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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panią Beatą Celniak,  który uczy

w naszej szkole biologii

Imię:
Beata 

Nazwisko:
Celniak

Ulubiona potrawa:
Placki ziemniaczane

Ulubiona książka:
„Sposób na Alcybiadesa”

Ulubiony zespół muzyczny:
Radiohead

Ulubiony kolega z pracy:
Lubię wszystkich

Ulubiony uczeń:
Wszyscy (:

Cechy cenione u ludzi:
Uczciwość, empatia,

życzliwość

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:

Nie potrafię wybrać

Najwięcej problemów w pracy mam
z:

Czasem

W codziennym życiu najbardziej
denerwuje mnie:

Brak czasu

Po pracy w szkole:
Słucham muzyki,

spaceruję

Innym zazdroszczę:
Optymizmu

Największa głupota, jaką zrobiłam:
Nie pamiętam :)

Mój życiowy autorytet:
Jan Paweł II

Krytyka w moim kierunku:
Skłania do przemyśleń

Preferuję modę:
Wygodną

Kocham:
Rodzinę

Lubię:
Muzykę

Marzę o:
Podróżach

Nienawidzę:
Nieuczciwości

Gdybym nie była nauczycielem:
Prowadziłabym audycje

radiowe

spisały: Patrycja i Emilka

Beata Celniak - nauczyciel biologii

GDYBYM 
NIE BYŁA NAUCZYCIELEM,

PROWADZIŁABYM 
AUDYCJE RADIOWE
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od 
REDAKCJI

Drodzy DZIENNIKARZE!
Wiecie, że media w zaistniałej sytuacji są bardzo
ważne. To dziennikarze przekazują nam wszystkie
informacje.
Dlatego będziemy wydawać naszą gazetkę dla
uczniów, nie tylko naszej szkoły, bo przecież
wydajemy ją na ogólnopolskiej platformie Junior
Media. Trochę ciekawostek, humoru, oderwania od tej
dramatycznej rzeczywistości - nam się też przyda.
Piszcie, a ja będę publikować!

Anna S.

SUKCES POLUTOWY

W rankingu #juniorlab jesteśmy na 4
miejscu wśród 168 redakcji!

Redakcja przed nami - Dwójeczka - ma tylko jeden
punkt więcej. My – WagnerPress II z Będzina 343
punkty, a Dwójeczka z Małkini Górnej 344.
Przez trzy miesiące utrzymywaliśmy się na miejscu 5.
Weszliśmy jeden poziom wyżej – to nasz sukces!

To, co się stało tak nagle, nas też trochę zdołowało. Brak kontaktu z koleżankami, szkoła online.
Ogólnie dziwne i smutne, ale cóż. 
Oby niedługo, bo chociaż lubimy wolne, zaczynamy tęsknić za, nie zawsze lubianą, szkołą.
Spotkania redakcji natomiast bardzo lubimy, więc..

KREATYWNI REDAKTORZY 
Zaczęliśmy się zastanawiać, co będzie w tym czasie z naszą gazetką. Trochę tekstów napisaliśmy wcześniej i
nie zostały jeszcze opublikowane. Fajnie, że ktoś z redaktorów napisał do naszej opiekunki, czy będziemy się
wydawać. Odpowiedź przyszła szybko. 
Oto jej fragmenty:

BĘDZIEMY PISAĆ I PUBLIKOWAĆ NASZĄ GAZETKĘ, mimo iż nie spotykamy się z kolegami z redakcji. 

Chcecie, dołączcie do nas. Teksty przysyłajcie na adres: samanka@gazeta.pl
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbywał się pod hasłem: 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU:
DZIAŁAJMY RAZEM!

Wszystkie klasy, od 4 do 8, miały zadania do wykonania związane z DBI. Zadbali o to informatycy
oczywiście. 

Klasy 4 i 5 tworzyły rebusy dotyczące bezpieczeństwa w internecie albo samego internetu.

Klasy 6, jak powiedzieli nam niektórzy uczniowie, trochę namęczyły się nad robieniem banerów, ale
oceny z informatyki poprawiły im humor.

Klasy 7 postarały się i zrobiły krzyżówki informatyczne.

Najtrudniejsze zadanie oczywiście miały klasy 8, które robiły filmiki o DBI. Trudność polegała na tym, że
nie wszyscy potrafią zrobić ciekawy film albo mają problemy z montażem.

Dodatkowo, dla uczniów wszystkich klas, oczywiście najlepszych informatyków, był konkurs
informatyczny, z nagrodami.

Emilka i Oliwia

Jak co roku w naszej szkole działo się bardzo dużo.i chociaż DBI był 11 lutego, u nas trwał cały tydzień. 
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE

Jak co roku w naszej szkole działo się bardzo dużo.i chociaż DBI był 11 lutego, u nas trwał cały tydzień.
Nauczyciele informatycy do serca wzięli hasło tegorocznego DBI i zagwarantowali wszystkim uczniom
DZIAŁANIE RAZEM.  
Korytarze i przewiązka udekorowane były kolorowymi plakatami wykonanymi przez uczniów.
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NIE...
zarazie

O KORONAWIRUSIE W CODZIENNYM ŻYCIU
Jak wygląda sytuacja w sklepach?
Teraz już się uspokoiło, ale kolejki były nieuniknione praktycznie w każdym sklepie. W wielu zagościły również
puste półki.

Czy w sklepach znajdziemy jeszcze maseczki i inne potrzebne produkty?
Otóż raczej nie, wszystko zostało dawno wykupione... Z informacji uzyskanych od lokalnych mediów wiadomo,
że na bieżąco są szyte i w pierwszej kolejności dostarczane do szpitali i osób najbardziej potrzebujących.

Jak działają zamknięte lokale?
Różne lokale typu restauracje,centra handlowe czy bary z powodu koronawirusa zostały zamknięte. Niektóre z
firm dostarczają swoje wyroby bezpośrednio do klientów. Obecnie można również zakupić najpotrzebniejsze
artykuły z dostawą do domów.

O kim powinniśmy pomyśleć?
Warto w obecnej sytuacji zadbać o osoby starsze i samotne. Zapytać, czy nie potrzebują pomocy. Unikajmy
bezpośredniego kontaktu z innymi, jednak zawsze możemy porozmawiać telefonicznie. Taka rozmowa też
pomaga. 

Co robią uczniowie?
Informacje o tym że zamknięte są szkoły wszyscy znają, ale nikt z uczniów nie zna jeszcze odpowiedzi na
pytanie, kiedy wrócą do szkoły. Czas w którym uczniowie zostają w domach to nie są ferie,wszyscy dalej się
uczą i odrabiają lekcje, które na bieżąco wysyłają im nauczyciele. Dodatkowo warto zadbać o relację ze
wszystkimi domownikami i razem spędzić czas.

Klara

Szkoła zamknięta, kontakty z kolegami ograniczone. Jak długo to potrwa? Naprawdę nikt nie wie. 

O tym, jak utrzymać kondycję fizyczną i umysłową, czyli co robić w tej niecodziennej sytuacji,
napiszemy w następnych numerach. 
Jeśli Wy, czytelnicy, macie jakieś fajne pomysły, piszcie do nas.  

Redakcja
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TAJEMNICA MOJEJ SZKOŁY
konkurs

Pamiętacie konkurs Tajemnica mojej szkoły? Czas na przysyłanie prac do redakcji był do końca
stycznia. 

II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
Potem musieliśmy zrobić metryczki, opisać zdjęcia, poprawić błędy, bo trochę ich było i wysłać do jury.
Zadanie – opowiadanie, oczywiście z różnymi kryteriami, co do których nie wszyscy się dostosowali i... stracili
szansę na miejsce oraz publikację w naszej gazetce.
Wśród autorów są ci, którzy brali udział w I edycji tego literackiego konkursu. 

Gratulujemy powtórnego zwycięstwa.
Tak jak poprzednio, opiekunka naszej gazetki, a tym samym pomysłodawca i organizator konkursu, przekazała
prace do oceny jury, które o sobie nie wiedziało, więc się nie konsultowało. 

Redakcja

Tym razem SZANOWNE JURY to:
p. Barbara Wójtowicz- Stach – polonistka
p. Dorota Korus – plastyczna
p. Angela Saborin – bibliotekarz
p. Ewa Słania – Kawiorowska – bibliotekarz

I oczywiście osoba, która zebrała wyniki, dołożyła
swoje punkty: 
Anna Samsonowicz – polonistka i opiekun naszej
gazetki

Gratulujemy młodym pisarzom!
 
Oczywiście dostaniecie nagrody, ale na razie musicie
na nie poczekać. Od następnego numeru będziemy
publikować Wasze opowiadania, a to też nagroda
przecież, podana w regulaminie.  
Żałujemy tych, którym nie udało się. Ale... tylko
trening czyni mistrza! 
Piszcie dalej, choćby teksty do naszej gazetki.

Na literackim podium stanęli:
I MIEJSCE

Jakub Buczek, 6 d
Natalia Ruśniak, 7 d

II MIEJSCE
Kinga Kalinowska, 8 b

Julia Kubat, 6 d

III MIEJSCE
Katarzyna Zawali, 6 d
Dominika Grzyb, 8 a

Martyna Szczerba, 6 c

WYRÓŻNIENIA
Szymon Seklecki, 8 a
Zuzanna Malicka, 5 e
Marta Czech, 6 c
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