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WYWIAD. Pani Violetta Grabowska: Atmosfera
pracy w tej szkole jest bardzo przyjemna. Str. 2

Czy to już miłość?
O szkolnych
zauroczeniach
piszemy na str. 3.

"Słitfocia" co
godzinę!
Uzależnieni od
selfie. Str. 2

Nie oceniaj po
wyglądzie, czyli
kilka słów o
tolerancji. Str. 3
               Listopadowe działania 
           Samorządu Uczniowskiego

9.11 - Dzień Postaci z Bajek (wszyscy
chętni przebierają się za swoją ulubioną
postać z bajki).
16.11 - Dzień Gier Planszowych (na I
piętrze przy pokoju nauczycielskim będzie
można m.in. zagrać w "Chińczyka" w
wersji max, którego wykonają członkowie
SU).
24.11 - Dyskoteka andrzejkowa kl. IV-VI
25.11 - Dzień Misia

SU dziękuje autorom prac za udział w akcji

                          Problemy w szkole. Część 2

W listopadowym numerze gazetki chcę kontynuować temat
naszych problemów w szkole. Ostatnio pisałam o stresie, dziś
będzie o braku akceptacji, wyśmiewaniu się. Jedni mają odstające
uszy, duże zęby, inni są niscy, otyli. Niestety, często jest tak, że
jeżeli ktoś się wyróżnia swoim wyglądem, to wielu z nas z takiego
ucznia się śmieje, wyzywa go, nie chce z nim rozmawiać. Tak
samo jest, kiedy ktoś nie ma markowych ubrań, telefonu. Jeżeli
jesteście tak traktowani przez rówieśników, nie załamujcie się!
Przecież często macie inne atuty - pięknie malujecie, śpiewacie,
szybko biegacie. Właśnie te zalety zauważą u Was ci, którzy nie
obrażają innych za wygląd. Gdy ktoś Cię zaczepia, bądź silny!
Porozmawiaj o tym z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem
szkolnym. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię obrażać! Różnimy
się i dzięki temu tak wiele możemy nauczyć się od siebie
nawzajem. Mimo tego, że każdy z nas jest inny, to wszyscy
jesteśmy równi.          Wiktoria Głażewska
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WYWIAD. Pani Violetta Grabowska: Uczniowie
odnoszą się do mnie z szacunkiem

Ile lat pracuje
Pani w naszej
szkole?

W tej szkole
pracuję już 32
lata.

Jak czuje się
Pani w roli
nauczyciela?

Czuję się
bardzo dobrze.
Świadczy o
tym fakt, że w
SP 37 pracuję
od samego
początku.
Bardzo lubię tę
szkołę,
nauczycieli,
dzieci oraz
dyrekcję.

Dlaczego
wybrała Pani
akurat naszą
szkołę?

Po ukończeniu
studiów
zostałam
skierowana do
tej szkoły.
Zatrudnił mnie
pierwszy
dyrektor - p.
Witold
Guzewicz.
Atmosfera
pracy w tej
szkole jest
bardzo
przyjemna i
dlatego nadal
tutaj pracuję.

Jest Pani
nauczycielką
muzyki i
plastyki.
Dlaczego
akurat te
przedmioty
Pani wybrała?

Mam
wykształcenie
muzyczne,
ukończyłam
Wyższą
Szkołę
Pedagogiczną
w Olsztynie na
kierunku
wychowanie
muzyczne.
Bardzo lubię
grać, śpiewać i
pracować

z dziećmi. Po
wprowadzeniu
przedmiotu
"sztuka"
musiałam
uzupełnić
swoje
wykształcenie
plastyczne.
Polubiłam
bardzo ten
przedmiot.

Co Pani może
powiedzieć o
klasie, której
jest Pani
wychowawcą?

Bardzo
sympatyczna
klasa, ale
bywają trudne

chwile.
Uczniowie
odnoszą się do
mnie z
szacunkiem,
niektórzy
bardzo chętnie
pomagają.
Kocham
wszystkie
dzieci.

Czy
zmieniłaby
Pani coś w
naszej
szkole?

Nie
zmieniłabym w
niej nic.

Co chciałaby

Pani
przekazać
czytelnikom
gazetki?

Chciałabym im
życzyć wielu
sukcesów w
życiu, a
prowadzącym
tę gazetkę
powodzenia na
drodze
dziennikarskiej.

Dziękujemy za
rozmowę.

Rozmawiały:
W. Anikiej
Z. Gogolewska

                    Uzależnieni od selfie

Selfie polega na robieniu sobie zdjęć samemu. Tego
typu fotografie są bardzo popularne. W sieci są miliony
selfie. Niektóre są bardzo interesujące, jednak wiele z
nich to głupie i niemoralne ujęcia, które często
zagrażają życiu. W 2015 roku więcej ludzi zginęło
robiąc zdjęcia, niż w wyniku ataku rekina (źródło:
Radio Zet). Według wyników badań jednego z
angielskich uniwersytetów, aż 13% badanych było
uzależnionych od selfie. Przykładem tego jest Danny
Bowman, 19-latek z Wielkiej Brytanii. Po pół roku
wykonywania sobie i umieszczania w internecie nawet
200 selfie dziennie, odcięciu się zupełnie od
znajomych, niewychodzeniu z domu, próbował
popełnić samobójstwo. Na szczęście uratowała go
matka. Jeśli znasz osobę, która robi sobie dużo zdjęć,
uświadom ją o zagrożeniach z tym związanym. Jeżeli
to nie pomoże, to zgłoś ten fakt osobie dorosłej. Ty
również pamiętaj, żeby nie popaść w uzależnienie od
selfie.              Filip Fabjańczyk

pudelek.pl
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                                                             Czy to już miłość?

Pierwsze zauroczenie i wydaje nam się, że to miłość na całe życie. Dziewczyny i chłopcy w starszych klasach
szkoły podstawowej zaczynają podobać się sobie. Zwracają uwagę na wygląd, ale też zachowanie, charakter.
Często pada słowo "miłość". Ale czy w tym wieku jest ona prawdziwa? Zauroczenia zdarzają się w każdym
wieku, zwłaszcza w naszym (12-13). W podstawówce nie ma co mówić o tym uczuciu na poważnie, bo jest na
nie za wczesny okres. Dziewczyny chodzące już z chłopakami wyznają sobie miłość, lecz to słowo w naszym
słowniku nastolatków nie ma wielkiego znaczenia. Prędzej czy później zakochanie znika, chociaż zdarzają się
pojedyncze przypadki poważnych znajomości "od piaskownicy". Pamiętajcie, że nie warto popadać w depresję,
gdy dotknie nas miłosne rozczarowanie. Mamy przed sobą jeszcze wiele lat i nowych znajomości. Moim
zdaniem należy poczekać na tego jednego właściwego niż na stu fałszywych, ponieważ miłość to jeden z
najpiękniejszych cudów świata.                                
                                                                                     Zuzanna Gogolewska

                     Kilka słów o tolerancji
Tolerancja to szanowanie czyichś poglądów,
upodobań, wyglądu. W szkole bywa z tym różnie.
Pewnie w każdej klasie są grupki. Jest to między
innymi kwestia gustów, bo jakby na to nie patrzeć, to z
kimś o podobnych zainteresowaniach lepiej się
rozmawia. Ale czy to jedyny powód? Odpowiedź jest
prosta - nie! Często jest tak, że jakaś grupka kogoś
odrzuca, bo ta osoba nie nosi kolczyków, nie ubiera się
w firmowe ubrania. Markowe, stylowe okrycie to nie
wszystko. Każdy może rozumieć modę po swojemu i
nie należy tego krytykować, jeżeli strój jest odpowiedni
do okoliczności (szkoła, uroczystości, kościół). Może
akurat pod postacią cichej, ubierającej się nietypowo i
żyjącej "w innym świecie" osoby, kryje się ktoś z
wielkim talentem, cudownym nastawieniem do życia.
Nigdy nic nie wiadomo. Jest takie przysłowie: "Nie
oceniaj książki po okładce". Ta reguła nie dotyczy tylko
szkolnych grupek, ale też codziennego życia. Każdy
jest inny i zarazem wspaniały. Pragniemy mieć
przyjaciół, więc akceptujmy się. K. Dworakowska

                   Uzależnieni od gier...

W XXI wieku dosłownie wszystko możemy znaleźć w
internecie, m.in. mnóstwo gier. Możemy je ściągać
przez internet w telefonie, laptopie czy tablecie lub grać
online. Można powiedzieć, że wiele nastolatków
oddycha internetem. Kiedy go zabraknie, zachowują
się tak jakby zabrakło powietrza. Niestety niektórzy są
uzależnieni od gier. Np. w momencie, gdy wychodzę
na przerwę, widzę jak chłopcy od razu wyciągają
telefony i grają. Kiedy przegrają strasznie się
denerwują, przeklinają i są źli. Moim zdaniem w tym
czasie lepiej wyjść na podwórko, porozmawiać z
koleżankami, kolegami. 
Uzależnienie polega na tym, że nie możemy
wytrzymać bez tego, co nas uzależnia. W tym
przypadku zamiast się uczyć, moi rówieśnicy wolą
grać. Potem dziwią się i złoszczą się, że nauczyciel
wstawił im złą ocenę. Pamiętajcie, że warto wyjść z
tego wirtualnego świata i przenieść się do
rzeczywistości.         Wiktoria Anikiej

Rys. Katarzyna Cybulska wsiecisieci.pl
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                    Facebook. Jaki ma na Ciebie wpływ?

Facebook to portal internetowy, dzięki któremu możemy swobodnie i
szybko kontaktować się online z każdą osobą na świecie. Jest to bardzo
przydatne, jeżeli ktoś jest daleko od nas. Coraz częściej zdarza się
jednak, że wolimy komunikować się przez Facebooka nawet z osobami,
które są blisko. Jaki ma na nas wpływ taki sposób dyskusji, zamiast
tradycyjnego "twarzą w twarz"? Udowodnione jest to, że ci, którzy wiele
czasu spędzają na "przeglądaniu fejsa", bardzo się zmieniają. Osoby
bliskie odczuwają to najbardziej w codziennych sytuacjach. Użytkownik
portalu niechętnie wychodzi z domu i spotyka się ze znajomymi, woli pisać
do nich przez Facebooka. Najlepiej ograniczyć korzystanie z niego na tyle,
żebyśmy umieli jeszcze rozmawiać z innymi poza "fejsem".    Zuzanna
Gogolewska

                                                             Skuteczne sposoby na naukę

Wszyscy dobrze wiedzą, że nauka to nieraz trudna sprawa. Każdy ma swoje sposoby na naukę. Jednak to, co
pomaga innym, nie zawsze sprawdzi się też u nas. Poniżej przedstawiam Wam kilka rad odnośnie uczenia się.
1. Możesz nauczyć się wszystkiego na pamięć. 2. Słówka z języka obcego kojarz sobie ze swoim otoczeniem.
3. Zakres materiału do nauczenia się rozkładaj na kilka dni. 4. Systematycznie powtarzaj omawiane na lekcjach
tematy. 5. Wypisuj punkty z najważniejszymi zagadnieniami, hasłami, np. na kolorowych karteczkach. Życzę
Wam dobrych ocen!  Barbara Zieniewicz

Redakcja numeru: Zuzanna Gogolewska, Wiktoria Anikiej, Wiktoria Głażewska, Filip Fabjańczyk, Kamila
Dworakowska, Katarzyna Cybulska, Barbara Zieniewicz
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Chciałbyś poruszyć jakiś temat na łamach gazetki? Zapraszamy! 

Pomaganie jest przyjemne. Przekonaj się! Uszyj
laleczkę, daj dzieciom nadzieję!

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski włączył
się w kolejny projekt pomocowy UNICEF-u pt.
"Wszystkie kolory świata". Jego celem jest pomoc
dzieciom w Angoli w dostępie do szczepień na choroby
wieku dziecięcego.
Etapy projektu:
1. Zapoznanie się na lekcji z sytuacją w Angoli.
2. Podróż przez kontynenty – podczas zajęć, bądź w
formie pracy domowej, wybieracie kraj, z którego
będzie pochodziła Wasza laleczka, zbieracie jak
najwięcej informacji o geografii kraju, a także o jego
mieszkańcach, zwyczajach, kulturze, itp.
3. Przygotowanie laleczek przez uczniów – uszycie
laleczki jest niezwykle proste! W oparciu o szablon
wysłany przez UNICEF przygotowujecie charytatywne
laleczki, które ubierzecie i przyozdobicie w sposób
odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej
wybraliście.
4. Wystawa laleczek w szkole, kiermasz
charytatywny.

UNICEF
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