
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 12 im.
Kornela Makuszyńskiego
ul. Belzacka 104/108
97-300, Piotrków Trybunalski

Numer 1 02/20

NO TO ZACZYNAMY... W tym numerze
znajdziesz

Wreszcie
ruszamy!!!

J. S.

J. S.

Po wielu trudach, przeszkodach i znojach ruszamy z naszą
szkolną gazetką. 
Gazetką o rzeczach poważnych i tych trywialnych.
Mamy wiele pomysłów i inspiracji, czasami tylko czasu brak
- trzeba przecież się uczyć!
Mamy nadzieję, że spodoba Wam się format gazetki, który
przygotowaliśmy. Będzie on z pewnością ewoluował i
zmieniał się wraz ze zmieniającymi się umiejętnościami i
zapałem redaktorów.
Jesteśmy tu dla Was. Piszemy dla Was.

Macie pomysły - dajcie znak!!!

Na drugiej stronie
znajdziecie wywiad
z Panią Dyrektor.
Jaka jest praca Dyrektora?
Co jest trudne, a co łatwe?

Wspomnienia ze
szkolnych lat!

czytaj na stronie 2

U pani Dyrektor na
dywaniku

- str. 2

Stroiki bożonarodzeniowe
- str. 3

Co w trawie piszczy?
- str. 4

Na sportowo
- str. 5

Walentynki tuż, tuż...
- str. 6

Horoskop
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Bądź bezpieczny w
Internecie
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DarekStawicki.pl

J. S.
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U Pani Dyrektor na dywaniku...

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR 

·  Jak długo jest Pani związana z naszą szkołą? Czy była Pani
wcześniej pedagogiem w innej szkole? Jeśli tak, jakiego przedmiotu
Pani uczyła?
- Dyrektorem szkoły jestem już 17 lat. Wcześniej przez 10 lat byłam
wicedyrektorem. Przed zatrudnieniem w Szkole Podstawowej nr 12 dwa
lata pracowałam w innej szkole. Uczyłam w klasach nauczania
początkowego.

·  Czy jest to bardzo stresująca praca?
- Szkoła jest miejscem, w którym stres staje się udziałem zarówno ucznia,
nauczyciela jak i dyrektora. Stres ma związek ze zmianami społecznymi, z
odpowiedzialnością za efekty pracy, wychowanie i bezpieczeństwo
uczniów. To niebywale odpowiedzialny zawód, a budowanie autorytety to
ciężka praca, w pewnym sensie syzyfowa, bo gdy się go osiągnie to
przychodzą kolejni uczniowie - i trzeba zaczynać od nowa.
·  Ile czasu zajmuje Pani napisanie przemówienia i czy stresuje się
Pani przed wystąpieniami publicznymi?
- Do każdego wystąpienia publicznego staram się właściwie przygotować,
aby ograniczyć stres. Bez względu na rodzaj wystąpienia, przygotowanie
do niego jest nieodzowne. Ważne jest wówczas określenie do kogo
kierujemy wystąpienie oraz styl wypowiedzi (dopasowanie do oczekiwań,
wiedzy i możliwości słuchaczy).
·  Do jakiego liceum Pani uczęszczała?
- Chodziłam do III LO w Piotrkowie Trybunalskim, do klasy biologiczno-
chemicznej.

·  Co jest najtrudniejsze w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły?
- Edukacja to niezwykle delikatna i wrażliwość sfera życia społecznego.
Poddawana nieustannym eksperymentom wywołuje liczne kontrowersje.
Najtrudniejsze w pełnieniu funkcji dyrektora jest podejmowanie właściwych,
niełatwych decyzji, zgodnych z oczekiwaniami całego środowiska
szkolnego, a także skoordynować pracę wszystkich tak, aby w szkole było
przyjaźnie, bezpiecznie, ciekawie, aby placówka funkcjonowała na wysokim
poziomie.

·  Jaki był Pani ulubiony przedmiot? 
- Moim ulubionym przedmiotem była chemia.
·  Za którym przedmiotem Pani nie przepadała?
- Nie przepadałam za matematyką.
·  Czy osiągała Pani sukcesy w liceum?
- Tak, odnotowywałam sukcesy w nauce i sporcie.
·  Czy dobrze wspomina Pani okres nauki
- Bardzo lubiłam swoją szkołę.
·  W jaki sposób spędzała Pani czas wolny po szkole?
- Podobnie jak wy teraz, ja także chętnie chodziłam do kina, podróżowałam,
jeździłam na obozy, kolonie, czytałam książki, lubiłam aktywność fizyczną,
jeździłam na rowerze, zresztą robię to do dzisiaj.
·  Jakie studia Pani ukończyła?
- Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną o kierunku pedagogika w
zakresie nauczania podstawowego oraz 3 kierunki studiów
podyplomowych.
·  Czy ktoś miał wpływ na wybór kierunku Pani studiów?
- Nie, sama decydowałam o ich wyborze.
·  Czy utrzymuje Pani kontakt z osobami z lat szkolnych?
- Tak, mam liczne grono znajomych z lat szkolnych i w dalszym ciągu
utrzymuję z nimi kontakt.
 ·  Czy miała Pani jakieś sposoby na ściąganie?
- Nie, gdyż bałam się ściągać; bałam się konsekwencji jakie groziły, kiedy
nauczyciel złapał na ściąganiu.
·  Czy była Pani kiedykolwiek na wagarach? Jeśli tak, jak je Pani
wspomina?
- Tak, z całą klasą, do której chodziłam, poszliśmy na wagary.
Konsekwencje były opłakane. Następnego dnia, oprócz uwag jakie
dostaliśmy, na każdej lekcji była klasówka, sprawdzian albo nauczyciel
pytał całą godzinę.

·  Czy odpowiada Pani praca pani dyrektor?
- Mimo, iż jest to praca niezwykle odpowiedzialna bardzo ją lubię i daje mi
mnóstwo satysfakcji. Wolałabym jednak częściej pracować z wami, a nie
siedzieć wiele godzin przy biurku i tworzyć kolejną dokumentację pracy
szkoły. Największą satysfakcję daje mi bezpośredni kontakt z uczniem,
możliwość wpływania na losy innych ludzi. Zawsze kieruję się dobrem
dziecka. W szkole najważniejszy jest uczeń, dlatego stawiając sobie cele,
zawsze myślę przez pryzmat młodego człowieka.
·  Jakie ma Pani rady dla uczniów naszej szkoły?
- Odkrywaj, to co możesz odkryć, konsekwentnie dąż do wyznaczonego
przez siebie celu, nie przejmuj się drobnymi porażkami. 

Autor : Maria.Jonczyk, Olga .Biernacka
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   STROIK BOŻONARODZENIOWY

stroik bożonarodzeniowy

stroik bożonarodzeniowy

Stroik bożonarodzeniowy to obok choinki najpopularniejsza świąteczna
ozdoba. Uzupełnia on świąteczny nastrój spotkania i wspaniale podkreśla

wyjątkowy, a zarazem magiczny charakter wieczerzy wigilijnej i całych
świąt, zwłaszcza gdy zrobimy go samodzielnie. 

    Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wykonali
przepiękne stroiki. Każdy z nich był na swój sposób wyjątkowy i świetnie

podkreślał nastrój świąteczny. Stroiki w większości były tradycyjne,
wykonane były z różnorodnych materiałów takich jak jedlina, szyszki,
orzechy, wstążki, świece i wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne. Nie

brakło również nowoczesnych stroików wyposażonych w światło lampek,
czy konstrukcji drewnianych.

    Wszystkim autorom gratulujemy pomysłów!
autor: Julia Głowacka, Natalia Zasada

Natalia Zasada i Julia Głowacka

Natalia Zasada i Julia Głowacka
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      DELFINY - przyjaźni akrobaci

       Delfiny to średniej wielkości ssaki wodne należące do rzędu waleni.
Delfiny oceaniczne zamieszkują wody oceanów i mórz. Można je zarówno
spotkać w wodach przybrzeżnych, jak i na pełnym morzu. Często odbywają
dalekie wędrówki.
WARTO WIEDZIEĆ, ŻE......  Pojawienie się delfinów przy polskim
wybrzeżu Morza Bałtyckiego jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.
Jedynym bałtyckim gatunkiem jest delfin zwyczajny.
    Delfiny uważa się za jedne z najbardziej inteligentnych zwierząt
na świecie. Szybko się uczą, chętnie współpracują z człowiekiem poznając
jego mimikę[1] i gesty. Delfiny porozumiewają się za pomocą takich
dźwięków jak: piski i gwizdy, ale też za pomocą gestów.
    Delfiny mają opływowy kształt ciała w odcieniach szarości i brązów.
Oddychają za pomocą przetchlinki, czyli otworu nosowego umieszczonego
na czubku głowy. Charakteryzują się wydłużonym pyskiem oraz czołem
zawierającym melon, czyli narząd wykorzystywany do echolokacji.
Dzięki melonowi delfin wysyła dźwięk który napotykając na przeszkodę,
odbija się i powraca do zwierzęcia. Na tej podstawie zwierzę określa
wielkość przeszkody bądź ofiary, odległość do niej oraz kierunek, w którym
powinno płynąć. Na podobnej zasadzie działa zbudowany przez człowieka
sonar.

Ważne!!!
W mało zasolonych wodach ciepłych rzek żyją delfiny słodkowodne.
Można je spotkać głównie w rzece Ganges (Indie), Indus (Pakistan,
Indie) oraz w dorzeczu Amazonki (Brazylia). Wszystkie gatunki
delfinów słodkowodnych są zagrożone wyginięciem!!!
[1} Mimika – ruchy mięśni twarzy, wyrażające myśli, emocje, przeżycia,
nastroje, a także postawy wobec innych ludzi oraz bieżące komentarze
do toczącej się komunikacji.                                 autor: Kacper Chwałowski

K.CH

P. K.

Rząd: sowy
Rodzina: Puszczykowate
DANE PODSTAWOWE
Długość ciała 60-75 cm
Masa ciała 1,5-4 kg
Rozpiętość skrzydeł 160-180cm
Liczba jaj 2-4
Populacja rzadki
Średniej wielkości ptaki i ssaki.
PREFEROWANE SIEDLISKA
Lasy różnych typów o niewielkiej penetracji człowieka, sąsiadujące, z
terenami otwartymi.
GNIAZDOWANIE
1 lęg rocznie w opuszczonym gnieździe ptaków drapieżnych lub
krukowatych; niekiedy gniazdo na skale lub na ziemi w niedostępnym 
miejscu; 2-4 białe, niema kuliste jaja.
WYSTĘPOWANIE W POLSCE
Bardzo rzadki, choć spotykany na całym obszarze kraju; gatunek
chroniony.
WYGLĄD
samica nieco większa od samca mają ubarwienie rdzawobrązowe z
licznymi ciemniejszymi prążkami; na głowie wydatne ,, uszy’’ ; tęczówka
Pomarańczowa.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Na świecie żyje ok. 200 gatunków sów. Puchacz jest największą z nich.

autor: Patryk Kuśmierski

Dostojny Puchacz

 Co w trawie piszczy?  - czyli kącik przyrodniczy

źródło: pixabay.com , obraz: Michelle Maria

TonW, źródło:pixabay

file:///C:/Users/Neonet/Desktop/GAZETKA KLASOWA  klasa 5 ( rok szkolny 2019 - 2020 )/gazetka szkolna - delfin.rtf#_ftn1
file:///C:/Users/Neonet/Desktop/GAZETKA KLASOWA  klasa 5 ( rok szkolny 2019 - 2020 )/gazetka szkolna - delfin.rtf#_ftnref1
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ŻYJ ZDROWO - NA SPORTOWO!!!

 SPORTY ZIMOWE

 SPORT W NASZEJ SZKOLE

J. S.

J. S.

Jeżeli nie chodzicie jeszcze do szkoły albo już ją skończyliście to nie
znaczy że nie możecie uprawiać sportu. Aktualnie popularne są sporty

zimowe. Oto właśnie kilka z nich:

- NARCIARSTWO - to sport uprawiany najczęściej w górach na stoku,
dziedzina rekreacji i turystki. Aby uprawiać narciarstwo potrzebujemy: nart
w odpowiednim dla nas rozmiarze, dobrze chroniącego naszą głowę kasku,
butów narciarskich, ciepłego, chroniącego nas od zimna, stroju
dostosowanego do naszego rozmiaru. Narciarstwo to niesamowity sport
dostarczający nam wiele wrażeń i rozrywki, uczący samokontroli ciała.

- ŁYŻWIARSTWO – to jeden z najpopularniejszych sportów zimowych,
dziedzina turystki i rekreacji. Aby dobrać dobre łyżwy trzeba wybrać
odpowiednią dyscyplinę, ponieważ buty różnią się od siebie w zależności
od dyscypliny. Łyżwiarstwo uprawiane jest na specjalnie przeznaczonym do
tego lodowisku. Ciekawostką jest to że łyżwy wykonane z kości
zwierzęcych znaleziono nawet na wykopaliskach w okolicach Biskupina.

- SNOWBOARD – jedna z nowszych dziedzin sportowych, uprawiana na
stoku podobnie jak narciarstwo. Snowboardingu uczą się wszyscy nawet
dzieci w wieku 4 lat. Niektórzy uważają że od snowboardu można się
uzależnić, że jak raz spróbujesz to potem ciągle będziesz chciał przypiąć
buty do deskę, inni uważają że jest to także styl życia.

- HOKEJ NA LODZIE – Ten sport jest bardzo popularny w Ameryce
Północnej. Ta dziedzina sportowa jest uprawiana na lodowisku. W Ameryce
gry w hokeja uczą w szkołach, jest on grą zespołową. Na terenie Kanady i
Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważniejsza na świecie klubowa
liga świata w hokeju.

autor: Bartosz Gornisiewicz

NASZE SZKOLNE ŻYCIE SPORTOWE

    Nasza szkoła zmoże pochwalić się osiągnięciami w różnych dziedzinach
sportowych takich jak: piłka nożna, koszykówka, pływanie, siatkówka, piłka
ręczna, tenis stołowy i bieg sztafetowy. 
Do naszej szkoły chodzi i ukończyło ją wiele wysportowanych osób, które
zdobyły dla nas mnóstwo dyplomów, pucharów i medali. 

Niektóre z tych osiągnięć to:
- Mistrzostwo miasta w biegach sztafetowych
- I miejsce w mini koszykówce chłopców
- I miejsce w mini siatkówce dziewcząt

    Z ostatniej chwili:

    30.01.20r. odbyły się w naszej szkole zawody z siatkówki rocznika 2007,
czyli uczniów klas 6-ych. Spośród wielu szkół biorących udział nasza 12 –
tka zajęła pierwsze miejsce!!!

A już 03.02.20r. odbyły się zawody z siatkówki klas 8-ych!! Przeszliśmy
dalej! Trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik w drugiej turze zawodów.

Wielkie gratulacje dla osób zaangażowanych.

P.S. We wtorki i środy prowadzone są dodatkowe zajęcia z siatkówki i
koszykówki.

autor: Olga Biernacka, Bartosz Gornisiewicz

źródło: pixabay.com, autor:
GDJ

źródło: pixabay.com, autor:
Pfeilgiftfeder
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Walentynki tuż tuż...

                                                            ŚWIĘTY WALENTY
Walenty z Rzymu, również Walenty z Terni (ur. ok. 175 w Interamnie, zm. ok.268-269 w Rzymie) –
biskup i męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego. W Martyrologium Rzymskim
wymieniany jest dwukrotnie: jako kapłan rzymski, ścięty w czasie prześladowań chrześcijan za
panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, oraz jako biskup Terni koło Rzymu. Według zwyczajów
ludowych i legend był uważany za osobę chroniącą ludzi przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza
umysłowymi, nerwowymi i epilepsją). W Stanach Zjednoczonych, Anglii i współcześnie w Polsce
został uznany za patrona zakochanych. Legenda mówi, że św. Walenty zajął się popieraniem
zakochanych jeszcze za swego życia, kiedy wystąpił przeciwko edyktowi cesarza, zakazującemu
zawierania małżeństw. Cesarz Klaudiusz II Gocki z rozczarowaniem zauważył, że żonaci mężczyźni
chętniej zostają w domach, zamiast ochoczo uczestniczyć w wojnach i dzielnie walczyć za Rzym. Św.
Walenty zignorował ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów , zakochanym parom. Gdy, sekret się
wydał, a Św. Walenty został pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie stracony.  Według drugiej
wersji okoliczności śmierci św. Walentego były inne: jako człowiek świątobliwy Biskup Terni w III
wieku został obdarzony przez Boga niezwykłą mocą uzdrawiania. Wieść o tym dotarła do rzymskiego
filozofa Kratona, którego syn był ciężko chory na padaczkę i czekało go życie pełne cierpienia. Filozof
zgodził się pomóc rodzinie Kratona pod warunkiem, że ten się nawróci. I rzeczywiście, przekonany
cudem dokonanym przez Świętego, ochrzcił się, a wraz z nim jego bliscy i uczniowie. Niechętnie
jednak przyjął to senat rzymski - uznano św. Walentego za osobę niebezpieczną dla państwa,
aresztowano go i skazano na śmierć. W miejscu, w którym Męczennik został pochowany, już w IV
wieku papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Ponieważ padaczka, a także wszelkiego rodzaju
choroby nerwowe, były wówczas w Europie bardzo częste. Do Polski jego sława dotarła dopiero w XV
wieku. Ma tu św. Walenty wiele kościołów poświęconych jego imieniu, wiele ołtarzy i wizerunków.
Historyczne przekazy dotyczące osoby św. Walentego w Dniu Zakochanych stają się rzeczą zupełnie
niezauważalną, albo przynajmniej drugorzędną. Mało kto dziś pamięta, że św. Walenty, zanim zaczął
patronować uczuciom, zanim stał się wzorcem dla wszystkich zakochanych był patronem chorych na
epilepsję (padaczkę).

autor: Kacper Chwałowski

Patryk Kuśmierski grafika źródło: pixabay.com
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Horoskop z przymrużeniem oka ;) Zima - "niezima"

Lew
~Może spotkać cię

miła
niespodzianka~ Twoje
szczęśliwe liczby to-

5,57,15,42

Panna
~Uda ci się znaleźć
najprawdopodobniej

drugą polówkę~ Twoje
szczęśliwe liczby

to- 6,91,16,61

Waga
~To prawdopodobnie

będzie twój
miesiąc~ Twoje

szczęśliwe liczby to-
7,19,17,85

Skorpion
~Zauroczysz się w
brązowookim/kiej

chłopaku/dziewczynie~ Twoje
szczęśliwe liczby to- 

8,41,18,70

Baran
~Uważaj na niebiesko
oką/iego brunetkę/neta
może mieć złe zamiary

w stosunku do
ciebie~Twoje

szczęśliwe liczby
to- 1,11,28,65

Byk
~To może być twój

szczęśliwy
miesiąc~Twoje

szczęśliwe liczby
to- 2,32,60,12

Bliźnięta
~Wpadłaś/es w oko
brunetowi/ce~Twoje

szczęśliwe liczby
to- 3,23,13,87

Rak
~W lutym  może ci się

powieść ~Twoje
szczęśliwe liczby

to- 4,52,14,18

Strzelec
~Prawdopodobnie ktoś

powierzy ci
sekret~ Twoje

szczęśliwe liczby
to- 9,20,29,46

Koziorożec
~Zaczniesz dbać o

siebie~ Twoje
szczęśliwe liczby
to- 10,47,23,81

Wodnik
~Uwierzysz w swoje
możliwości~ Twoje
szczęśliwe liczby
to- 11,26,33,40

Ryby
~Poznasz przyjaciela
na całe życie~ Twoje

szczęśliwe liczby
to- 12,54,24,70

autor: Zuzanna Skalik

1.  Ubieraj się stosownie do pogody
2.  Nie baw się na śniegu w pobliżu ruchliwych ulic
3.  Baw się w miejscach dozwolonych - BEZPIECZNYCH

· NIE ŚLIZGAJ SIĘ NA CHODNIKACH
· NIE ZJEŻDŻAJ Z NIEBEZPIECZNYCH GÓREK W POBLIŻU DROGI
· NIE WCHODŹ NA ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

4.  Uważaj na zwisające sople, są zagrożeniem dla zdrowia i życia.
5.  Podczas zabawy śnieżkami, uważaj na bezpieczeństwo innych.
6.  Nie podczepiaj sanek do samochodów, czy innych pojazdów
mechanicznych. Kulig powinien być zorganizowany przez dorosłych poza
obszarem ruchu drogowego.
7.  Informuj opiekunów, gdzie idziesz i o której godzinie wrócisz
8.  Bądź ostrożny w kontaktach z obcymi osobami
9.  Zadbaj o przedmioty wartościowe (telefon, portfel), oddaj je pod opiekę
zaufanej osobie
10.  Nawet jeśli nie będzie śniegu, nie spędzaj całych dni w domu. Odpręż
się na świeżym powietrzu z przyjaciółmi - RUSZ SIĘ!

11.  PAMIĘTAJ O NUMERACH ALARMOWYCH

112 – numer ratunkowy
999 – pogotowie 

998 – straż pożarna
997 - policja 

autor: Joanna Seta

W tym roku zima nas nie rozpieszcza. Jesienna czy nawet
wiosenna aura nie daje możliwości skorzystania w pełni 

z zimowych atrakcji. 
Są jednak rejony - góry, gdzie można zaznać białego

szaleństwa - narty.
Jednak bez względu gdzie jesteś, jaka jest pogoda, warto

pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Jeśli nie w tym, to z pewnością w najbliższym roku się

przydadzą.
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Bądź bezpieczny w Internecie!

Już niebawem...

W najbliższym
numerze:

- kolejny wywiad

- relacja z Walentynek

- relacja z DBI

- więcej o przyrodzie

- więcej o sporcie

- więcej rozrywki

- więcej horoskopów

- dział dla maluchów

W najbliższym
numerze poznacie
bliżej naszą redakcję:

Dowiecie się, kto lubi
sport, a komu bardziej
ze sztuką po drodze.

Poznacie fascynatów
przyrody i
rozrywkowych
redaktorów.

Zobaczycie, kto
szaleje na sieci, a kto
woli zaszyć się z
gorącym kakaem pod
kocem.

Dziś przedstawimy się
tylko króciutko.

Uczennice klasy VIII:

Maria Jończyk
Julia Głowacka
Olga Biernacka
Natalia Zasada
Zuzanna Skalik
Urszula Kaczmarek

Uczniowie klasy V:
Kacper Chwałowski
Patryk Kuśmierski
Bartosz Górnisiewicz

Opiekun:
Joanna Seta
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