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Chiński Nowy Rok
Przewodnik po znakach zodiaku 
Wywiad z Panią Marią Suder
Gdzie uczniowie jadą na ferie?
Podsumowanie pierwszego semestru
Jakie postanowienia noworoczne
królują w naszej szkole?

W tym wydaniu:



 
J A K I E  S Ą  P O S T A N O W I E N I A  N O W O R O C Z N E

U C Z N I Ó W  N A S Z E J  S Z K O Ł Y ?

Brak:  54%                                                                                           
Przeżyć:  4%            
Schudnąć: 4%
Podróżować: 2%                                                                                
Robić Installing: 4%
Więcej się uczyć: 6%
Mówić mniej "nie": 2%
Zaadoptować zwierzaka: 2%
Nauczyć się nowego języka: 2%
Nauczyć się jazdy na rolkach: 2% 
Postanowienia dotyczące gier: 12%
Dostawać więcej kieszonkowego: 2%
Dostać się do wymarzonego liceum: 4%
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25-31 wrześniaW tych ostatnich dniachwrześnia odbył się obóznaukowy klas ósmych. Zapewniłon wiele niezapomnianychwrażeń uczniom naszej szkoły,a także pozwolił na powtórkęmateriału przed czekającymich egzaminem.
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Przyszedł czas na ostatniewydarzenie w tym semestrze,czyli  święto |Patrona. Apeljak zwykle był bardzodokładnie przygotowany.Aktorzy "Wesela" jeszcze razświetnie odegrali swoje role,a po całym wydarzeniu, wnowej odsłonie zostałaotworzona izba tradycji

24 stycznia



W ostatnich dniach Marysia Popielarska i Natasza
Stachowicz przeprowadzały ankietę z uczniami
naszej szkoły, pytając jakie mają plany na ferie. 20%
uczniów zdecydowało się wyjechać za granicę. Na
narty do innych krajów  udaje się 16% pytanych
przez nas osób, natomiast w Polsce na nartach ma
zamiar jeździć 14% ankietowanych. Najwięcej osób,
bo aż 24%, pojedzie w tym roku na obóz zimowy.
Pozostali mają zamiar pojechać do dziadków (8%),
nad morze (4%), w góry (2%), do różnych miast w
Polsce(2%) lub po prostu zostać w domu (10%).

NADCHODZĄ      
         FERIE !



Opiekunką szkolnej gazetki

Wywiad z Panią
Marią Suder

ZM: Większość uczniów kojarzy
Panią z językiem polskim, którego
Pani uczy. Czy od zawsze lubiła Pani
ten przedmiot, czy może miała Pani
jakiś inny ulubiony?

Pani Suder:  W szkole podstawowej
moim ulubionym przedmiotem była
biologia. Jednak później, w liceum
przekonałam się, że biologia to nie
tylko opisywanie zwierząt, ale także
inne, niezbyt ciekawe dla mnie ,
tematy.

NS: W takim razie kim planowała
Pani zostać w tamtym okresie?

Pani Suder:  Gdy zastanawiałam się
nad swoją przyszłością myślałam o
karierze psychologa. W końcu jednak
wybrałam studia dziennikarskie.

ZM: Dlaczego zdecydowała się Pani
na dziennikarstwo? Jak długo
pracowała Pani w tym zawodzie?

Pani Suder: Zdecydowałam się na te
studia, ponieważ wydawało mi się, że
mam odpowiednie predyspozycje do
wykonywania tego zawodu. Bardzo
lubiłam rozmawiać z ludźmi,
dowiadywać się co kieruje ich
wyborami. Jednak po roku  czasu
zdecydowałam się zmienić zawód.

NS: Co zmotywowało Panią do 
 rozpoczęcia kariery nauczyciela?
Kiedy zaczęła Pani myśleć o zmianie
w takim kierunku? 

Pani Suder: Z kariery dziennikarki
zrezygnowałam, ponieważ poczułam,
to nie jest praca dla mnie.  Natomiast o
karierze nauczyciela zaczęłam myśleć
już po zakończeniu studiów.

ZM: Dlaczego wybrała Pani akurat
zawód nauczyciela? Co Panią do tego
skłoniło?

Pani Suder: Wybrałam pracę
nauczyciela, ponieważ moją pasją są
rozmowy o książkach, a także dyskusje
na temat wyborów podejmowanych
przez ludzi. Chciałam zarażać tą pasją
młodych ludzi i zachęcać ich do
czytania książek. Poza tym ten zawód
sprawia mi ogromną radość, a także
uczucie satysfakcji. Dodatkowo
j.polski jest przedmiotem,
umożliwiającym prowadzenie
kreatywnych lekcji np. wystawianie
teatru, robienie filmów, pisanie
przeróżnych prac, a także tworzenie
gier. 

Rozmawiały Zofia Matusiak i Natasza Stachowicz



Opiekunką szkolnej gazetki

Wywiad z Panią
Marią Suder

NS: Wspomniała Pani, o swoich
pasjach. Czy mogłaby nam Pani coś
więcej o nich powiedzieć?

Pani Suder: Swój wolny czas lubię
poświęcać na jazdę na rowerze,
fotografię, a także czytanie książek.
Jedną z moich większych pasji, jest
podróżowanie. Kiedyś byłam także
zainteresowana pisaniem powieści.
Udało mi się nawet napisać pierwszy
tom wymyślonej przeze mnie serii,
jednak nigdy nie miałam dość odwagi,
by wysłać mój tekst do wydawnictwa.

ZM: O, nie spodziewałyśmy się, że
Pani pisze! W takim razie życzymy
powodzenie i mamy nadzieję, że
kiedyś zobaczymy na półkach Pani
książki. Jednak odbiegnijmy od
tematu i wróćmy do szkoły. Skąd
wziął się u Pani pomysł na przejęcie
od Samorządu Szkolnego Gazetki?

Pani Suder: W związku z tym, że
wcześniej pracowałam w zawodzie
dziennikarki, postanowiłam
zainteresować swoich uczniów tym
tematem.  Chciałam zachęcić ich do
pisania i publikowania swoich
tekstów.

NS:  Czy miała Pani jakieś obawy
związane z tworzeniem gazetki? A
także czy trudno pogodzić Pani pracę
nauczyciela z działalnością w
gazetce?

Pani Suder: Nie, nie miałam obaw,
ponieważ wiedziałam, że moi
uczniowie są na tyle pracowici 
i zdeterminowani, że włączenie ich do
pracy w gazetce będzie strzałem w
dziesiątkę.

Dziękujemy za rozmowę!
Zofia Matusiak i Natasza Stachowicz 

Rozmawiały Zofia Matusiak i Natasza Stachowicz



Chiński Nowy Rok nazywany tez Świętem
Wiosny obchodzony jest nie tylko w
Chinach, ale na całym świecie, a głównie w
krajach azjatyckich. Jest to święto ruchome,
gdyż jest związane z kalendarzem
księżycowym.  Święto Wiosny słynie z tańca
smoków czyli układu tanecznego osób
przebranych za smoki i lwy. Jest to
uważane za symbol szczęścia, obfitości, a
na dodatek odstrasza złe duchy. W
niektórych regionach trwa on nawet kilka
dni. W Chinach 2023 rok zaczyna się
dopiero 22 stycznia. Każdy rok w Chinach
symbolizuje jakieś zwierzę, a w tym roku
będzie to królik.



   Koziorożec  
~ 22 grudnia- 
- 2o stycznia~

Wodnik 
~21 stycznia- 
- 19 lutego~

Ryby 
~20 lutego- 
- 20 marca~

Baran 
~21 marca- 

- 20 kwietnia~

Byk 
~21 kwietnia- 

- 20 maja~

Bliźnięta
~21 maja - 

-21 czerwca~

Rak 
~22 czerwca -

-22 lipca

Lew 
~ 23 lipca -

-23 sierpnia~

Panna 
~24 sierpnia - 
-23 września~

Waga 
~24 września -

-23 października~
Skorpion 

~24 października- -
22 listopada~

Strzelec 
~23 listopada -

-21 grudnia~

Myślę, że każdy słysząc o chińskim nowym roku myśli: "znaki zodiaku". To
święto faktycznie jest z nimi związane, choć ich chińskie odpowiedniki trochę
różnią się od naszych.Chińskie znaki zodiaku to: Szczur, Wół, Tygrys, Królik,
Smok, Wąż, Koń, Owca, Małpa, Kogut, Pies oraz Świnia. Ich znaki zodiaku są
zależne nie od miesiąca (tak jak nasze) tylko od roku. Na przykład rok 2010
był rokiem tygrysa, i wszyscy którzy urodzili się w tym roku, mają swój chiński
znak zodiaku jako tygrys.



   Książka opowiada o rodze�stwie,
wybierającym się do dziadk�w, o kt�rych
prawie nic nie wiedzą. Podczas pobytu
odkrywają sekret, jaki dziadkowie
pr�bują od lat uchroni� przed oczami
zwykłych ludzi... niesamowitym
ba�niowym �wiecie, znajdującym się za
grubym ogrodzeniem rezydencji.
   Mi osobi�cie książka bardzo przypadła
do gustu, przez �wiat jaki tworzy i nieco
mroczny klimat. Mimo, że historia
powoli się rozkręca, to potem książka
wynagradza czekanie. Je�li kto� lubi
,,przygod�wki" okraszone magią,
Ba�niob�r jest wła�nie dla niego.

Baśniobór



Kącik
inspiracji
DLA MŁODYCH ARTYSTÓW ;)



To dwuwymiarowa, przygodowa gra akcji, w
której gracz wciela się w tytułowego bohatera

znanego jako Knight.

Bohater ten eksploruje bezkresne podziemia
rozciągające się pod fikcyjnym miasteczkiem

Dirtmouth.

 Na drodze gracza stają coraz to bardziej
zaawansowanych przeciwnicy, lecz gracz
musi również uważać na wszechobecne

czyhające pułapki. 

 Jest ona dostępna zarówno na komputer,
jak i na konsole.

 

 Co wyróżnia ją od innych gier 2D?
 -Niespotykana rysunkowa

oprawa graficzna!
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Zofia Matusiak, Natasza Stachowicz, 
Maria Popielarska, anna rączka, amelia lulek,
Magdalena kozik,  piotr rajwa, Bruno kaleta


