


Witajcie!

To pierwszy egzemplarz naszego miesięcznika
„Gazetka na 103”. Będzie tu kilka ciekawych

działów: rozrywka, moda i uroda, co w szkole piszczy
i wiele więcej. Dzięki niej uzyskacie najnowsze
informacje o naszej szkole, jak i będziecie mogli

odetchnąć chwilę robiąc quiz lub czytając o modzie.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Bawcie się dobrze.
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Szkolny festiwal teatralny – Odbędzie się 26 listopada. Zespoły
klasowe lub grupy uczniów przygotują 5-10 minutowe przedstawienia.
Zgłoszenia przyjmują panie od j.polskiego: Krystyna Szczepkowska i

Iwona Omelan.

Wolontariat – zbiórka dla schroniska „Na Paluchu”. Zbierane będą
kocyki, karmy i zabawki. Każdy przynosi rzeczy na zbiórkę od 15
października, a 10 zaczyna się zbiórka dla domu samotnej matki.
Zbierane będą środki higieniczne i czystości, zabawki, odzież dla

kobiet i dzieci

Kiermasz świąteczny – Serdecznie zapraszamy 6 grudnia na Kiermasz.
Będą przepyszne ciasta, zabawy i dekoracje świąteczne wykonane

ręcznie

uDOSTĘPniacze
Jest to konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkół

podstawowych z całej Polski, w tym także szkół integracyjnych bądź
specjalnych. Realizacja rozpoczęła 9 maja 2019 r. Celem Konkursu

jest zburzenie barier między ludźmi pełnosprawnymi i
niepełnosprawnymi, uwrażliwienie i podniesienie świadomości innych
na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy
percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z

czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni

Cow szkole piszczy?

Konkursy (etap szkolny):
4 listopada 2019 – konkurs fizyczny

Terminogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanychdo II
etapu (rejonowego):

4 listopada – konkurs z języka hiszpańskiego
5 listopada – konkurs z języka francuskiego
8 listopada – konkurs z języka niemieckiego

12 listopada – konkurs polonistyczny
13 listopada – konkurs chemiczny

18 listopada – konkurs z języka angielskiego
19 listopada – konkurs historyczny
20 listopada – konkurs biologiczny
21 listopada – konkurs matematyczny

22 listopada – konkurs z wiedzy o społeczeństwie
25 listopada – konkurs z języka rosyjskiego

26 listopada – konkurs geograficzny
27 listopada – konkurs fizyczny

Konkursy (etap rejonowy)
25 listopada – konkurs z języka hiszpańskiego
26 listopada – konkurs z języka francuskiego
27 listopada – konkurs z języka niemieckiego

28 listopada – konkurs polonistyczny
29 listopada – konkurs chemiczny

2 grudnia - konkurs z języka angielskiego
3 grudnia - konkurs historyczny
4 grudnia - konkurs biologiczny
5 grudnia - konkurs matematyczny

6 grudnia - konkurs z wiedzy o społeczeństwie
10 grudnia - konkurs z języka rosyjskiego

11 grudnia - konkurs geograficzny
12 grudnia - konkurs fizyczny



Konkurs na imię gazetki!
Szukamy idealnego imienia naszej gazetki!Wszystkie zgłoszenia
dotyczące nazwy będą zbierane raz w tygodniu przez redakcje

Wywiad z PaniąDyrektor

Dziennikarz gazetki:
Naszym pierwszym pytaniem jest: Od 2017 nasza szkoła ma dwa budynki. Czy trudno
być dyrektorem w dwóch szkołach?

PaniDyrektor:
Wogóle zawód dyrektora jest bardzo trudnym zawodem, a właściwie stanowiskiem.
Przede wszystkim jestem nauczycielem. Natomiast stanowisko, które sprawuje jest
wymagające nawet wtedy kiedy jest tylko jeden budynek. Dlatego, że dyrektor musi
się zajmować wszystkim: wychowaniem, nauczaniem, sprawami gospodarczymi,
remontowymi czy kadrowymi; czyli zatrudnianiem ludzi, finansami, zdrowiem swoich
wychowanków. Inaczej mówiąc tych zadań jest bardzo dużo i są one związane z
bardzo różnymi dziedzinami.Wmomencie kiedy pojawia się kwestia dwóch
budynków, troszeczkę więcej jest tych spraw administracyjnych i utrudnieniem jest
to, że nie jest człowiek w stanie być w dwóch miejscach na raz, w związku z tym ciągle
muszę się przemieszczać z jednej szkoły do drugiej, przez cały czas mam takie
wrażenie, że będąc w szkole, w której jestem w tej chwili zaniedbuję trochę tą drugą
szkołę i to co się dzieje w drugim budynku. Jest to na pewno dla mnie utrudnienie
chociaż mając dobrych wicedyrektorów, a tak jest w naszym wypadku, jestem w stanie
zapanować nad obiema szkołami i wydaje mi się, że radzimy sobie całkiem dobrze we
trzy, bo jest nas w sumie trzy.

Dziennikarz gazetki:
Jak godzi pani obowiązki zawodowe z życiem prywatnym ?

PaniDyrektor:
Przy tej ilości obowiązków służbowych trudno jest je pogodzić z życiem prywatnym.
Nawet w soboty bywa, że jestem w pracy, bo po pierwsze część rzeczy nie nadążam
zrobić w tygodniu, a po drugie odbywają się różne imprezy, w których jako dyrektor
powinnam brać udział. Poza sprawami związanymi z placówką jedną, jak i drugą,
muszę brać udział, w szkoleniach, zebraniach i tego typu rzeczach. Muszę „biegać”
po urzędach, załatwiać różne sprawy to powoduje, że na życie prywatne zostaje czasu
bardzo mało. Ja na szczęście mam już zupełnie dorosłego syna, który już ma swoją
rodzinę, mam wnuczkę czteroletnią dziewczynkę, z którą usiłuję się spotykać, przede
wszystkimi w weekendy, i oczywiście wtedy kiedy jestem niezbędna.
Wygospodarowanie czasu na sport, który kocham, na kontakt z wnuczką, synem i
synową, na kino i teatr, które również kocham, żeby to wszystko pogodzić trzeba być
świetnym organizatorem i tak naprawdę ja żyje z kalendarzem i kartką w ręce, aby to
wszystko pogodzić i znaleźć na wszystko czas.



Dziennikarz gazetki:
Mała szkoła jest już wyremontowana. Czy są plany na wyremontowanie i dużego
budynku?

PaniDyrektor:
Jesteśmy w tej chwili w trakcie załatwiania remontu w dużej 103.Wmałym budynku
na razie prawie wszystko jest zrobione poza uporządkowaniem drzewostanu.
Natomiast tej szkole remont tak naprawdę jest niezbędny.Wszystkie instalacje,
boiska, podłogi, tak naprawdę w dużej szkole wyremontować trzeba wszystko.
Niestety gmina nie ma takich pieniędzy, żeby tak od ręki całe miliony nam
zafundować. Dlatego będziemy to robić stopniowo, w tej chwili udało nam się
załatwić plany remontowe dotyczące dachu i instalacji, niedługo powinna nastąpić ich
realizacja. Dokładnie powinno to w 2020 roku, później będziemy się starali o
remonty następnych części budynku.

Dziennikarz gazetki:
To były pytania związane ze szkołą, teraz chcielibyśmy wiedzieć co lubi Pani robić w
wolnym czasie?

PaniDyrektor:
Lubię bardzo dużo rzeczy, chciałabym tak naprawdę rozwĳać się przez cały czas, a
człowiek rozwĳa się tylko wtedy, kiedy podejmuje wyzwania. Najbardziej kocham
kino i teatr o czym wspominałam wcześniej. Staram się tam być chociaż raz w
tygodniu.W kinie wyłapuje te najlepsze filmy i to pozwala mi żyć nie tylko jednym
życiem na raz. Chodząc do kina mam wrażenie, że poznaje życie nie tyko z jednego
punktu widzenia i to mnie wzbogaca, pozwala poznać psychikę różnych ludzi w
różnych sytuacjach. Natomiast w teatrze, bywammniej więcej raz w
miesiącu. Kolejną rzeczą, którą kocham są książki. Czytam na okrągło,
wszędzie tam, gdzie mogę. Kiedy jestem w autobusie, w kolejce, kiedy
wnuczka zaśnie i mam wolną chwilę dla siebie. Sport jest moim
kolejnym zamiłowaniem, lecz w znaczeniu rekreacji. Uprawiam różne
dyscypliny, jeżdżę na rolkach, rowerze. Codziennie staram się biegać
przez 40 minut, a w okresie zimowym jeżdżę na nartach. Zwiedzanie i
podróże uwielbiam, ale nie mam na to dużo czasu, jednak moją
największą pasją jest moja praca. Bardzo lubię kontakt z młodzieżą ,
zarządzanie ludźmi i kontakty z osobami z mojej pracy zarówno jak i z uczniami,
nauczycielami i całym personelem.

Dziennikarz gazetki:
Z ostatniej odpowiedzi wynika, że lubi Pani czytać. W jakiej dziedzinie literatury Pani
gustuje?

PaniDyrektor:
Przede wszystkim lubię rzeczy które są związane z psychologią,
byłam już osobą młodą i dojrzałą. Teraz zbliża się okres, w którym
będę osobą bardzo dojrzałą. Właśnie dlatego czytam książki, które
pozwalają jak najefektywniej przechodzić przez te wszystkie okresy.
Również interesują mnie książki dotyczące psychologii dzieci i
młodzieży, łatwiej jest mi zrozumieć dziecko, ale niestety trudniej
jest mi zrozumieć nastolatka. Gustuje również w powieści. Romanse
mnie nudzą, więc to omĳam. Nie zawsze podobają mi się książki sience-fiction, nie
czytam ich zbyt często. Uwielbiam książki historyczne z racji mojego zawodu, bo
jestem przede wszystkim nauczycielem historii i to książki, które budzą różne
kontrowersje. Na przykład kiedy czytam książkę o powstaniu warszawskim Normana
Daviesa, która jest krytykowana przez niektórych uważam za wielkie dzieło, czuje
wyzwanie i szukanie własnego zdania. Także lubię książki sensacyjne, kryminały i
traktuje literaturę fachową jako część pracy, a kryminały za odpoczynek. Nigdy nie
odłożę książki na rzecz telewizji czy audiobooków.

Dziennikarz gazetki:
A teraz najważniejsze, ale najtrudniejsze pytanie. Czy uważa Pani, że uwagi
nauczycieli dotyczące ubioru ucznia są na miejscu?

PaniDyrektor:
Uważam, że każdy człowiek, nieważne czy młody czy dorosły powinien znać podstawowe
zasady dobrego wychowania, jest tam taka malutka dziedzina związana właśnie z
wyglądem, w związku z czym trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wygląd musi być
dostosowany do miejsca, w którym się znajdujemy. To oczywiste, że kiedy człowiek
ubiera się na bal powinien wyglądać inaczej, na plażę powinien wyglądać jeszcze inaczej,
a w pracy lub szkole powinien wyglądać tak, jak nakazuje tak zwany dresscode związany z
miejscem, w którym jesteśmy. Nie wyobrażam sobie, że jako dyrektor szkoły przyszła
bym do pracy w stroju plażowym czyli np. spódnica, goły brzuch, koszulka zawiązana pod
biustem, ponieważ to nie pasowałoby ani do miejsca ani do funkcji jaką sprawuje.
Podobnie uważam, iż uczeń powinien być ubrany tak, żeby nie raziło to innych i tutaj
trzeba brać pod uwagę różne okoliczności. Jeżeli idziemy na wycieczkę klasową jest
piękna pogoda możemy być ubrani w strój turystyczny i tutaj nie będzie mi przeszkadzało
zawiązanie bluzki pod biustem, krótkie szorty jeśli jest ciepło, bo idziemy na wycieczkę.
Natomiast jeżeli odbywają się lekcje, ten strój powinien być dostosowany do miejsca i
okazywać szacunek miejscu i ludziom, którzy nas otaczają. Dlatego dyskretne, delikatne
uwagi wskazujące na błędy w stroju (jeżeli są one ewidentne) jak najbardziej uważam za
słuszne. Nie można natomiast bardzo ograniczyć tego, ponieważ jedynie w dniach
uroczystości kiedy wymagany jest tzw. strój galowy mamy mieć określony ubiór. W
normalnym dniu ma być to strój nie wyzywający, bo uważam, że w szkole ubieranie się w



pozwalające na uczenie się w skupieniu, więc jeżeli strój dziecka jest niewłaściwy
uwaga jest zdecydowanie na miejscu, lecz zrobiona w takich warunkach, aby nie
spowodować złego samopoczucia dziecka np. dziewczynka ma zbyt krótką
spódniczkę lub prześwitujące leginsy czy chłopiec przesadzić z dziurami dżinsach i
widać mu bieliznę, wtedy zabieramy dziecko miejsce odizolowane i spokojnie
mówimy co jest niewłaściwe w jego ubiorze. Natomiast kwestia gustu jest to w ogóle
kwestia dyskusyjna i ja nie widzę powodu, dla którego mój gust miałby być lepszy od
waszych rodziców czy was samych jeżeli kwestia jest tylko w guście ja nie będę się
wypowiadać.

QUIZ
1. Co jest twoim ulubionym drugim śniadaniem?

a) Kanapka b) Sałatka c) Płatki z jogurtem d) Chipsy
2. Co robisz podczas nudnej lekcji?

a) Gram w kółko i krzyżyk b) Rysuje c) Rozmawiam ze znajomymi d) Śpię

3. Co jest twoim ulubionym zajęciem naWF?

a) Biegi b) Koszykówka c) Siatkówka d) Żadne z podanych

4. Bez czego nie wyobrażasz sobie robić notatek?

a) Długopisu b) Ołówka c) Zakreślacza d) Korektora

5. Bez czego nie możesz wyjść do szkoły?

a) Okulary b) Guma do żucia c) Kosmetyczka d) II śniadanie

6. Co lubisz zbierać jesienią?

a) Kasztany b) Grzyby c) Liście d) Choroby

Najwięcej odpowiedzi „a” - Skradziony długopis

OTy rabusiu! Zachciało Ci się uzupełnić braki w przyborach szkolnych przez okradanie
przyjaznych duszyczek? Zostałeś odkryty! Proponuję oddanie skradzionych rzeczy.

Najwięcej odpowiedzi „b” -Odpisana praca domowa

Bądźmy szczerzy, każdy choć raz odpisał pracę domową. Nieważne, czy zapomniałeś o jej
istnieniu, czy po prostu nie chciało Ci się jej robić, to grzech!

Najwięcej odpowiedzi „c” - Ściąganie na teście

Gratulacje! Jesteś ściągaczem, hakerem, który obszedł system! Co prawda tylko na chwilę, (albo
dopóki nauczyciel się nie skapnie) ale zawsze coś. Niezależnie od tego, czy przedmiot, z którego
ściągałeś jest nudny, nieprzydatny. Nieładnie!

Najwięcej odpowiedzi „d” -Nieułożenie krzesła

Jeśli rozpoczynasz zajęcia w sali jako pierwszy powinieneś zdjąć krzesła, natomiast jeśli Wasza
klasa to ostatnia klasa, która ma zajęcia w danej sali powinniście krzesła podnieść. Komu się
jednak chce to robić? Nikomu, wszyscy są zbyt leniwi. Tak, lenistwo to spory problem. Lepiej
niech inni się męczą, ja jestem zbyt zajęty... gapieniem się w telefon.

Moda
Kolory – Chyba nie będzie zaskoczenia jeśli w modzie będzie jesienna paleta kolorystyczna, ale

przewidywane jako modne są również kolory takie jak:

- Róż i fuksja (fuksja bardziej na dodatkach)

- Pastelowy fioletowy (plus liliowy i jagodowy)

- Pistacjowy, khaki i oliwkowy

- „Odrobina” niebieskiego

- Czarny, a bardziej dodatki nadające „ciężaru” stylizacji

Total look – Jeden kolor lub wzór na całą kreację.

Wzory – Skoro już wiadomo jakie kolory zapanują tą jesienią to warto również wiedzieć jakie
wzory zobaczymy na ulicach:

- Krata

- Pepitka (wzór podobny do kraty)

- kwiaty

- Zwierzęce printy (wąż będzie „leaderem”, ale panterka i krowie łaty też będzie można zobaczyć)

Clash print – Polega na łączeniu wzorów ze sobą. Jednak nie można wziąć z szafy przypadkowych
ubrań, trzeba połączyć to tak, aby wzory się nie gryzły.

Ubrania – Klasyczne swetry, bluzy i długie płaszcze, czy kozaki to są typowe trendy na jesień, ale
w modzie zawsze może się coś zmienić. Dla kochających oversize mamy dobrą wiadomość,
witajcie w sezonie idealnym dlaWas!

Topy

- Kamizelki

- Koszule pod swetrem (widać koszulę spod swetra)

- Fokus na ramiona (np. bufiaste rękawy itp.)

Dół

- Spodnie z obniżonym krokiem

- Spodnie z zawinięciem na końcu

- rajstopy ze wzorami

- spódnice typu „midi” jak i „maxi”

- spodnie z szerokimi nogawkami



Sukienki

- Typu „midi” i „maxi”

- Gigantyczne suknie (na bale, przyjęcia)

Dodatki

- Kapelusze

- Ozdoby do włosów typu opaski, spinek itp.

- Łańcuchy

- Torby XXL

- Małe torebki z uchwytami

- „Retro” torebki

- Torebki noszone na skos

- Okulary przeciwsłoneczne kwadratowe lub podłużne prostokąty w grubych oprawkach

- Torby pouch (ogromne, workowate z fałdami)

- Duże, wełniane szaliki

- Kokardy (w formie ozdobnej)

Witajcie w części PIELĘGNACYJNEJ!

Jak pewnie wiecie dbanie o naszą twarz w wieku szkolnym jest bardzo ważne,
ponieważ dojrzewamy co często wiąże się z różnymi problemami skórnymi, dlatego
dzisiaj powiemWam co najlepiej używać do skóry kiedy, w jakich ilościach i dla kogo.

Na dzień czy wieczorem proponuje TONIK, ma za zadanie dobrze oczyścić naszą
twarz z zabrudzeń, których zwykła woda i płyn do twarzy nie oczyszczą. Dla młodych,
więc i wrażliwych twarzy polecam tonik oczyszczający z firmy Selfie Project. Firma ta
jest specjalnie przystosowana dla nastolatków borykających się z problemami skóry i
nie tylko.

Producent o produkcie: „Łagodny tonik oczyszczający. Błyskawicznie oczyszcza i
odświeża skórę twarzy oraz przywraca jej naturalne pH. Antybakteryjna formuła
zapobiega powstawaniu niedoskonałości i zaskórników. Skutecznie walczy z
nadmierną produkcją sebum, zapobiega świeceniu się skóry. Bez alkoholu! – nie
przesusza ani nie podrażnia.”

Wygodne opakowanie produktu pozwala nam na używanie go w każdymmomencie i
zabieranie go nawet do plecaka.

Jako iż sama korzystałam z tego produktu mogę powiedzieć, że jest idealny
na upalne dni odżywia skórę a przede wszystkim ją dokładnie oczyszcza.

Nie podrażnia skóry, lecz zostawia ją lekko klejącą co nie każdemu może
przypaść do gustu.

Jeżeli używacie tego produktu wieczorem zalecane jest nakładanie go
po umyciu twarzy wtedy działa znacznie lepiej ponieważ nakładamy go
już na oczyszczoną skórę.



Następnym produktem jest płyn oczyszczający Neutrogena Visibly Clear FaceWash.
Jego formuła z technologią MicroClear dokładnie oraz delikatnie oczyszcza skórę.

Następnym produktem jest płyn oczyszczający Neutrogena Visibly Clear FaceWash.
Jego formuła z technologią MicroClear dokładnie oraz delikatnie oczyszcza skórę.

Co producent ma do powiedzenia o produkcie? : „Orzeźwiający
żel do codziennego mycia twarzy dla świeżo i zdrowo
wyglądającej skóry każdego dnia. Formuła z technologią
MicroClear® głęboko oczyszcza i pomaga eliminować pryszcze i
wągry. Odświeżający żel łagodnie oczyszcza skórę bez
wysuszania, podczas gdy nuta różowego grapefruita pobudza
zmysły i daje uczucie przyjemnego odświeżenia.”
Produkt ten ma same dobre opinie, ma świetny zapach grejpfruta

i zostawia skórę idealnie wygładzoną. Jest idealny na dzień i na noc.

Następnym produktem do twarzy jest krem nawilżający, a dokładniej delikatny mus z
firmy Ziaja. Produkt pochodzi z kolekcji „Jeju”, cała kolekcja jest specjalnie
stworzona dla młodej skóry twarzy. Szczególnie dla cery trądzikowej, mieszanej oraz
tłustej. Kremma za zadanie skutecznie nawilżyć, odżywić i
ujędrnić naszą skórę. Bardzo dużym plusem tego produktu jest
to, że ma w sobie SPF 15, który chroni naszą skórę,
a musimy pamiętać że codziennie światło UV promieniuje,
także niezależnie od tego czy jest słońce czy nie, musimy
nakładać kremy z SPF, wartość nie musi być bardzo wysoka.
W składzie produktu możemy znaleźć np. masło shea czy czarną
porzeczkę, jest ona skarbnicą witaminy c która znacznie
poprawia kondycję skóry.
Produkt ma bardzo dobre opinię do czego sama się przyłączam, nie zapycha skóry nie
pozostawia jej lepkiej same plusy!

To na tyle jeżeli chodzi o naszą pielęgnacje skóry na listopad. Mam nadzieję, że
wypróbujecie lub już wypróbowaliście któryś z tych produktów.

Dominika

11 listopada
11 listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy
rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli pod
zaborami okupantów. Po rozbiorze Polski przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku
naszego kraju nie było na mapie. Naród nadal istniał, ale teren kraju, administracja i
rządy były pod władzą zaborców. Polacy w tym czasie wiele razy próbowali odzyskać
niepodległość. Największymi zrywami niepodległościowymi było powstanie
listopadowe (1830 r.) i styczniowe (1863 r.), które zakończyły się niepowodzeniem.
Największa realna szansa na odzyskanie wolności zaistniała w roku 1914, gdy
wybuchła I wojna światowa. Wojna wbrew pozorom dała Polakom nadzieję na powrót
na mapę Europy, ponieważ była wyrazem rozłamu pomiędzy zaborcami. W wojnie
brały udział 33 państwa, a 10 milionów ludzi zginęło w działaniach wojennych, prawie
20 milionów zostało rannych. Dorobek wielu pokoleń był niszczony, zrównywano z
ziemią zabytki kulturowe i domostwa. Po wojnie zmieniły się granice państwowe oraz
formy rządów. I wojna światowa zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po
kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę
Europy. Również tego dnia marszałek Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk
Polskich, a po jego negocjacjach z Centralną Radą Żołnierską jeszcze tego samego
dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.


