy chętnie do niego
	Czy metka ma znaczenie?
	pójdziemy?


