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WYKREŚLANKI,
SUDOKU I INNE…
JAK UPORAĆSIĘ
Z JESIENNYMI WIECZORAMI?

POZNAJ
TAJEMNICE
NASZYCH NAUCZYCIELI!!!
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DRODZY UCZNIOWIE!

Zapraszamy Was do zapoznania się z jesiennym numerem
naszej szkolnej gazetki. Przeczytacie w nim o:
MODZIE
MASECZKOWEJ
SEKRETACH NASZYCH
NAUCZYCIELI

SPOSOBACH NA
ZORGANIZOWANIE
CZASU PODCZAS
DŁUGICH, JESIENNYCH
WIECZORÓW

INTERESUJĄCYCH
KSIĄŻKACH

Poznajcie naszą
redakcję:
mgr Malwina Kogut

PONADTO CZEKAJĄ

Marta Jurczak 8c

NA WAS LICZNE

Antonina Olszewska 7d

Maja Raczyńska 7d

ŁAMIGŁÓWKI !

Laura Szczap 7d
Aleksandra Szular 7d
Hanna Tyrakowska 7d
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Z okazji minionego Dnia Edukacji
Narodowej,przeprowadziliśmy tajną ankietę
wśródnaszych nauczycieli. Udało nam się
zebrać kilka baaaaaardzo interesujących
faktów.O
to
one:
 Połowa nauczycieli biorących udział
w ankiecie, nie myślała
w wieku szkolnym o tym, aby zostać
nauczycielem.
 Aż
100%
respondentów
potwierdziło, że woli nauczanie
stacjonarne od zdalnego.
 Nasi nauczyciele będąc w wieku
szkolnym,
również dostawali
uwagi. Oto kilka z nich:
(…)
uczennica
skandalicznie
zachowuje się w czasie wycieczki do
ludowego wojska polskiego(1 klasa).
(…) uczennica huśta się na dwóch
nogach od krzesła,
pluje na
koleżankę, pokazuje język koledze.
Szkołę już wybrałeś…tam też trzeba
się uczyć.
 Gronopedagogiczne SP nr15
miało także swoich ulubionych
nauczycieli(spójrz na wykres):

 Nasi nauczyciele najlepiej relaksują
się podczas czytania książek (42%),
lubią również spacerować i gotować.
 Nauczyciele z SP 15
uwielbiają jeździć na
wycieczki szkolne, bo:
(…)Cudownie
jest
obserwować uczniów w
sytuacjach innych niż szkolne;
(…)Czasami jest kuuupa śmiechu…;
(…) wtedy jest czas na zabawę i
integrację;
(…) nawiązuje się lepsze relacje z
uczniami;
(…) zawsze wydarza się coś
niespodziewanego.
 Większość naszych belfrów lubi
swoją pracę za to, że może pracować
z
uśmiechniętymi
dziećmi/młodzieżą, a przy tym
podziwiać efektywność nauczania.
Niektórzy z nichcenią sobie także
dynamikę oraz energetyczność tego
zawodu.

A.O. & A.SZ
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WYNIKI PLEBISCYTU
NAUCZYCIELSKIEGO
W naszej szkole już po raz drugizostał
przeprowadzony plebiscyt nauczycielski.
Uczniowie mogli oddać swój głos
w zróżnicowanych kategoriach i wybrać
nauczyciela, który kojarzy się np. z anielską cierpliwością lub
wyróżnia się fenomenalnymi pomysłami. Ostateczne wyniki
wyglądają następująco:
 „Bratnia dusza”- mgr Edyta Koprowicz
 „Pomysłowy Dobromir” – mgr Agata Kozdrowicz
 „Najlepszy organizator” – mgr Łukasz Iwaniec
 „Anielska cierpliwośd”– mgr Małgorzata Borowczak
 „Stróż porządku” – mgr inż. Jolanta Walczak
 „Mistrz elegancji” – mgr Marta Zuba
 „Super sprawiedliwy” – mgr Ilona Kroll

Wszystkim

laureatom

serdecznie GRATULUJEMY, a
Wam drodzy uczniowie, w
imieniu opiekunów Samorządu
Uczniowskiego, dziękujemy za
świetną zabawę! Ciekawe, kto
wygra w następnym roku???
A.Sz.
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Kącik literacki
Zapewne wiele razy słuchaliście o II wojnie światowej: niekończące się
listy bitew i dat, III Rzesza i Holokaust. Z tym wszystkim spotkacie się też nie
raz w szkole, ale nie zawsze poznawanie historii musi mieć miejsce na lekcji.
Dzisiaj chcę przedstawić Wam powieść
Matta Killeena pt. „Sierota bestia szpieg” w
tłumaczeniu Miłosza Urbana.
W tej książce autor przedstawia nam
nazistowskie Niemcy z początków II wojny
światowej z perspektywy Sary Goldstein
młodej akrobatki żydowskiego pochodzenia.
Dziewczyny, która tylko i wyłącznie ze
względu na swoje pochodzenie nie może
normalnie żyć.
Nastolatka
nieszczęśliwych

w
wyniku
wypadków

brytyjskiego tajnego agenta,
nawiązuje współpracę. Sara

splotu
poznaje
z którym
otrzymuje

zadanie
przeniknięcia
do
elitarnej
nazistowskiej szkoły. W tym celu przyjmuje fałszywą tożsamość i staje się
Ursulą Haller. Otrzymuje nową historię i dokumenty, w których nigdzie nie ma
informacji o jej żydowskim pochodzeniu. Pomimo tego wszystkiego, ta misja
wydaje się być czymś niemożliwym do zrealizowania.
A jednak, Sara rozpoczyna naukę wśród córek nazistowskich dowódców i
nikt zdaje się nie widzieć w niej czegokolwiek dziwnego.
Matt Killeen w swojej powieści porusza wiele ważnych tematów, a
Holokaust i życie Żydów w III Rzeszy, to tylko część z nich. Autor prezentuje
nam powieść o II wojnie światowej z zupełnie nowej perspektywy.

~ M. J. ~
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Moda maseczkowa
2020 rok to moment, w którym każda osoba powinna nosid maseczki.
Postanowiliśmy zebrad wszystkie informacje w jednym miejscu i zaprezentowad
Wam nasze spostrzeżenia:
JAKĄ MASECZKĘ WYBRAD?
Każda maseczka ma swoje plusy. Jedne kolorowe,
drugie trochę mniej, ale najważniejsze jest to, że chronią przed wirusami.

KTÓRE RODZAJE SĄ MODNE, A KTÓRE MODNIEJSZE?

1.Maseczki niewyglądające,
ale chroniące!

2.Kolorowo-duszące!
3 Jednorazowe, ale kolorowe!
.

4.Przejrzysto-nieczyste!

5.Zwykłe białe, ale jare!
Pamietaj, że zakładając maseczkę powstrzymujesz
transmisję WIRUSÓW - tego w koronie też ;) !!!
L. SZ.
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JESIENNE WIECZORY
wcale nie muszą być nudne…

…zastanawiasz się nad tym jak
zorganizować czas podczas
długich, jesiennych wieczorów?
MAMY DLA CIEBIE KILKA POMYSŁÓW:
1. Ugotuj pyszną i zdrowązupę dyniową.

2. Wyciągnij z szafy stare, zapomniane gry
planszowe i puzzle.
3. Zadzwoń do najlepszego przyjaciela/ przyjaciółki.
4. Obejrzyj film.
5. Przeczytaj zaległe książki.
6. Zaplanuj z wyprzedzeniem listę świątecznych
prezentów.
7. Posłuchaj ulubionej muzyki.
8. Napij się pysznej herbaty.
9 . Sprawdź, czy Twoja garderoba jest przygotowana na zimę.
A.O
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Rozrywka z SP 15
1.Znajdź w wykreślance 11 słówzwiązanych ze szkołą.

2.Rozwiąż zagadkę matematyczną - SUDOKU. Wypełnij wszystkie komórki
planszy cyframi od 1 do 9. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra
może występować jedynie raz.
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3. Jesienna aura nie jest sprzyjająca. Rozwiąż poniższe rebusy i
dowiedz się, co może nas spotkać w najbliższym czasie.

4. Pokoloruj lisa kolorami jesieni.
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JESIEŃ Z PRZYMRUŻENIEM OKA ;)

M.R.
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