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Warto pamiętać, że w szkole ocenie podlegają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. 
Każda lekcja jest sprawdzianem dla naszych pedagogów, gdyż krytycznie przyglądamy się 
ich pracy, uwzględniając zadawane prace domowe oraz sposób prowadzenia zajęć.  
Cenimy nauczycieli za ciekawie przeprowadzane lekcje oraz sposób przekazywania wiedzy. 
Jako uczestnicy procesu dydaktycznego dostrzegamy  
i doceniamy sumienne przygotowanie do zajęć i pozytywny 
stosunek do nas – odbiorców tej ogromnej wiedzy.  

  

Te cechy są dla nas ważne: 

Spokój, opanowanie 

Systematyczność w sprawdzaniu prac domowych 

Dobrze zaplanowana lekcja 

Przeprowadzanie sprawdzianów zgodnie z zapowiedzią 

 
 
Przebieg lekcji i postawa nauczyciela 
Zdaniem uczniów wystarczy kilka pierwszych lekcji z nowym nauczycielem, aby wyrobić  
sobie opinię na jego temat oraz ocenić przeprowadzane przez niego zajęcia. Określenia,  
takie jak: „kosa”, „nudziarz”, „gaduła” czy „równa babka”, raz zastosowane, często stają się 
nieformalnym synonimem nazwiska nauczyciela na wiele lat. 
Niezwykle duży wpływ na „rodzaj” przezwiska ma sposób prowadzenia zajęć.  
Nauczyciel jest dobrze postrzegany przez ucznia gdy: 

dopuszcza uczniów do głosu, nie prowadzi 
monologu 

potrafi utrzymać dyscyplinę w klasie 

tłumaczy nowy materiał w przystępny  
sposób, zrozumiałym dla uczniów językiem  
oraz upewnia się, że uczniowie go rozumieją 

jest wyrozumiały i z chęcią rozwiązuje  
problemy 

nie wygłasza złośliwych i obraźliwych  
komentarzy pod adresem uczniów 

dużo się uśmiecha 

czytelnie pisze na tablicy 

nie uważa, że jego przedmiot jest najważniej-
szy na świecie 

 
Na zakończenie pragniemy docenić pracę naszych pedagogów. Dziękujemy za entuzjastycz-

ne nastawienie do zawodu, który wykonujecie, do przedmiotu, którego uczycie,  

ale przede wszystkim za cierpliwość i życzliwość w stosunku do nas - ludzi,  

którym przekazuje wiedzę.  

A. Lubaś N. Swaryczewska 

Pedagog pod lupą,  

czyli jak uczniowie postrzegają pracę nauczyciela ? 
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Z przykrością donosimy, iż minęło lato, o wakacjach 
także już nikt nie pamięta. Z trudem powróciliśmy  
do szkolnych obowiązków, uczymy się, odrabiamy 
prace domowe i siedzimy w ławkach nawet 
 8 godzin dziennie.  

Trochę lepiej powodziło się naszym  
pierwszoklasistom, ale ich „miesiąc ochronny”  
również minął. O ile pewne niedociągnięcia 
 i przekręty do tej pory uchodziły Wam na sucho,  
teraz rozpoczyna się czas starań o „być, albo nie być” 
w Kołłątaju. Pierwszą próbkę umiejętności i zdolności 
pokazaliście w trakcie Hugonaliów. Aż miło było patrzeć, jak zgrane zespoły 
tworzyliście wraz z wychowawcami.  

 

My pierwszy rok mamy już za sobą. Choć wciąż jeszcze poznajemy słabe i mocne  
strony naszych nauczycieli i nie mamy uniwersalnej recepty na sukces,  
przygotowaliśmy kilka sprawdzonych rad dla naszych młodszych kolegów:  

 

pokażcie w pierwszej klasie, że chcecie i potraficie się uczyć, a wasze trudy 
zostaną docenione  

nie chodźcie na wagary, wiemy, że to kusząca propozycja, ale nie opłaci 
się tracić lekcji i potem nie wiedzieć, o co chodzi, prawda? 

unikajcie konfliktowych sytuacji, zawsze lepiej okazać pokorę niż iść  
w zaparte i postawić na swoim 

czasami trzeba się przypodobać nauczycielowi, no, ale bez przesady! 

nie bójcie się pytać, jeśli czegoś nie wiecie bądź macie jakiś problem,  
nauczyciele, pracownicy administracji, czy starsi uczniowie  
zawsze pomogą 

włączajcie się w życie szkoły, wszelkiego rodzaju akademie i imprezy  
stoją przed wami otworem 

nie wstydźcie się chwalić swoimi talentami, w naszej szkole będziecie  
mogli je rozwijać a dodatkowo zostaniecie 
docenieni i nagrodzeni 

po zakończeniu zajęć i opuszczeniu 
szkoły nadal jesteście jej uczniami, na  
mieście warto pamiętać co wypada, a co nie  

i najważniejsze, nie załamujcie się, 
zawsze można sobie jakoś poradzić, wystar-
czą tylko dobre chęci i logiczne myślenie, 
przed wami jeszcze 4 lata nauki -  musicie 
jakoś przetrwać ;) 

E. Milka N. Sulej 
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Po dwóch latach wędrówki po Polsce, zwiedzania urokliwych miejsc i odkrywania  
tajemniczych zakątków, przenosimy się za granicę naszego kraju. Pozostajemy jednak  
w Europie, w Kołłątaju, by dowiedzieć się, jakie miejsca są tymi „naj” dla naszych nauczycieli. 
Zapytamy o najpiękniejsze wspomnienia, marzenia i plany związane z krajami europejskimi. 
Nasz nowy dział otwiera rozmowa z panią mgr Małgorzatą Bialik-nauczycielką języka 
angielskiego. 

 
 
Który z krajów 
Europy chcia-
ł a b y  p a n i  
o d w i e d z i ć  
i dlaczego?  
M.B.: Bardzo 
chciałabym od-

wiedzić Irlandię Północną, poznać jej kulturę i podziwiać 
cudowne zielone krajobrazy.  

 
Jaki kraj, według pani, jest najbardziej atrakcyjny turystycznie?  
M.B.: Wydaje mi się, że Hiszpania, ale nie chciałabym 
tam pojechać, ponieważ bałabym się upałów.  
 
Którą potrawę europejską chciałaby pani spró-
bować?  
M.B.: Bardzo chciałabym spróbować typowo  
hiszpańskiej potrawy paelli. 
 
Czy jest jakiś język europejski (oprócz angielskiego), którego chciałaby się pani 
nauczyć?  
M.B.: Chciałabym nauczyć się niemieckiego, ponieważ wydaje mi się, że jest to drugi po 
 angielskim język międzynarodowy.  
 
Czy odwiedziła pani jakieś państwo w Europie? Jeżeli tak, to co się pani  
najbardziej podobało?  

M.B.: Byłam w kilku państwach  
europejskich: Wielka Brytania, Włochy, 
Austria, Słowacja, Czechy, Węgry, Litwa, 
Ukraina, Grecja i Chorwacja. Chorwację 
wymieniałam jako ostatnią, ale jest to 
kraj, do którego bardzo chciałabym  
wrócić. Zauroczył mnie cudownymi 
 zabytkami, ludźmi i krajobrazami.  
Chorwacja to dla mnie zdecydowa-
nie "number one".  
 

E. Milka N. Sulej 
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Hiszpańska paella 
 
 
 
Składniki: 

2 cebule 

50 dag mrożonej mie-
szanki owoce morza 

3 ząbki czosnku 

4 łyżki oleju 

20 dag ryżu 

2 szklanki bulionu warzywnego 

sok z cytryny 

2 strąki czerwonej papryki 

15 dag mrożonego groszku 

łyżka masła 

szczypta szafranu 

sól, pieprz 

 

Przygotowanie: 
Cebulę i czosnek obierz i posiekaj, zeszklij na oleju. Wrzuć ryż  
i smaż, mieszając, aż wchłonie całkowicie olej i stanie się szklisty. 
Wlej bulion, zagotuj. Przykryj i gotuj na małym ogniu ok. 30 min 
(od czasu do czasu mieszaj). Owoce morza rozmroź w temperatu-
rze pokojowej, skrop sokiem z cytryny. Papryki umyj, osusz, oczyść 
z nasion, potnij w paski; dodaj do ryżu, duś jeszcze 10 min.  
Wsyp owoce morza i zielony groszek, duś całość 20 min.  
Na osobnej patelni rozpuść masło, wymieszaj z szafranem.  
Dodaj do ryżu, wymieszaj. Przypraw do smaku solą i pieprzem. 
Podawaj gorące. 

Hiszpańskie smaki 

Kuchnia hiszpańska pachnie gajem oliwnym oraz ziołami: tymiankiem, oregano, 
szafranem. Jest to przede wszystkim kuchnia naturalna, opierająca swe dania na 
 bogactwie ofiarowanym przez klimat morza śródziemnomorskiego. Hiszpanie bazują 
na produktach regionalnych, ich kuchnia jest bogata w ryby, owoce morze oraz 
warzywa, przede wszystkim pomidory i ziemniaki. Kuchnia hiszpańska nie istnie-
je bez oliwy z oliwek oraz charakterystycznych suszonych szynek. Paella, tortilla, 
gazpacho czy tapas to najbardziej charakterystyczne smaki, czyli tradycyjne  
potrawy, które zdobyły swoich miłośników na całym globie. Paella to klasyczna  
potrawa przygotowywana na specjalnej, wielkiej patelni. Przyrządza się ją z ryżu,  
kawałków kurczaka, owoców morza, kiełbasek czosnkowych, papryki, pomidorów  

i groszku. Hiszpańska tortilla, w odróżnieniu od meksykańskiego odpowiednika, jest rodzajem grubego, 
ziemniaczanego omletu, często z dodatkiem warzyw, mięsa i ryb. W upalne dni świetnie smakuje także 
gazpacho, czyli chłodnik pomidorowy. Oczywiście wszystkie przyrządzane potrawy są proste,  
lecz pełne smaku i niezwykle aromatyczne. Na deser, prócz owoców sezonowych i lodów, podaje się  
różnego rodzaju budynie, ciasta oraz znakomitą kawę. Herbaty prawie się nie pija. Hiszpanie nie wyob-
rażają sobie posiłku bez rodzimego wina-na hiszpańskim stole nie może zabraknąć dzbana Sangrii  
z lodem i kawałkami świeżych owoców, która niezwykle orzeźwia i gasi pragnienie w upalne dni. Wspól-
ne biesiadowanie w restauracjach jest elementem śródziemnomorskiego stylu życia każdego regionu. 
 
Nie trzeba być szefem kuchni, aby samodzielnie przygotować dania hiszpańskiej kuchni. 

KULINARNE PODRÓŻE 

Gazpacho 
Składniki:  

50 dag pomidorów 

2 cebule 

2 ząbki czosnku 

1 mały ogórek 

2 papryki 

1 łyżka oliwy 

sól, pieprz 

 

Przygotowanie: Pomidory umyć, obrać 
ze skórki i zmiksować razem z ogórkiem  
i cebulą. Czosnek rozetrzeć z odrobiną 
soli. Papryki przekroić, usunąć gniazda 
nasienne, umyć i pokroić w paseczki.  
Do zmiksowanych pomidorów dodać czo-
snek, oliwę i pieprz. Wstawić do lodówki 
i dobrze schłodzić. Przed podaniem 
wrzucić pokrojoną paprykę i drugą cebu-
lę pokrojoną w piórka. Gazpacho można 
podawać z grzankami czosnkowymi. 
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Co Wy WiEciE o… ?  

Na tej stronie znajdziecie relacje z wywiadów przeprowadzonych 
z pracownikami naszej szkoły. Redaktorki-debiutantki,  
Justyna i Kinga z klasy I TH wydobędą ze swoich rozmówców 
informacje dotyczące pozazawodowych zainteresowań,  
pasji i organizacji czasu wolnego. Pierwszym „odpytanym”  
w tym roku został pan mgr Przemysław Ibek-nauczyciel 
historii i przedsiębiorczości.  

 

Jakie są pana zainteresowania? 

P.I.: Moje zainteresowania są dość różnorodne. To przede 
wszystkim Historia, którą interesuję się od przysłowiowego 
dziecka. Drugą moją pasją jest czytanie książek, oczywiście 
historycznych, ale nie pogardzę dobrym kryminałem czy 
thrillerem. W ramach relaksu lubię posłuchać muzyki.  
Moje gusta muzyczne, są dość mocne. Uwielbiam muzykę 
metalową od heavy po death metal. To może dziwne,  
ale ta muzyka naprawdę mnie relaksuje a przede wszystkim 
ładuję przy niej akumulatory. Kolejne moje zainteresowanie 
to sport, głównie piłka nożna, którą oglądam namiętnie.  
Interesuję się też polityką, w którą angażuję się coraz  
mocniej. Gdy przychodzą wakacje moją pasją stają się góry, 
 te wysokie, te najpiękniejsze, czyli Tatry . 

Czy dzieli pan swoje pasje z innymi? 

P.I.: Moją największą pasją dzielę się z uczniami,  
przekazując im wiedzę o przeszłości. Książki czytam sam,  
podobnie jak słucham muzyki. Mecze piłkarskie próbuje  
ze mną oglądać moja córka, w polityce dzielę się spostrzeże-
niami z ludźmi, góry są zarezerwowane dla mojej żony. 

Kiedy oddaje się pan swoim pasjom? 

P.I.: Mając tyle zainteresowań poddaje się im przez cały czas. 
Każda chwila mojego życia, oprócz snu wypełniona jest jakąś 
pasją. 

Od kiedy rozwija pan wymienione zainteresowania? 

P.I.: Wszystkie moje pasje są już pełnoletnie. 

A jaki miały początek? 

P.I.: Pasja to coś, co przychodzi niespodzianie,  
one po prostu mnie wciągnęły, nie pytając mnie  
o zdanie. 

Czy zdarza się, że zaciekawi pana jakaś nowa  
dziedzina? 

P.I.: Wydaje mi się, że limit dziennego czasu na moje 
 zainteresowania się skończył. 

 

 

 J. Bryła K. Jarza 
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Trendy w makijażu: czarne kreski XXL, usta w kolorze wina, makijaż a'la Twiggy, 

akcent na dolne rzęsy, niebieski w wielu odcieniach, szmaragdowe spoj-

rzenie, zieleń na powiekach. 

Trendy we fryzurach: platynowy blond, 

koki ślimaczki, warkocze w nowej odsłonie, 

ciasno spięte włosy, fantazyjne koczki, pro-

sto i ponadczasowo 

Najmodniejsze kolory jesieni: czerwień, 

niebieski królewski, żółty, pomarańcze  

i mandarynki, siwo-szary, zielono mi oraz 

złoto i aluminium 

Moda bez obciachu 
Zakup najmodniejszego ciucha nie uczyni 
z nas ikony stylu, jeśli będziemy kierować 

się wyłącznie panującymi trendami. Kompletując garderobę, 
pamiętajmy, aby współgrała ona z naszą sylwetką, urodą i temperamentem. Tylko  
w ten sposób unikniemy modowych wpadek. Oto praktyczny poradnik stylistyczny:  
Spodnie TRZY CZWARTE 
NIE! spodnie z wiotkiego lnu z szerokimi nogawkami, czasem z kieszeniami po bokach czy troczkami 
wpuszczonymi w tunel, noszone z przyciasnym T-shirtem, dziewczęcymi tenisówkami lub sandałami. 
Ratunku! 
TAK! co najwyżej w wersji à la Audrey Hepburn, czyli blisko ciała, wąskie, zwężane ku dołowi, długo-
ści siedem ósmych, lub rybaczki, proste i eleganckie, noszone z balerinkami i lekkimi sandałami. 
LEGGINSY 
NIE! mocno opinające pośladki i noszone jako spodnie, w stylu lat osiemdziesiątych. 
TAK! noszone nie jako spodnie, tylko zamiast rajstop, w przejściowych porach roku ze spódnicą lub 
sukienką. Lepiej wyglądają na posiadaczkach szczupłych łydek i zgrabnych kostek u nóg. 
Spodnie RURKI 
NIE! te z obniżoną talią, z olbrzymią domieszką lycry, rozpłaszczające pośladki i zsuwające się z nich 
zbyt nisko, tak chętnie noszone z krótkim T-shirtem lub z dzianinową koszulką bez rękawów powyżej 
pępka. Ohyda! 
TAK! dopasowane dżinsy o ładnym kroju, płócienne, skórzane lub woskowane, z domieszką streczu 
możesz nosić od rana do wieczora. Jeśli zakup okazał się strzałem w dziesiątkę, możesz je uznać za 
podstawowy element garderoby. 
Zwierzęce WZORY 
NIE! na akrylu lub innym materiale lichej jakości. Wzór lamparci i inne motywy zwierzęce – gady, 
zebra itp. – nie znoszą tandety i nie komponują się dobrze z turkusowym cieniem do powiek, pudrem 
w kolorze terakoty i ciemnobrązową konturówką do ust. 
TAK! w postaci drobnych akcentów (szal, balerinki, buty pokryte futrem, kopertówka) lub jako głów-
ny element ubioru (futrzana kurtka, trencz z nadrukiem). "Zwierzę” trzeba nosić z fasonem. 
Kurtka PUCHOWA 
NIE! w mieście (to obciach, także w przypadku mężczyzn). 
TAK! w górach, na wsi. Raczej w wersji klasycznej (czyli bez paska i połysku) lub bez 
 rękawów. 
Długa SPÓDNICA 
NIE! sięgająca do kostek z czółenkami ("pańcia filantropka”). 
TAK! w stylu greckim, romantycznym, bardzo długa, noszona z butami derby lub  

rzymiankami i męską marynarką. Albo w wersji hippisowskiej – taki powrót do Wood-

stock – w drobne kwiatki, z chodakami lub butami na platformach. Wbrew powszechnej 

opinii nie tylko wysokie dziewczyny mogą chodzić w długich spódnicach. 

S. Lisak, S. Matyja 

Kolory jesieni  
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A. Drabek-Cebula 

PISZCIE DO NAS W KAŻDEJ SPRAWIE: 

gazetkak@interia.pl 

Szesnastoletnia Hazel 
choruje na raka i tylko 
dzięki cudownej terapii 
jej życie zostało przedłu-
żone o kilka lat. Jednak 
nie chodzi do szkoły,  
nie ma przyjaciół,  
zmuszona do taszczenia 
ze sobą butli z tlenem  
i poddawania się ciężkim 
kuracjom. Nagły zwrot 
 w jej życiu następuje, 
gdy na spotkaniu grupy 
wsparcia dla chorej  
młod zież y  po znaje 
 niezwykłego chłopaka. 
Augustus jest nie  
tylko wspaniały, ale rów-

nież, co zaskakuje Hazel, bardzo nią zainteresowany. 
Tak zaczyna się dla niej podróż, nieoczekiwana 
 i wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu odpowiedzi  
na najważniejsze pytania: czym są choroba i zdrowie, 
co znaczy życie i śmierć, jaki ślad człowiek może 
 p o  s o b i e  z o s t a w i ć  n a  ś w i e c i e . 
To najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść 
Johna Greena. Autor, pisząc o nastolatkach,  
ale nie tylko dla nich, w błyskotliwy sposób zgłębia  
w niej tragiczną kwestię życia i miłości.  

Wciąż potrzeba nam głów do myślenia i rąk do pracy. Cenimy 

ludzi kreatywnych, odważnych i czasowych, a nawet  

ponadczasowych. Szkolne Koło Dziennikarskie czeka na  

nowych członków redakcji. Wszystkich niezbędnych  

informacji udziela opiekunka koła p. Aldona Drabek-Cebula. 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Gdzie jest twoja praca domowa? 

- Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zrobiłem 

z niej samolocik i porwali go terroryści! 

Przybiega Jasiu na stację benzynową z kanistrem  

i mówi: 

- Cztery litry paliwa, szybko! 

Sprzedawca na to: 

- po co taki pośpiech? Pali się? 

- Tak, szkoła, ale trochę przygasa... 

Sześcioodcinkowy serial HBO Wataha wyreżyserowali 

Michał Gazda i Kasia Adamik. W produkcji  

występują m.in. Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, 

Magdalena Popławska, Marian Dziędziel.  

W serialu wykorzystano utwory bieszczadzkiego  

zespołu „Tołhaje”. Serial Wataha rozpoczyna  

się od zamachu bombowego, w którym giną  

oficerowie jednej z jednostek straży granicznej  

w Bieszczadach. Tylko jednemu z nich uda się  

przeżyć. Kapitan SG Wiktor Rebrow (Leszek Lichota)  

w wyniku zamachu traci nie tylko swoich przyjaciół,  

ale przede wszystkim ukochaną Ewę. Zagubiony, | 

próbuje dociec, co się wydarzyło i kto za tym  

wszystkim stoi. Oficjalne śledztwo prowadzi 

 prokuratura. Poznaniem prawdy są zainteresowani 

również jego przełożeni.  
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