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W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu
Nauczyciela,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów
zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów!

W tym numerze:
- Dzie Edukacji Narodowej w innych krajach
- Aktualno ci z naszej szko y
- Wie ci z gabinetu Pana Dyrektora
- Zagadki
- Kupon na ZADANIE DOMOWE!!!

Jak w innych krajach obchodzi się Dzień Edukacji Narodowej ?
ALBANIA
W Albanii święto to obchodzi się 7 marca i jest to związane
z powstaniem w 1887 roku w Korczy pierwszej świeckiej szkoły,
w której zaczęto wykładać przedmioty w języku albańskim. Z okazji
tej każdego roku nauczyciele spotykają się z dziećmi w szkole,
otrzymują od nich drobne prezenty, a następnie wszyscy wspólnie
jedzą posiłek. Oprócz tego uczniowie śpiewają także piosenki
dedykowane swoim nauczycielom oraz urządzane są zabawy taneczne.
CHINY
W Chinach nauczyciele dostają pół dnia wolnego. Uczniowie, podobnie jak w Polsce, wręczają im
kwiatki, o ile mają na to ochotę. Niektórzy rodzice starają się "pomóc" swoim dzieciom i fundują
nauczycielom na przykład zaproszenie na wykwintny obiad w wielogwiazdkowym hotelu lub
podarunek w postaci np. torebki marki Louis Vuitton, albo tradycyjną "czerwoną kopertę"
(pieniądze), która może dziecku znacznie poprawić wyniki w nauce. Jednak po serii skandali
łapówkarskich nauczyciele trafili na listę profesji, przedstawiciele których w świetle prawa nie
mogą przyjmować prezentów. Jeśli otrzymają prezent, muszą za niego zapłacić. W przeciwnym
razie popełniają przestępstwo.
STANY ZJEDNOCZONE
Pierwszy pełny tydzień maja świętowany jest jakoTeacher Appreciation Week,z którego wtorek jest
dniem szczególnym jako National Teacher Day. Ciekawostką jest, iż na polskim rynku pojawiły się
w sprzedaży amerykańskie banknoty, które można sprezentować swoim najlepszym nauczycielom.
TAJLANDIA
Nauczyciele w Tajlandii cieszą się wysokim statusem. W hierarchii społecznej zajmują trzecie
miejsce po rodzinie królewskiej i buddyjskich mnichach. W szkole Dzień Nauczyciela zwany wai
kru to szereg ceremonii, podczas których uczniowie padają do stóp nauczycieli, wręczając im
kwiatowe rzeźby i wianuszki z jaśminu.
TAJWAN
Tajwański Dzień Nauczyciela obchodzony jest 28 września.
Data ta związana jest z urodzinami Konfucjusza (chińskiego
filozofa). Obchody święta rozpoczynają się o godzinie 6
rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają
ofiarę i hołd wielkiemu nauczycielowi. W rytuale
podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także
rektorzy 12 szkół wyższych. Obrządkom towarzyszy
tradycyjna chińska muzyka.

----------------------------------------------------------------Gimnazjali ci w Muzeum w Stutthofie

14 wrze nia br. uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum wybrali si na wycieczk do by ego obozu
zag ady w Sztutowie. Na miejscu zwiedzili Muzeum, obejrzeli wzruszaj ce filmy dokumentalne oraz
oddali ho d wi niom mordowanym w Sztutowie podczas II wojny wiatowej.

Wycieczki w ramach j zyka kaszubskiego
Wrzesie obfitowa w ciekawe wycieczki, które odby y si w ramach j zyka kaszubskiego.

Uczniowie naszej szko y byli mi dzy innymi w parku miniatur znajduj cym si w miejscowo ci Strysza
Buda, skansenie we Wdzydzach oraz na starówce w Gda sku. Niezapomnianym prze yciem dla

gimnazjalistów zwiedzaj cych Trójmiasto okaza o si podziwianie panoramy miasta z ko a widokowego
znajduj cego si w centrum miasta.

Pan dyrektor, Sławomir Felski, przypomina :
a) 14 października nie będzie zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Jeżeli ktoś nie ma w domu opieki, proszony jest
o zgłoszenie tego faktu wychowawcy.
b) Wokół placu zabaw zostały posadzone krzaczki. Uczniowie proszeni są o nieniszczenie ich.
c)Należy wycierać buty tuż przy wejściu do szkoły.
d) W dalszym ciągu trwa zbiórka nakrętek i tonerów od drukarek dla Kubusia.
e) Śmieci segregujemy również na terenie szkoły.
f) W czwartek (13.10.2016.r) o godz. 12:00 odbędzie się apel z okazji Dnia Nauczyciela
g)18 października – otrzęsiny kl. I gim. i dyskoteka dla klas IV – VI SP oraz I – III gimnazjum.

Życzenia dla nauczycieli:
Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości dla pani Tkacz życzą Józek,
Kamil i Adrian
Wszystkiego dobrego i więcej grania w piłkę nożną dla pana Arka i pana
Krystiana! - życzą Adrian i Piotr
Serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, dużo uśmiechu na twarzy,
dobrego humoru i zdrowia dla pani Aleksandry Parlak życzy kl. Ia gim.
Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo słodkości
dla Pani Edyty Chylewskiej od kl.Ib gim.
Serdeczne życzenia dla pani Beaty Czapiewskiej za troskę oraz pracę włożoną w nasze osiągnięcia i
wychowanie - kl. III gim.
Najserdeczniejsze życzenia dla pani Moniki Gierszewskiej, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń i
wszystkiego co najlepsze -kl. II gim.

Humor z zeszytów:
Na jednym ze sprawdzianów z biologii pojawiło się pytanie dotyczące funkcji skóry. Jedna z
uczennic stwierdziła, że skóra jest po to, żeby kości się nie rozleciały.
Na lekcji niemieckiego uczniowie czytali teksty z podręcznika. Pewien wyraz sprawił im
wyjątkową trudność w wymowie, otóż był to wyraz ,,ziele”, który prawidłowo powinno czytać się
,,cile”, natomiast uczniowie przeczytali go dosłownie (ziele).
Nauczycielka na lekcji matematyki poprosiła dzieci, aby na następną

lekcję przyniosły kątomierze, ponieważ będą mierzyć stopnie w kątach, Jedna dziewczynka spytała
się czy będą mierzyć im temperaturę.
Na lekcję matematyki uczniowie mieli przynieść kalkulatory. Jeden uczeń odkrył, że kalkulator
zasilany jest na baterie słoneczne, więc spytał się czy może przesiąść się do ławki obok okna.

Co nauczyciele i uczniowie naszej szkoły sądzą na temat likwidacji gimnazjów
Magdalena Breza : Nie będziemy pisać testów, więc będzie fajnie.
Maciek Pela: Uważam, że usuwając gimnazja, zmniejsza się przyswajany przez nas poziom wiedzy
, w końcu uczymy się krócej. Za to pozytywną cechą jest brak testów.
Miłosz Słomiński: Uważam, że nie będzie to fajne, gdyż będę krócej w tej szkole, za to dłużej w
zawodówce.
Kamila Jakubek: Będzie dziwnie, ponieważ będą problemy ze szkołą wyższą, a mianowicie dłużej
będziemy w szkole ponadgimnazjalnej.
Pani Alina: Są negatywne oraz pozytywne skutki.
Pozytywne- młodsza młodzież będzie czuła się bezpieczniej, likwidacja sprawdzianów po szóstej
klasie spowoduje mniejszy stres u dzieci, czas nauki w szkole średniej będzie dłuższy, okrojona
będzie podstawa programowa w podstawówce
Negatywne- nasi uczniowie będą musieli szybciej opuścić szkołę, niektórzy nauczyciele mogą
stracić pracę, duże koszty będą związane z likwidacją powstałych gimnazjów.

Kilka pytań do pań uczących od września matematyki
Redakcja: Jakie było pierwsze wrażenie pań po zapoznaniu się z naszą szkołą?
Pani Renata: Bardzo pozytywne.
Pani Beata: Bardzo ciekawa szkoła, dobrze wyposażone klasy i interesujące warunki do pracy.
R: Jak się panie tutaj czują?
PR: Dobrze, atmosfera jest w porządku.
PB: Dobrze, jestem ciekawa dalszej pracy z uczniami.
R: Czy są panie zadowolone czy rozczarowane pracą w naszej szkole?
PR: Zdecydowanie jestem zadowolona.
PB: Raczej zadowolona.
R: Co sądzą panie o naszych uczniach?
PR: Jest tu mniejsze środowisko, przez co kontakt z uczniami jest łatwiejszy.
PB:Co niektórzy uczniowie są zbyt gadatliwi.
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