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   Nauczyciel – osobnik 

dręczący i zadręczany. Jest 

naturalną przeciwwagą dla 

uczniów, jak Sprite dla 

pragnienia.  Pracuje nie więcej 

niŜ pięć  godzin dziennie, ma 

dwa    miesiące wolnego (nie 

licząc świąt, ferii czy 

weekendów)   a i tak będzie 

strajkować, by było mu 

jeszcze lepiej. Na  dodatek 

obchodzi swoje święto!!! Tak, 

tak, dokładnie od 28 lat, 14-go października kaŜdego roku, nasi 

ukochani nauczyciele,    nazywani takŜe belframi, psorami, 

wychowawcami, pedagogami oraz określeniami, których cenzura 

nałoŜona na gazetkę na pewno nie przepuści, bardziej lub mniej 

hucznie świętują tę uroczystość.   Niemniej Dzień Nauczyciela 

cieszy takŜe i uczniów, bowiem, jak  wiadomo, ten jakŜe waŜny 

dzień, zgodnie z zapisem w Karcie        Nauczyciela, „uznaje się za 

święto wszystkich pracowników oświaty  i jest wolny od zajęć 

lekcyjnych”.  

Kochani Nauczyciele! Z okazji Waszego święta Ŝyczymy duŜo 

szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i 
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ZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 

W dzisiejszym numerze przedstawiamy sylwetki nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

imię i nazwisko: Agnieszka Polilejko                                     

wychowawca klasy: I TH                                                                      

stanowisko pracy: nauczyciel przedmiotów 

zawodowych                                                                                           

interesuję się:  filmem, książką, kynologią                                  

lubię: lato, podróże i wypoczynek nad morzem                                                      

nie znoszę:  zimy i zimna                                                   

wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ:  lubię 

kontakt z ludźmi i pracę          

z młodzieżą                                      

mój sukces 

zawodowy: ???                                              

moje marzenie: pojechać 

do Australii w grudniu 

 

 

imię i nazwisko: Grażyna Mych                                     

wychowawca klasy: III TF                                                                                                                              

stanowisko pracy: nauczyciel przedmiotów 

zawodowych (fryzjerstwo)                                                                     

interesuję się:  nowinkami fryzjerskimi i 

kosmetycznymi                                                                                          

lubię: dobrą książkę  i robótki ręczne                                                                               

nie znoszę: wulgarnego zachowania                                      

wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ: lubię pracę 

z młodzieżą                                                                              

mój sukces zawodowy:  

zdane egzaminy moich 

uczniów                                                                                    

moje marzenie: podróż 

do Norwegii 

 

 

imię i nazwisko: Małgorzata Dors          

wychowawca klasy: IV TG                                         

stanowisko pracy: nauczyciel  

przedmiotów gastronomicznych                                                  

interesuję się:  światem                                      

lubię: książki                                          

nie znoszę:  kłamstwa                                                      

wybrałam zawód nauczyciela,     

ponieważ: los tak chciał                                                                      

mój sukces zawodowy: trudno     

powiedzieć                                            

moje marzenie: mały domek nad 

jeziorem 

imię i nazwisko: Urszula Furtacz                                                        

wychowawca klasy: I V TH                                                                          

stanowisko pracy: nauczyciel  

geografii, przedmiotów turystyczno

-hotelarskich                                                                                

interesuję się:  od historii po 

turystykę, od dobrej kuchni po 

nowoczesne samochody                                                                                                                                              

lubię: wschód słońca nad Babią 

Górą, zachód słońca nad Bałtykiem                              

nie znoszę: lenistwa, pozoranctwa                                   

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ:  dawno temu  w biurze 

pracy  znalazłam ofertę, iż na 

Miodowej 1 poszukiwany jest 

nauczyciel przedmiotów 

turystycznych    mój sukces 

zawodowy: usłyszeć od byłych 

uczniów:” dzięki Pani 

zainteresowałem się i pracuję         

w  hotelarstwie                                                   

moje 

marzenie: na 

emeryturze 

mieć takie 

zdrowie i 

imię i nazwisko: Martyna Gajos     

wychowawca klasy: —                                            

stanowisko pracy: nauczyciel  

przedmiotów hotelarskich                                  

interesuję się:  hotelarstwem,     

turystyką, kulturoznawstwem                                        

lubię: gotowanie                                                          

nie znoszę: lenistwa                                                     

wybrałam zawód nauczyciela,  

ponieważ: praca nauczyciela       

pasjonowała mnie od zawsze                                                                           

mój sukces zawodowy: II miejsce 

w konkursie wiedzy hotelarskiej      

w Raciborzu                                                     

moje marzenie: posiadać hotel w 

Dubaju 
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Z dzienniczków uczniowskich:  

 
Mateusz leŜy pod ławką na lekcji geografii, udając rodzącą   
kobietę i wydając przy tym realistyczne odgłosy. 

Cieszy się, Ŝe dostaje coraz więcej uwag. 

Przyłapany na paleniu w toalecie broni się, mówiąc ,Ŝe 
"wykurza Robale z kibla". 

Demonstrując działanie gejzeru, opryskał pomidorem całą   
klasę. 

Na lekcji zajęć praktyczno - technicznych umyślnie piecze ciasto bez mąki. 

Ale mi uwaga! - powiedział na wpisaną uwagę. 

GALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKI    

Adam i Ewa spacerują przez Raj. 
Ewa pyta Adama niepewnym głosem: 

- Adamie kochasz Ty mnie? 
Adam bez namysłu odpowiada: 

- A kogo mam kochać? 

- Dlaczego wypisujesz do domu tego pacjenta spod 
ósemki? - pyta psychiatra psychiatry. 

- Bo on juŜ jest wyleczony! Wczoraj wyciągnął        
z basenu innego pacjenta, który się topił! 
- Tak, ale potem go powiesił Ŝeby wysechł! 
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MEDYTACJE UCZNIA ZMĘCZNEGO... 

Jako wieloletni bywalec róŜnorakich placówek edukacyjnych z takim 
czy innym rezultatem przyglądam się działalności naszego państwa 
na polu oświaty. Jak wiadomo jednak jest to temat rzeka 
nastręczający coraz to nowych wątków. Ja mam zamiar jednak 
trzymać się    dzisiaj z dala od ministerialnych tek i zamiast tego 
skierować oczy na to co jest mi o wiele bardziej bliskie i moim 
zdaniem nie tylko ciekawe, lecz teŜ niepokojące. 
 O problemach uczniów powstały juŜ niezliczone ilości 
róŜnorakich artykułów, powieści, a nawet podręczników 
pedagogicznych. Jednak sami główni zainteresowani rzadko pytani 
są o zdanie. Trzeba jednak przerwać milczenie i przypatrzeć się 
zagadnieniu nurtującemu uczniów od dawna. 

 Prawdą bowiem jest, Ŝe młodzieŜ do szkoły przychodzi po to by wynieść z niej jak najwięcej 
wiadomości aby stanowić potem intelektualną podporę narodu( bynajmniej w załoŜeniu). Niestety 
często plan lekcji jest układany w sposób nieumiejętny. Dobre rozplanowanie dnia ucznia ma wartość 
kluczową dla jego percepcji i co za tym idzie przyswajalności nowych treści. Największe znaczenie 
ma to, kiedy w grę wchodzą przedmioty ścisłe wymagające od młodego odkrywcy jasnego                
i wypoczętego umysłu.  

 Co jednak moŜna wynieść z lekcji matematyki, która jest prowadzona na ósmej godzinie    

lekcyjnej kiedy to cała klasa ma za sobą  cięŜki dzień spędzony na róŜnorakich innych 

przedmiotach. CięŜko jest oczekiwać, Ŝe tacy uczniowie bez problemu będą się zajmować 

przyswajaniem pięknych lecz złoŜonych materii nauki Archimedesa i Newtona. 

 Nie inaczej jest równieŜ, gdy młodzieŜ po całym dniu zajęć ma zabrać się do lekcji polskiego. 
Analiza gramatyczna, ortografia czy zgłębianie myśli poetów i prozaików, tak waŜna dla 
kształtowania umysłowości młodego Polaka – Patrioty nie jest w takich warunkach moŜliwa, gdyŜ nie 
jest             skłonny zmęczony uczeń wykrzesać z siebie naleŜytej dozy skupienia. 

 Mówię to nie z przekory lecz z własnego i bliskich mi ludzi doświadczenia. Nie naleŜy chyba 
nikogo przekonywać nikogo, Ŝe nauka języka ojczystego oraz poznawanie zawiłości nauk 
przyrodniczych to tak naprawdę trzon polskiego systemu edukacji i to właśnie tym przedmiotom 
powinno się poświęcać czasu najwięcej nie tylko przez ich złoŜony charakter, lecz przede wszystkim 
dlatego, Ŝe nie da się bez ich znajomości we współczesnym świecie naleŜycie funkcjonować, być 
świadomym otaczających zmian i przyłączenia się do nich.  

Co zatem proponuję? 

UwaŜam, Ŝe w najlepszym interesie zarówno nauczycieli 
liczących na jak najlepsze wyniki w nauce swoich 
podopiecznych jak i uczniów, którzy codziennie stają przed  
wyzwaniem naukowym; jest aby przedmioty tak waŜne        
i złoŜone były wykładane jak najwcześniej ze względu na 
to, Ŝe właśnie wtedy uczniowski umysł najlepiej działa,   
kojarzy fakty i zaleŜności. Kiedy zajęcia z polskiego czy   
matematyki odbywać się będą rano, nie tylko dadzą 
większe korzyści, ale i nauka przedmiotów takich jak wf lub    
plastyka będzie dawała więcej satysfakcji. Uczeń nie      
będzie się musiał obawiać, Ŝe za chwilę czeka go klasówka 
z „matmy”, ale odda się poznawaniu tajników barw czy zabawie jaką jest zaiste dla większości        
wychowanie fizyczne połączone z integracją i zdrową rywalizacją. 

 MoŜna tak wiele zmienić jeŜeli tylko ze zdrowym rozsądkiem podejdziemy do uczniowskiej 
rzeczywistości i moŜe po prostu zapytamy w miarę proceduralnych moŜliwości młodych o zdanie. 

 

 

 

Wojtek Sobczak 
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PLUSY I MINUSY 
 
Po niespełna dwóch miesiącach roku szkolnego prezentujemy opinie tegorocznych          
pierwszoklasistów na temat naszej szkoły. Z góry uprzedzamy, iŜ niektóre naleŜy traktować 
z przymruŜeniem oka, wszak  wygłaszali je  uczniowie sporadycznie uczęszczający                 
do szkoły. Poza tym, to co jednym się podoba, przez innych uznane zostało za wady      
i...bądź tu mądry... 

WyposaŜenie klasopracowni 

Odnowione wnętrza szkoły 

Praktyki zagraniczne 

Ćwiczenia praktyczne na terenie szkoły 

Biblioteka wraz z CM 

Sklepik zaopatrzony w  dobre jedzenie 

Fajni nauczyciele 

Miła atmosfera 

Szansa zdobycia stypendium 

Plusy za aktywność na lekcjach 

Stanowczy, ale zarazem wyrozumiały dyrektor 

Fajne dziewczyny (opinia chłopaków) 
 

 

Boisko szkolne 

Mała ilość ławek na korytarzach 

Szatnia przy sali gimnastycznej 

Brak papieru i desek w toaletach 

Brak radiowęzła, muzyki na przerwach 

Zbyt długie lekcje (???) 

Za krótkie przerwy 

Brak luster w toaletach damskich 

Wymagający nauczyciele 

Brak rolet w oknach 

Kolejki w sklepiku 

 DJ 
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Modowy instruktaż na jesień 

Nie rzucajcie letnich sukienek w kąt i nie pędźcie na złamanie karków do sklepów! W bogactwie       
trendów i w  modowych propozycjach na jesień i zimę 2010 można się pogubić! Postanowiłyśmy 
udzielić wam kilku podpowiedzi. 
Peleryna 
Pojawiła się już jakiś czas temu, ale jako trend trzyma się nadspodziewanie nieźle. W tym sezonie to 
wręcz must-have. Może być zarówno sportowa (krótsza), jak i elegancka (dłuższa). Modna 
peleryna nie wymaga wielu dodatków - sama w sobie jest oryginalnym elementem stroju. 
Świetnie    wyglądać będzie zarzucona na koszulę, jak i do wieczorowej sukienki. 

FOLK-ETNO- kontrowersyjny trend dla odważnych! 
Jesień nie będzie szara i nudna! Dzięki fantazyjnym  
nawiązaniom do rdzennych wzorów plemiennych  
i folkowych motywów. Korzystając z tego trendu 
można stworzyć prawdziwy misz-masz. Miksuj        
dowolnie wzory i kolory. W połączeniu z modnym  
w tym sezonie kożuchem i futrem stworzysz niebanalne 

rozwiązania. 
Kożuszek  
To nie nowość, ale 
s k ó r a  z 
kożuchem nigdy 
wcześniej nie była 
tak eksploatowana. 
Ściągnięta żywcem 
z e  s t y l u 
a n g i e l s k i c h 
pilotów     z 
kurtek i płaszczy 
p r z e n o s i  s i ę 

swobodnie do butów, również na obcasie, torebek 
i czapek.  
     Dziś panowie, tak jak kobiety zwracają uwagę na swój wygląd, a także coraz częściej przywiązują 
uwagę do swojego stroju. Zadbany, modny, dobrze wyglądający mężczyzna robi wrażenie nie tylko na 
płci przeciwnej, lecz także jest lepiej postrzegany w pracy, jak  i w relacjach z innymi ludźmi. 

Panowie- noście szaliki! Stanowią one fantastyczny 
dodatek do stroju w te szare, jesienne dni! 
Śnieg i mrozy dopiero przed nami, warto zatem kupić 
sobie coś ciepłego! Tak więc – płaszcze! najlepiej 
ściągać z wieszaka te, które swoją długością nie 
zasłaniają nam kolan. 
Mimo wszystko, ciągle 
modne są    pagony. Wybór 
jest jednak duży, dlatego 
każdy, który    będzie 
idealnie do nas przylegał – 
będzie dobry. Zasada jest 
jedna – ma być ciepły       i 
nie wyglądać zbyt grubo, bo 
efekt „misia” nie jest modny 

tej zimy. 

     Pogoda i kobieta zmienną jest, dlatego nie dajmy nabrać się na 
przedpołudniowe słońce na niebie, bo wystarczy kilka godzin 

emwu 
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Tworzymy historię– tradycje w Kołłątaju 

 

 

 
Pola Nadziei to organizowana od 11 lat w Polsce kampania 
zbierania funduszy na rzecz opieki nad osobami 
nieuleczalnie chorymi. W ramach tej akcji uczniowie klas 
pierwszych wraz z wychowawcami w październiku posadzili 
na szkolnej działce cebulki Ŝonkili. Będą je pielęgnować i 
troszczyć się, by wiosną zakwitły i słuŜyły jako widoczny 
dar dla tych, którzy finansowo wspierają działalność 
hospicyjną.  

Święto Ziemniaka 

odbyło się w naszej szkole juŜ po 
raz trzeci. NaleŜy do 
najprzyjemniejszych i 

najsmaczniejszych dni w 
kalendarzu roku szkolnego.  Nie 

musimy przynosić ze sobą 
produktów, gdyŜ            o 

zawartość naszych garnków 
zawsze dba  Pan Dyrektor.   

Święto Ziemniaka jest świetną 
okazją do integracyjnych         

spotkań z wychowawcą oraz    
kolegami z klasy. Poza tym, który 

nauczyciel w takim dniu           

Akcje oddawania krwi w ramach turnieju „Młoda krew ratuje 
Ŝycie” przeprowadzane są w naszej szkole od 2002 roku. 
Cieszą się one duŜą popularnością  wśród pełnoletnich 
uczniów przede wszystkim ze względu na humanitarny      
charakter,  ale takŜe na okazję do zerwania się z lekcji  
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Zespół redagujący:  M.Gieszczyk  W.Sobczak  M.Wizor 

Opiekun: A. Drabek– Cebula                                                                                                                           

 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

UWAGA !!! 

Poszukujemy       

uczniów                        

do redagowania                 

następujących działów 

gazety szkolnej:                      

wywiady                        

felietony                       

humor                           

recenzje                      

moda 

 

Gorący apel do      

Młodych Talentów    

Literackich z naszej 

szkoły!!!!! 

Pora wyjąć teksty          

z szuflady. Podpisane 

lub anonimowe, 

chętnie opublikujemy 

na łamach naszej 

gazety. Wysyłajcie 

teksty na maila lub 

przynieście do 

Od 1 września w szkole ponownie ruszyła    
akcja "Złota Pomoc" organizowana przez 
Zarząd   Rejonowy PCK w Zawierciu. Polega 
ona na zbiórce drobnego bilonu (o 
nominałach     1, 2 i 5  groszy) , za który 
zostaną zakupione podręczniki i przybory 

szkolne dla ubogich uczniów. Słoje na bilon znajdują się u Waszych 
wychowawców. 

Nasza szkoła przystąpiła także do akcji „Zdobądź 

fundusze za puste tusze”. Zbierajcie tonery 
oraz kartridże i wrzucajcie je do pojemników   
przygotowanych  w bibliotece szkolnej. Działając 
w ten sposób,      przyczynicie się do wzbogacenia 
szkolnej bazy dydaktycznej i ochrony środowiska naturalnego. 

Do biblioteki szkolnej możesz oddać 
przeczytane książki i czasopisma. 
Wzbogacisz w ten sposób księgozbiór szkolny i 
trafisz na listę         naszych darczyńców. 

Wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego 
człowieka prosimy o włączenie się do akcji 

zbierania nakrętek z plastikowych butelek typu PET.  Zostaną 
one  wymienione na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego 
dziecka.  Nakrętki możecie przynosić do biblioteki szkolnej. 

Wychowawcy klas pierwszych proszeni są o wyznaczenie            
2 uczniów, którzy w dniu 29 października (piątek) na 2 godzinie     
lekcyjnej wezmą udział w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Bibliotek 

Szkolnych. Prosimy o zgłoszenie nazwisk 
uczniów do           26 października w bibliotece 
szkolnej. 

Prosimy wychowawców 

klas drugich o wytypowanie 
2-osobowych zespołów, które 
wezmą udział w konkursie      
„Z Chopinem na Ty” .        
Na zgłoszenia czekamy do 15 
listopada w bibliotece szkolnej. 

W następnym     
numerze: 

 
1.   Czas BoŜego 

Narodzenia 

2. Noworoczne   
postanowienia 

3. Prezentacje–         
nauczyciele WF, 
PO 

4. Tradycje szkolne 

5. Recenzje 

6. Nowinki ze    
świata mody 

7. Kolejna dawka  
świetnego 
humoru  

 

OGŁOSZENIA
 


