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ROK 1 ,  NUMER 1 

Wybrane przysłowia o październiku 
 

 

 Gdy w październiku śniegi, lody, to w styczniu będzie duŜo wody 

 

Kiedy październik śnieŜny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny 

 

Kiedy w październiku mrozy i zawieje, w styczniu ciepłe słonko pewnie zajaśnieje 

 

W październiku gdy liść z drzewa niesporo opada, późną wiosnę zapowiada. 

 

W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada 

 

Oprac. Kamila Nikiel 

 

Kalendarium październikowe 
 

 

1 października - Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych 

 

8 październik-Światowy Dzień Poczty 

 

14 październik-Dzień Nauczyciela 

 

16 październik-Światowy Dzień śywności 

 

17 październik-Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 

 

18 październik-Dzień Łączności 

 

22 październik-Światowy Dzień Jąkających się 

 

PRZECIEK 
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Rok szkolny 2010/2011 

Skład redakcji: 

• Klaudia Wodniok  

• Weronika Moskwa 

• Natalia Moskwa 

• Marlena Romanowska - z-ca Red. Nacz. 

• Kamila Dąbrowska 

• Roger Adamek 

• Anna Knetki - Red. Nacz. 

• Marzena Bigos 

• Justyna Szymańska - Sekr. Red. 

• Maciej Szupłak 

• Paweł Kaim 

• Kamila Nikiel  

• I inni… na których czekamy! 

 

   Pod opieką 

  Barbary Michniak i Ewy Maj  

DruŜyny w naszej szkole  

w roku szkolnym 2010/2011 

 
- Piłka ręczna: liczba dziewczyn 13 
               liczba chłopców 10  
- Siatkówka: liczba dziewczyn 26 
           liczba chłopców 10 
- Koszykówka: liczba dziewczyn 10 
             liczba chłopców 8 
- Piłka noŜna: liczba chłopców 17 
 
Liczba osób w druŜynach moŜe się zmienić. 
 

Ogłoszenia!!!! 
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Zgłaszam automat do reklamacji 

 

 Ostatnio nasz szkolny automat z napojami 
zaczął „wariować”. Naprawdę, ja tu nic nie zmyślam. 
Czasami automat zamiast kawy nalewa wodę z mle-
kiem-dosłownie albo, gdy ma wydać 1 zł reszty, wydaje 
stare, bezuŜyteczne 50 gr., które jest wielkości 1 zł. A 
najbardziej zadziwiającym przypadkiem jest chyba to, 
Ŝe gdy wrzuca się zgodne, moŜna otrzymać nawet 1 zł 
reszty, której tak naprawdę nie powinno się dostać. 
Ciekawe, czy ten automat ma gwarancję, bo wydaje mi 
się, Ŝe trzeba oddać go do reklamacji. 

 

Jasta 

Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
„ P rawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju. ”  

                                                                                                                  Lew Tołstoj                                                                                                                  Lew Tołstoj                                                                                                                  Lew Tołstoj                                                                                                                  Lew Tołstoj    

„ W iedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia; ale zbiór faktów nie jest wiedzą,  

jak stos kamieni nie jest domem ”  

                                                                                                                    Henri Poinca                                                                                                                    Henri Poinca                                                                                                                    Henri Poinca                                                                                                                    Henri Poincaréréréré    
 

                                 Myśli zebrała mgr Anna Muc 
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  Chciałbym polecić grę która bardzo mnie zaciekawiła , jej nazwa to Governor of Poker 2 . 

MoŜna w nią zagrać w Internecie na stronie http://www.gry.pl/gra/governor-of-poker-

2.html.  

 

 

 

 

 

 

 

Jest to gra bardzo ciekawa , szczególnie dla ludzi którzy lubią grę w pokera i nie tylko. 

Gra nie polega na ciągłym graniu w pokera , tylko jest wiele innych moŜliwości… Mo-

Ŝemy kolekcjo- nować zdobyte puchary w rozgrywkach oraz pojedyn-

cze budynki i całe miasta.  

  Do tego do- chodzi duŜo opcji podczas sa-

mej gry, np. blef , gdy nie ma-

my Ŝadnych ciekawych 

kart  lub za- imponowanie 

przeciwnikom swo- ją pewnością 

siebie, za pomocą rozmaitych trików, których 

uczymy się podczas gry (na samym po- czątku mamy 

tylko zabawę Ŝetonami, a potem dochodzą inne.)  Cała gra utrzy-

mana jest w klimacie westernu . Gra jest warta polecenia i po zrobieniu całego 

zadania domowego, nauczeniu się na następny dzień i odwiedzeniu biblioteki warto zrelak-

sować się przy tej grze. 

                                                                                                       Chłopak z 1 te 

 Lubię grać! 
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Idzie Adam i Ewa przez raj 

Idzie Adam i Ewa przez raj. 

- Adamie, kochasz ty mnie? - pyta Ewa. 

- Tak, a kogo mam kochać? - odpowiada 
Adam.  

  * 

Nauczyciel namawia dzieci 

Nauczyciel namawia dzieci, aby kupiły 
grupowe zdjęcie, które zrobił im foto-

graf na wycieczce szkolnej. 

- Pomyślcie, jak miło będzie patrzeć na to zdjęcie za 30 lat i mówić: To 
jest Jurek, który został adwokatem. A to jest Kasia, która została dzien-
nikarką... 

Nagle z ostatniej ławki odzywa się głos: 

- A to jest nauczyciel, który od dawna nie Ŝyje...  

Wchodzi babcia do autobusu 

Wchodzi babcia do autobusu i mówi do kierow-
cy: 

- Chce pan orzeszka? 

- Tak, chcę. 

Kolejnego dnia znowu pyta: 

- Chce pan orzeszka? 

- Tak... Dziękuję bardzo... 

Sytuacja powtarza się przez kilka kolejnych dni. 
Po tygodniu kierowca mówi: 

- Widzę, Ŝe znowu ma pani dla mnie orzeszka... 
A czemu pani nie je? 

- Mam sztuczną szczękę i nie potrafię pogryźć, 
bo są takie twarde. 
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14. Targi KsiąŜki w Krakowie,  

4-7.11.2010   
  

Raz do roku Kraków staje się stolicą literatury. Na cztery dni za-
mienia się w miasto pisarzy, poetów, publicystów, a nade wszyst-
ko w miasto ksiąŜek. W tym roku Targi KsiąŜki w Krakowie odbędą 
się juŜ po raz czternasty. Jest to impreza wielopłaszczyznowa, na 
którą składają się prezentacje oferty wydawniczej polskich i za-

granicznych wydawnictw, wystawy, panele dyskusyjne, konkursy, prelekcje i pokazy w sa-
lach seminaryjnych, spotkania z autorami oraz liczne wydarzenia artystyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia te odbywają się  nie tylko w  Hali Targów w Krakowie, ale takŜe na terenie całego miasta. 
Corocznie Targi odwiedza około 25 tysięcy gości, którzy mają moŜliwość spotkania się z ulubionymi 
autorami (ponad 500 autorów), mogą wziąć udział w dyskusjach oraz zakupić nowości wydawnicze po-
nad 500 wydawnictw. 

  

  

Dzień kota 
 

 15 września klasy drugie zorganizowały otrzęsiny, czyli tzw. dzień kota. 

Pierwszaki miały w tym dniu duŜo zadań w formie zabawy. Pierwsza część „akademii” odbyła się na Sali gim-

nastycznej. Pierwsza konkurencja polegała na tym, by wychowawcy wśród wszystkich uczniów znaleźli dzie-

sięciu swoich. Okazało się, Ŝe najlepiej swych uczni zna pan Grzegorz Kubieniec - wychowawca klasy I a ho-

tel. W następnym zadaniu wychowawcy i pięciu uczniów z kaŜdej pierwszej klasy dostali kartki z róŜnymi 

nazwami. Dziewczyna czytała historyjkę, a oni musieli zrobić falę, gdy usłyszeli słowo „bryczka” lub okrąŜyć 

całą swą grupę, gdy przeczytała wyraz znajdujący się na jednej z kartek, które mieli powieszone na szyi. Na 

koniec wychowawcy składali przysięgę. Druga część „akademii” odbyła się w sali 

lekcyjnej. Poszczególne osoby z klas pierwszych oczywiście musiały śpiewać pio-

senki, pić mleko jak prawdziwy kot i „bawić się” włóczką. Reszta miała wiele śmie-

chu z tych, którzy uczestniczyli w konkurencjach. Na koniec nowym obywatelom 

naszej szkoły namalowano wąsy. Teraz oficjalnie naleŜą do naszego zespołu. 

 

 

Jasta  
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 Muzykę można grać 

rożną, jedni grają pop, inni ra-

pują, jeszcze inni wyskakują z 

gitarami i grają solówki. Raczej 

nie zdarza się człowiek, lub zespół, zdolny połą-

czyć to wszystko... raczej. Bo jest jeszcze Damon 

Albarn, który z pomocą zaprzyjaźnionych muzy-

ków z każdego gatunku, od Lou Reeda (gitarzysta, 

którego zespół The Velvet Underground definio-

wał rocka w latach 60.) do Snoop Dogga i wszyst-

Kącik muzyczny 

kim co pomiędzy tworzy projekt nazwany Gorillaz. Moż-

na by długo pisać o tym, jak to stworzono ich wirtualny 

image itd., lecz tu skupiamy się na samej muzyce - a sty-

lem grupy jest brak stylu, każdy ich utwór to coś innego. 

Na pierwszy kontakt polecam drugi utwór z ich najnow-

szej, wciąż świeżej płyty, Welcome To The World of the 

Plastic Beach. Połączenie elektronicznych rytmów z no-

woczesnym rapem wypada tu wyśmienicie.    

      Roger  

     Wczoraj rozmawiałam z bardzo bli-
ską mi osobą. Była to rozmowa na te-
mat straty drugiej połowy. Była to 
smutna rozmowa i bardzo trudna.  
Zrozumiałam, Ŝe ból, który się czuje w 
momencie straty, pozostaje do końca 
Ŝycia. Jest on skryty... 
     Strata kogoś bliskiego, to odczu-
walny brak, pustka w sercu, którego 
nie zrozumie się ,jeśli samemu się te-
go nie przeŜyje. 
To bardzo smutne... Nawet, jeśli roz-
mawia się o czymś takim z osobą, któ-
ra przeŜyła utratę bliskiej osoby, jest 
trudne. Samo wsłuchanie się w słowa i 
widok bólu i Ŝalu w oczach sprawia, Ŝe 
człowiek zaczyna myśleć nad swoim 
Ŝyciem i postępowaniem... 
     Ludzie często popełniają mnóstwo 
błędów. śyją z myślą o przyszłości... 
Rzadko zastanawiają się nad teraźniej-
szością... 
To błąd, poniewaŜ powinno Ŝyć się 

STRATA...-opowiadanie na podstawie rozmowy  

z bliską mi osobą. 

chwilą obecną, przeŜywać kaŜdą 
chwilę z rodziną, przyjaciółmi. Nie 
myśleć tylko o sobie. 
Robić to, co w Ŝyciu jest najwaŜniej-
sze... nie tracić kaŜdego dnia na 
bzdety i róŜnego rodzaju nie waŜne 
rzeczy i sprawy. Trzeba cieszyć się 
Ŝyciem, póki się moŜe, bo nigdy nie 
wiadomo co wydarzy się jutro. 
To waŜne, aby poświęcać Ŝycie bli-
skim i temu co w Ŝyciu potrzebne. 
Czyli: rodzina, przyjaciele, praca. 
     śycie płata nam róŜne figle. Cza-
sem jest dobrze, czasem źle... Nie 
zawsze ma się szczęście i nie zawsze 
wszystko idzie tak, jak to sobie zapla-
nowaliśmy. 
śycie jest jedną, wielką zagadką. 
Trzeba uwaŜać na los, bo nigdy nie 
wiadomo co zamierza zrobić w danym 
momencie Ŝycia... 

LENA 
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Czy waŜne jest to co będzie? 
 

Nasza przyjaźń zaczęła się niedawno, 

Zaledwie rok temu, moŜe dłuŜej, 

Teraz rozejdziemy się do innych klas, 

Pytanie, czy nasza przyjaźń przetrwa? 

Czy przetrwa tę próbę? 

Nie wiem, ale czy to waŜne? 

Czy waŜne jest to, co będzie? 

Teraz waŜne jest to, co było! 

A było przecieŜ fajnie! 

Te, przegadane lekcje o niczym, 

To, wspólne spisywanie zadań, 

Te, ściągi, które robiłyśmy, 

Te, głupie pomysły, 

To, granie w karty, nawet na lekcji, 

Te, nasze pierwsze wagary, 

I wiele, wiele innych, 

Czy nie było fajnie? 

Teraz, wiele się z tego zmieni, 

Czy Ty teŜ się zmienisz? 

Nie wiem, ale czy to waŜne? 

Czy waŜne jest to, co będzie? 

Teraz waŜne jest to, co było! 

A było przecieŜ super! 

Szuflada poetycka 
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     Uwaga! 
 

Od 25 X Biblioteka szkolna będzie zamknięta do odwołania z powodu kontroli 
zbiorów bibliotecznych. 

Łącznicy Szkolnego Koła Bibliotecznego proszeni są o zapoznanie z grafikiem 
dyŜurów w Bibliotece w czasie skontrum. 

przeciekzse2@interia.pl 

UWAGA! Jeszcze o konkursach…. 

 

W miesiącu listopadzie odbędą się dwa konkursy: 

1. WYBIERAMY DAM Ę I DśENTELMENA 

• Wyboru dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 
         - ubiór szkolny(stonowane kolory itp.) 

 zachowanie (dobre maniery , kultura osobista, pomoc koleŜeńska) 

• Termin podania kandydatów do 2 listopada 2010r.- 
 mgr Agnieszka Bujak 

  2. PLAKAT: UKULTURALNIENIE  

SPOŁECZEŃSTWA 

• Tematyką plakatu ma być ukulturalnienie społeczeństwa 

• Plakat ma być wywieszony na drzwiach swojej sali  

• do dnia 8 listopada 2010r. 
  Informacje o konkurskach zebrała centusia(Marzena B.) :) 
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- Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela bio-
logii daje Pani  satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 

 

-  Praca z młodzieŜą jest trudna, ale satysfakcjonująca. To 
co najbardziej cenię w swojej pracy, to bezpośredni 
kontakt z uczniami, dyskusje i wy-
miana poglą- dów. Staram 
się wykony- wać 
swoją pracę 
najlepiej jak 
potrafię. 
Uczyć efektownie i 
efektywnie, oddziaływać na emocje 
i  wyobraźnię. Sięgać po nowoczesne, niekon-
wencjonalne rozwiązania, wszystko to przyprawione 
sporą szczyptą humoru. Usłyszeć w trakcie zajęć ulubione 
pytanie- dlaczego? - bezcenne! 

 

- Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 

 

-  Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły, to inte-
resujący młodzi ludzie, którzy mają jasno sprecyzowane 
cele i plany. Stanowią ciekawą mieszankę z duŜym poten-
cjałem dystansem do siebie samych i poczuciem humoru, 
które bardzo lubię.  

- Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry 
nauczyciel? 

 

10 

- Cechy, które powinny charakteryzować dobrego nauczyciela, są 
w pewnej mierze czymś wrodzonym, ale teŜ rezultatem pracy 
nad ciągłym samodoskonaleniem. Dobry nauczyciel powinien 
być wymagający w stosunku 

do innych, a zwłaszcza siebie samego. Konsekwentny, empatycz-
ny, obdarzony  intuicją i zaangaŜowany w to co robi. 

 

-  Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 

 

-  Na początek nie załamywać się :), nie tracić poczucia humoru. 
Nabrać dystansu do uczniów, być konsekwentnym i wytrwałym. 
Mimo wielu przeszkód nie rezygnować z idealistycznego pragnie-
nia ulepszania oświaty i szkoły :). 

 

-  Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą 
musiała Pani sobie poradzić? 

 

-  Przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej 
współpracy ze środowiskiem uczniowskim, przedsiębiorczości 
jako wychowawcy, rozwiązywania często trudnych problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i 
arbitra wśród uczniów. Przekonałam się takŜe, Ŝe dobre rozpo-
znanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej, 
pozwala na szybkie wychwycenie problemów wymagających in-
terwencji. Poprzez takie działania jako nauczyciel i wychowawca 
miałam moŜliwość pomóc uczniowi mającemu szczególnie trud-
ną sytuację rodzinną co korzystnie wpłynęło na jego dalsze losy. 

- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 

 

- Miłość, dzięki której moŜemy czuć się szczęśliwi i dawać szczę-
ście tym, których kochamy. Prawda i uczciwość oraz Ŝycie w 
zgodzie z samym sobą, co prowadzi do wewnętrznej harmonii 
dającej poczucie stabilizacji. 

 

- Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz 
pracy zawodowej? 

 

- Owszem, uwielbiam czytać 
ksiąŜki zwłaszcza lite-

raturę historyczną 
poświęconą okre-
som XVI-wiecznej 

Anglii oraz XVIII- wiecz-
nej Francji. Moją pasją jest takŜe kyno-
logia. Posiadam uprawnienia sędziego międzynaro-
dowego w zakresie oceny psów rasy bokser. Od niedawna zaczy-
nam takŜe doceniać uroki jazdy na motocyklu:) 

- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

-  Prywatnie jestem szczęśliwą Ŝoną i mamą zwariowaną na 
punkcie swoich synów. NaleŜę do osób, które potrafią cieszyć się 
z tego co mają, a nie zamartwiają się tym czego nie osiągnęły. 

 

Praca z młodzieŜą jest trudna, ale satysfakcjonująca.  

Wywiad z nauczycielem biologii  
mgr BoŜeną Kaszuba 

przeciekzse2@interia.pl 


