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Projekty edukacyjne

Wywiad z panią Halinką

W dniu 6 grudnia, w naszym gimnazjum , zostały
przedstawione po raz pierwszy projekty edukacyjne.
Klasy trzecie, w 5-6 osobowe zespołach zaprezentowały
tematy wybrane we wrześniu. Celem projektu miało być
przygotowanie uczniów do pracy w grupie, nauka
odpowiedzialności oraz podziału obowiązków. Jednak
nie wszyscy gimnazjaliści entuzjastycznie do niego
podeszli , argumentując to straconym czasem w
przygotowaniu do ważnych testów lub po prostu
uważają te formę pracy za niepotrzebną.
Okazało się jednak , że po prezentacji uczniowie byli
zadowoleni, gdyż ich wysiłek nie poszedł na marne.
Moim zdaniem występy były ciekawe, a uczniowie
bardzo się postarali się przygotowując interesujące
slajdy i plakaty a nawet zakładając specjalnie
przygotowane stroje bądź koszulki z minionej epoki .
Komisja oceniała m.in.:
•logiczny układ prezentacji, znajomość tematu
•tempo, pomysłową formę, poprawność językową,
dykcję, zaangażowanie grupy itd.

Jeśli potrafisz zachować
zimną krew, kiedy
wszyscy tracą głowę,
świat należy do Ciebie

Uczniowie klas II , którzy oglądali występy, już mają
sporo pomysłów i z pewnością wykorzystają je
racjonalnie przygotowując własne projekty
Daria Pierzanowska 3c
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zawody w unihokeja
Spotkanie z aktorami
Teatru Powszechnego



„SOS dla świata” – konkurs
organizacji WWF Polska
MOŻEMY BYĆ DUMNI!
Pod wodzą pani Anny Rajewskiej, nasza szkoła
wygrała konkurs zorganizowany przez WWF
Polska,
związany z kampanią „SOS dla świata”.
Uczniowie tworząc swoje dekalogi, dokładnie
zapoznawali się z zagadnieniami dotyczącymi
„SOS dla świata”, oraz uświadomili sobie powagę
sytuacji.
Każda osoba biorąca udział raczej nie spodziewała
się tak poważnego problemu, jeżeli chodzi
o ekologię na świecie. Ważnym aspektem było
przybliżenie
sześciu
głównych
problemów
ekologicznych
Ziemii, mianowicie:
1. Zmiany klimatu
2. Niewystarczający recykling i niewłaściwa
utylizacja odpadów
3. Wylesienie
4. Elektrośmieci
5. Nielegalny handel ginącymi gatunkami
6. Deficyt wody pitnej
Czekamy na spotkanie z M. Pirogiem.
Paulina Wasielewska 3d

Dekalog ekologiczny Gimnazjum
nr 36 im. Krzysztofa
Kieślowskiego w Warszawie
1. Królowi co królewskie, co boskie oddaj Bogu,
Naucza nas Kieślowski w filmowym „Dekalogu”.
Ja chociaż jestem młody i niezbyt „mocny w
piórze”,
Też chciałbym swój DEKALOG podarować
naturze.
2. Lat mam dopiero …naście, i w głowie jeszcze
pstro,
Lecz w sprawach ekologii wiem dobrze jak i co.
Niech więc we wszystkich domach: brat, siostra,
mama, tata
Przyłączą się do akcji: „S.O.S. dla świata”.
3. Nauki co dzień mnóstwo, często do późna
„kuję”,
Lecz o świecie pamiętam, to nic mnie nie
kosztuje.
W staraniach nie ustanę i moja już w tym głowa,
By w walce być wytrwałym jak Jurand ze
Spychowa.
4. Chociaż czasami trudno, choć bywa że się
wściekam,
To dziś przed Wami stojąc, uroczyście
przyrzekam:
Żyć zawsze w pełnej zgodzie z naturą i ze
światem,
A mój EKO DEKALOG stanie się moim bratem.
5. Wielu się puka w głowę i mówi że to durne,

Ty jednak bądź mądrzejszy: zbieraj surowce wtórne.
Nie wyrzucaj bezmyślnie, recycling ważna sprawa.
Gdy skończą się zapasy, skończy się też zabawa.
6. Wyłączaj ładowarkę, gaś światło gdy wychodzisz,
Nie pal toksycznych rzeczy, bo trujesz no i
smrodzisz.
Chcesz mieszkać w pięknym świecie i czuć się w nim
jak w raju,
Nie rzucaj śmieci w lesie, wyłączaj ze STAND BY’u.
7. Chroń faunę, dbaj o florę, niech inni będą z Tobą,
A idąc po zakupy, zabieraj torbę z sobą.
Lecz jeśli jej zapomnisz, to swe zakupy liczne,
Zapakuj zawsze z głową w torby ekologiczne.
8. A kiedy myjesz zęby wieczorem idąc spać,
To zakręć krany z wodą, bo po co ma się lać ?
Gdy stoisz pod natryskiem i mydlisz swoje ciało,
Niech woda się nie leje, na świecie jej zbyt mało.
9. Jeszcze dwie ważne sprawy Panowie oraz Panie:
Niech stanie się powszechne dwustronne
drukowanie.
I choć niektórzy twierdzą, że to jest całkiem zbędne,
Zamień żarówki w domu na energooszczędne.
10. Na koniec jeszcze jedno: segreguj zawsze śmieci,
Bo ZIEMIĘ „pożyczamy od wnuków i od dzieci”.
Przechodniem TU jesteśmy, od dziada i pradziada,
Zostawmy więc porządek po sobie
– tak wypada.
11. A kiedy już dorośniesz, wierny swym
przyrzeczeniom,
Przekazuj te nauki następnym pokoleniom.
I niech Twój własny domek będzie ekologiczny,
A w garażu samochód, rzecz jasna elektryczny.
12. Teraz pełen energii, po powrocie z wakacji,
DEKALOG wcielaj w życie i przyłącz się do akcji.
Gdybyś kiedyś zapomniał jaki jej główny cel,
To zawsze możesz sprawdzić na: wwf.pl
A.Rajewska

Nowinki techniczne

Android Market świętuje właśnie przekroczenie
magicznej bariery 10
miliardów ściągnięć aplikacji. Z tej okazji w sklepiku
Google pojawiły
się niesamowite promocje.
Android Market uruchomiono pod koniec 2008 roku.
Niespełna dwa lata
później liczba pobranych aplikacji przekroczyła 1
miliard (w lipcu
2010 roku). Od tej pory minęło kolejne półtora roku i
Android Market
świętuje właśnie przekroczenie 10 miliardów pobrań
aplikacji!
Z tej okazji Google zaserwowało nie lada promocję.
Przez najbliższe 10
dni będziemy mogli zakupić aż 10 aplikacji i gier w
cenie zaledwie 10
centów (około 34 groszy)! Wśród obecnie serwowanych
programów jest
kilka ciekawostek, w tym:



Minecraft - Pocket Edition - standardowo
kosztujący około 23 zł;
SoundHound - program do rozpoznawania
słuchanych
utworów
muzycznych
normalnie kosztujący 16 zł;
Paper Camera - narzędzie do efektów
tworzonych ze zdjęć (standardowa cena 6,5
zł).
Piotr Bandurski 3c

Mikołajki na świecie
Kiedyś świętego Mikołaja z Miry przedstawiano
zazwyczaj w stroju biskupim, z workiem prezentów
dla grzecznych dzieci w jednej ręce, oraz rózgami
dla niegrzecznych w drugiej. Ten wizerunek
koncern produkujący Coca-Colę uznał za zbyt
poważny, dlatego w roku 1930 poprosił artystę
Freda Mizena o zaprojektowanie nowego wizerunku
postaci. Jak wszyscy wiemy, obecnie Mikołaj to
starszy, grubszy mężczyzna ubrany w czerwony
kostium i charakterystyczną czerwoną czapkę z
białym pomponem.
Dzięki Amerykanom taki wizerunek świętego z
workiem prezentów funkcjonuje niemal na całym
świecie. Jednak w wielu krajach krzewione są
własne tradycje rozdawania prezentów dzieciom.
W Holandii najmłodszych obdarowuje Mikołaj,
który przypływa 5 grudnia na statku z Hiszpanii.
Tradycyjnymi prezentami tego dnia są czekoladowe
litery. Każda osoba otrzymuje wtedy pierwszą literę
swojego imienia.
We Włoszech prezenty w święto Trzech Króli
wręcza dzieciom wiedźma Befana. Jest ona
wyobrażana jako staruszka z zakrzywionym nosem,
ubrana w stare, brudne szaty. Czarownica lata na
miotle i wchodzi do domów przez komin. Dzieci
chcące zyskać jej przychylność powinny zostawić jej
mandarynki lub kieliszek wina. A jeśli są
niegrzeczne, Befana wkłada im do skarpet czosnek
lub węgiel.
Z kolei dzieci rosyjskie otrzymują podarki w Nowy
Rok. Obdarowuje je Dziadek Mróz, często mylony
ze Świętym Mikołajem. Jego żoną jest Starucha
Zima. Ma na sobie futrzaną czapkę uszankę i długi
do pięt, przepasany sznurem kożuch, który może
być błękitny lub srebrny. Podpiera się kosturem.
Rosyjskie dzieci wyobrażają go sobie jako
wysokiego, starszego, ale również silnego i pełen
wigoru mężczyznę z długą do ziemi brodą. Dziadek
Mróz wchodzi do domów dzieci drzwiami, a nie
przez komin. Często towarzyszy mu wnuczka,
Snieguriczka.
Jak widać, na całym świecie poza kultem
podróżującego saniami zaprzężonymi w renifery
brodacza, istnieją regionalne tradycje związane z
obdarowywaniem dzieci. Jednak podczas świąt nie
jest ważna postać, która nas obdarowuje, tylko
radość z otrzymanych i danych bliskim prezentów.

Skąd się wzięły pieniądze?
Kiedyś zamiast pieniędzy wymieniano się
przedmiotami, które nie zawsze były równej wartości.
Chińczycy i Egipcjanie używali kruszcu, jednak było to
niewygodne, bo musiano go zważyć dwa razy przed
zakupem towaru. Używano także pierścieni, które były
najbliższe monecie formą.
Król Asyrii – Sanherib panujący w VII-VIII wieku p.n.e.
kazał jako pierwszy jednakowo oznakować pierścienie.
Umieszczono na nich wizerunek jednej z bogiń. Potem
najczęściej wybijano herb królewski lub państwowy.
Nie wiadomo czy Sanherib kazał wybijać monety,
jednak wiadomo, że pojawiły się w VII wieku p.n.e. w
Lidii (na terenach dzisiejszej Turcji).
Najstarszą walutą pieniądza są dinary i denary do dziś
używane w Azji Mniejszej i krajach
śródziemnomorskich. W Imperium Rzymskim denar
był najważniejszą monetą ze srebra.
Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach ok. X wieku
n.e. Mogły być wymieniane na kruszec, a ich ważność
trwała do trzech lat. Mongołowie używali ich w XIII
wieku. W Europie banknoty jako pierwsza wprowadziła
Szwecja w 1668 roku. Były robione ze skóry.
W Polsce banknoty, nazywane wtedy biletami
skarbowymi, pojawiły się 16 sierpnia 1794 podczas
oblężenia Warszawy przez wojska rosyjskie.
Justyna Leń 1b

Sport w Pausie – zawody w unihokeja
Październik i listopad były dla chłopaków z
reprezentacji szkoły w unihokeju bardzo ciężkimi
miesiącami. 28 października nasza szkoła wzięła udział
w zawodach. Pierwszy mecz przegraliśmy 2:1 z tzw.
Emilką, ale nasi byli optymistami i nadal wierzyli w
wyjście z grupy. W następnym meczu nasi zawodnicy
zaczęli grać, jak każdy mógłby tylko pomarzyć. Grę
zakończyli na drugim miejscu, co oznaczało, że nasza
szkoła będzie walczyć o jakieś medale. I udało się!!!
Wygrali mistrzostwa dzielnicy... Po ponad miesiącu
przygotowań (28.11) przyszedł czas na mistrzostwa
Warszawy. By grać dalej, musieli wyjść na conajmniej
drugie miejsce w grupie (zajęli pierwsze!). Niestety, w
czwartek 1 grudnia zakończyła się przygoda naszej
szkoły w zawodach. Zabrakło trochę szczęścia, ale i tak
jesteśmy dumni z postawy i osiągnięć naszych
chłopaków. W zawodach brali udział m.in. Sebastian
Rusecki, Radosław Sobolewski, Albert Ciółkowski,
Daniel Sternik.

Albert Ciółkowski 3c

Wanda Kamińska 3d



Kącik suchara
*
Jak nazywa się rapująca Anna?
-YooAnna
**
Dlaczego lód się topi?
-Bo nie umie pływać!
***
Żona do męża:
- Wiesz kochanie, ta para, co mieszka nad nami...
Oni się bardzo kochają. On ją całuje na powitanie i
na pożegnanie.
Czy ty nie mógłbyś też tak robić?
- Daj spokój! Prawie jej nie znam...
Piotr Bandurski 3c

Spotkanie z aktorami Teatru
Powszechnego
W ubiegłą środę
nasza szkoła gościła trzech
przedstawicieli Teatru . Jedną z osób była pani J.
Osyda znana szerszej publiczności z głównej roli w
serialu ,,Majka’’. Spośród uczniów naszej szkoły
cztery osoby miały przyjemność uczestniczyć w
rozmowie z gośćmi. Podczas spotkania uczniowie
odpowiadali na pytania dotyczące marzeń. Każdy
przedstawiał swój punkt widzenia na dany temat.
Nasze wypowiedzi były potrzebne do realizacji
przedstawienia w znanym Teatrze . Z pewnością
było to nowe i bardzo ciekawe doświadczanie.
Mamy nadzieję na ponowne spotkania w
przyszłości.
Ada Daniłowicz 3c

Jak uczniowie panią traktują? Potrafią
uszanować pani pracę?
- Myślę, że dość luźno. Nawet, gdy czasami mają
respekt, to za chwilę jesteśmy na koleżeńskiej stopie,
ale starają się szanować moją pracę.
Z wieloma uczniami ma pani wręcz koleżeński
kontakt, jak to się dzieje?
- Bardzo lubię młodzież, rozmowy z nimi, z których
często wynikają bardzo śmieszne sytuacje.
Lubi pani swoją pracę? Co należy do pani
obowiązków?
- Do moich obowiązków należy zachowanie porządku w
szatni, a czy to lubię… Kiedyś miałam większe ambicje.
Czy w życiu szkoły zdarzały się jakieś
nietypowe/zabawne sytuacje?
- Był pierwszy dzień po feriach zimowych. Uczniowie
zmęczeni i znudzeni tym 2 tygodniowym odpoczynkiem
wrócili do szkoły i powłóczystym krokiem wdrapują się
na schody. –A wy co tacy zmęczeni? – pytam
–Oj tam, oj tam ciocia znowu do tej szkoły!
-To idźcie do windy, jest na drugim końcu szatni.
Ruszyli dość żwawo.
-Hej, a wy z której jesteście klasy? – wołam za nimi.
- Z drugiej.
- A to nie. Winda jest tylko dla pierwszaków.
Wyrazu rozgoryczenia na ich twarzach nie zapomnę
nigdy. Niektórzy do dzisiaj szukają tej windy.
Odpowiadam szczerze: nie ma windy w naszej szkole.
Ma pani jakieś pasje, ulubione zajęcie?
- Lubię czytać książki, chętnie oglądam wydarzenia
sportowe.
Co robi pani w wolnym czasie?
- W wolnym czasie odpoczywam, chętnie przy dobrej
książce.
Jaki jest pani znak zodiaku?
- Mój znak to lew (to się chyba da zauważyć).
A ulubiony kolor?
- Czerwony.
Lubię uczniów, którzy…
- Są ambitni, mają zainteresowania i można z nimi
fajnie pogadać.
Nie lubię uczniów, którzy…
- Są chamscy i wredni. Takich, z którymi czy żartujesz
czy się na nich denerwujesz mają jednakowy
„betonowy” wyraz twarzy.
Dziękuję za rozmowę.

Dominika Budkus 3c

Wywiad z panią Halinką
Pani Halinka, której chyba nikomu nie trzeba
przedstawiać, jest jedną z barwniejszych postaci
naszej szkoły. Można ją lubić, albo nie, ale gdy tylko
zajdzie taka potrzeba, zawsze udzieli nam pomocy,
jest bardzo w porządku. O tym chyba najlepiej
wiedzą trzecioklasiści ;)
I choć większość z nas często rozmawia z Panią
Halinką, na pewno niedużo o niej wie.
Ile lat pani pracuje w naszej szkole?
- 7.
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