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„KĄCIK” DYREKTORA SZKOŁY KSN
Jak to życie czkawką może się odbić –
niepokojące milczenie nauczyciela.
DRRRRRRRRRR!!!!!!!!
Znowu dzwonek. Przed chwilą dzwonił na
przerwę,
a tu znowu lekcja. Z tylu spraw zaplanowanych
na przerwę biedny nauczyciel zdążył jedynie
poprawić kilka ocen w edzienniku i przepytać z
zaległego materiału uczennicę z
klasy
pierwszej. Więc teraz w pośpiechu chwyta stos
zeszytów, w biegu odgryza jak największy kęs
bułki (pierwszy posiłek tego dnia) i leci do
klasy, aby nie uronić nawet chwili z cennego
czasu lekcji. Już w drodze na pierwsze piętro
uświadamia sobie, że jedzenie w pośpiechu i na
„sucho” może być bardzo zdradliwe. Nim
skończył myśleć, dopadł go pierwszy
atak…..czkawki.
Yps…..Yps…..!!! I co teraz? Wszystkie sposoby
na pozbycie się czkawki wydały się niemożliwe
do wykonania, nie miał pod ręka ani szklanki
wody, ani kostki cukru, nie stanie na głowie, nie
przestraszy sam siebie. Inne pomysły, które
przyszły mu do głowy były jeszcze głupsze.
Yps………Yps, prowadzenie lekcji wydało się w
tym momencie niemożliwe. Najlepsza będzie
praca własna uczniów…. 

Tylko co bardziej odważni kątem oka łypali na
nauczyciela. Mogli wtedy zauważyć, że co jakiś
czas ciało pedagogiczne wzdryga się w dziwny
sposób jakby okazywało swoje oburzenie, a nawet
wstręt ….
I w końcu stało się, jeden najbardziej
nieprzystosowany, krnąbrny i ciekawski uczeń
wyrwał się na głos z pytaniem. Nie zważał na
groźny wzrok nauczyciela, powstrzymujące gesty
i zmarszczone brwi. Głośno i usilnie domagał się
wyjaśnienia czy odpowiedź do zadania siódmego
może być w tabelce czy ma być w punktach. Stres
nauczyciela
sięgną
zenitu
- yps…yps…yps…yps …
- Jak……yps……chcesz………yps …yps…yps
- Na zdrowie panie profesorze! – zakrzyknęła
chórem klasa.
Zatroskani uczniowie pospieszyli z pomocą.
- Może przynieść wody? – zatroszczył się wyżej
wymieniony niedostosowany.
- A może ja pana przestraszę? – zaoferował swoją
pomoc Filip.

Po wkroczeniu do klasy nauczyciel wyniośle
milczący, okrutnie
tajemniczy i
zgoła
nieprzewidywalny rozdał karty pracy, po czym
napisał na tablicy, że na wykonanie zadań mają
30 minut. Godnie zasiadł za biurkiem i począł
uważnie wodzić oczyma, sprawdzając, czy
uczniowie
pracują.
Podniesione
w górę ręce ignorował permanentnie lub lekko
kręcąc głową dawał znak, że nie będzie udzielał
żadnych odpowiedzi.

Radość w klasie zapanowała wszechstronna,
o kartach pracy nikt już nie pamiętał. Na uczniów
spłynęła ulga, że grobowa mina nauczyciela
spowodowana była zwykłą, pospolitą czkawką.

W klasie zapanowała absolutna cisza,
przerażeni
i
zdziwieni
zachowaniem
nauczyciela uczniowie pochylili głowy nad
pracami, bojąc się nawet zerknąć do kolegi.

W następnym numerze „Nie taki diabeł straszny, jak go

No co w końcu nauczyciel też człowiek.
Jaki wniosek z tej historii? Nigdy nie jedzcie
w pośpiechu!!! Odżywiać się trzeba zdrowo
i racjonalnie.
I.J
malują” – świat szkolny z drugiej strony lustra

NAUKA

NAUKA
Jak co roku, na początku stycznia, w
Las Vegas w stanie Nevada (USA),
odbył się CES [Consumer Electronics
Show], na którym od 1967 roku
pokazywane
są
prototypy
i nowe technologie. CES stanowi
swoiste targi elektroniki użytkowej,
na której od samego początku jego
istnienia
prezentowane
były
technologie dosłownie zmieniające
nasze życie (na przykład magnetowid,
Nintendo Entertainment System,
DVD czy blu-ray disc). Nic dziwnego
więc, że przyjeżdżają tam tysiące
ludzi tylko po to, by zobaczyć, co
obecnie dzieje się w świecie
technologii. Kilkoma przykładami
takich
nowych
technologii
z tegorocznego CES mogą być...

Zginalny ekran. LG zaprezentowało
wyświetlacz OLED o przekątnej 18 cali,
który może być wygięty „na zewnątrz”
w cylinder! Nawet przy zwinięciu go w
rolkę (na przykład do transportu) może
wyświetlać obraz bez zakłóceń. Mimo,
że produkt powstał i był pokazywany,
nie powinniśmy się spodziewać jego
sprzedaży
w
najbliższym czasie w Polsce...

Autor: Konrad Ślusarz

Samsung zaprezentował lodówkę
z 21-calowym ekranem, która potrafi
robić zdjęcia swojego wnętrza
i zamawiać produkty ze sklepów!
Samsunga zaprezentował również
telewizor złożony z wielu mniejszych
wyświetlaczy. Wyświetlacze te można
swobodnie składać i rozkładać w 1, 4
lub 8 części. Daje to dużo możliwości,
można na przykład tak złożyć swój
telewizor, aby wyświetlać treść w
geometrii 4:3, 16:9 lub 21:9 - CAŁĄ
powierzchnią ekranu!
Prezentowane były także drony
zdolne przewozić OSOBY, co jest
bardzo obiecującym krokiem w
przemyśle awiacyjnym i transporcie
osobowym. Ciekawostek i nowinek
było wiele. Następne targi tego typu
już w czerwcu (letnia edycja targów
odbywa się
w w Chicago. Ja już się
nie mogę doczekać!

PODRÓŻE

PODRÓŻE
Śnieżna Wyprawa ”

Ludzie lubią spędzać aktywnie czas.
Okres poświąteczny oraz ferie zimowe
sprzyjają wyprawom górskim.
Doskonały miejsce , gdzie można
odpocząć są Alpy. Miasteczko Zell am
See znajduje się w Austrii, to
doskonały ośrodek narciarski.

Pierwszy śnieg pojawia się już jesienią.
W krótce potem sezon narciarski rozpoczyna
się dobre. Narciarze i Snowboardziści mają
do dyspozycji 138 km i 49 kolejek liniowych.
Na samym szczycie tras przejazdowych
znajduje się punkt widokowy. Przy dobrej
widoczności można zobaczyć piękne widoki.
Swoje miejsce znajdą tam nie tylko całe
rodziny, lecz także wytrawni alpiniści. Mając
specjalny sprzęt, można dość na szczyt
okolicznych gór.
Podsumowując , jeżeli ktoś chce przeżyć
„Śnieżną przygodę” powinien pojechać do:
See am See lub Solden. Nikt nie będzie
żałować.

Autor: Tomasz Szczepaniak

PRZYRODA

PRZYRODA
„Brakujące ogniwo”
Dziobak australijski, (Ornithorhynchus
anatinus) – prowadzący częściowo wodny
tryb życia gatunek ssaka z grupy
stekowców, jedynych członków tej
gromady składających jaja. Jest ostatnim
istniejącym do dziś przedstawicielem
swego rodzaju i rodziny. Ma wiele
nietypowych jak na ssaka cech: składa jaja,
wydziela jad, ma dziób oraz karmi swe
młode mlekiem.
Ciało i szeroki, płaski ogon dziobaka
pokrywa gęste brązowe futro, stworzenie
to posiada błonę pławną na stopach.
Chodzi w sposób właściwy gadom, jego
nogi leżą po bokach tułowia, a nie pod nim.
Dziobak posiada zęby przedtrzonowce
i trzonowce, które traci niedługo po
opuszczeniu nory w której przyszedł na
świat. Dziobaki rodzą się z ostrogami
u kości piętowych ale tylko samce
produkują jad, który może zabić zwierzę
wielkości psa, jad nie jest śmiertelny dla
człowieka.

Źródło: Wikipedia
Autor: Jan Grzebielucha

Podczas żerowania ssak ten nie korzysta ze
wzroku ani węchu, zamyka oczy, uszy
i nozdrza podczas nurkowania a jego
elektroreceptory wykrywają niewielkie
prądy generowane przez skurcze mięśni
ofiary. Od gadów dziobaka odróżnia
obecność przepony, a wymieszanie cech
gadzich
i
ssaczych
doprowadziło
uczonych do wniosku, że dziobak stanowi
brakujące ogniwo pomiędzy tymi dwiema
grupami zwierząt.

MUZYKA i SZTUKA

MUZYKA i SZTUKA
Zapowiedzi wydarzeń:



Największa
gwiazda
flamenco Jose Fernandez
Torrez lepiej znany jako
Tomatito otworzy
Siesta
Festival
2016
będzie
22 kwietnia, w godzina
20:00,Filharmonia Bałtycka w
Gdańsku.



30.01.2016r. (sobota) godz. 10.00, 11.30
oraz 13.00 30.01.2016 roku serdecznie
zapraszamy na EkoWarsztaty Rodzinne
odbywające się w ramach Święta
Gdańskiej Nauki - Gdański Park
Naukowo-Technologiczny,
7 lutego 2016 r., o godz. 11:00 w sali
kinowo-teatralnej OKSiBP w Cieplewie
odbędzie się casting. Ośrodek Kultury,
Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy
Pruszcz Gdański przy ul. Długiej 20A
zaprasza młodzież i dorosłych w wieku
od 12 do 30 lat na casting do sztuki
teatralnej pt.: „MITY? GRECKIE” w
reżyserii Ewy Dziedzic.
6-7 lutego Przegląd Filmów Żeglarskich,
który odbędzie się Gdyni.

Info trójmiasto.pl

Wydarzyło się:
„Ellie Goulding zabłysnęła na scenie w
Warszawie !!!”
23 stycznia w Warszawie o 18:00 odbyłł ię
koncert Ellie Goulding. Prócz koncertu Ellie,
wyda niedługo nową płytę pt. Delirium,
znajdzie się na niej 16 utwór gwiazdy. Jest to
jej 3 płyta. Zarówno na płycie jak i na koncercie
nie zabraknie takich utworów jak ,,On my
mind" i ,, Love me like you do”.
Ellie Goulding jest wspaniałą piosenkarką i
wynik 3 płyt w ciągu 29 lat jest całkiem dobry.
Autorki: Malina Czerniakowska i
Kinga Kłodnicka

Info trójmiasto.pl
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PASJE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z KSN

Cześć, nazywam się Natalia.
Chodzę do piątej klasy
Szkoły Katolickiej Im. Jana
Pawła II w Pruszczu. Moją
pasją są konie. Jeżdżę konno
od dwóch lat. Marzę o tym,
żeby w przyszłości mieć
własnego
konia.
Moja
ulubiona rasa koni to konie
czystej krwi arabskiej …
moje marzenie .
Konie to moje ulubione
zwierzęta. Nie wyobrażam
sobie życia bez nich. Miłość
do kopytnych przyszła do
mnie znienacka na koloniach
letnich i już tak zostało 
Jeżeli też dzielicie moją pasję
to
do
zobaczenia
w następnym numerze !

Autor: Natalia Zielińska

Psycholog odpowiada na listy do redakcji…

Psycholog odpowiada na listy do redakcji…
„Nie chcą ze mną się kolegować
Mam problem w relacjach. W mojej klasie nikt nie chce się ze mną kolegować.
Gdy proponuje jakieś wspólne wyjście to nikt nie chce mi towarzyszyć. Moje
koleżanki twierdzą, że są już czymś zajęte i nie mogą. Ja myślę, że nie chcą wyjść
ze mną. Gdy przychodzi nam wspólnie pracować, to ja zawsze zostaję bez pary.
Jak trzeba pomóc w matematyce to wtedy jedna lub dwie koleżanki sobie o mnie
przypominają … jest mi źle z tym. Coraz częściej myślę o zmianie szkoły. ”
Misia
Droga Misiu, z tego co piszesz można wnioskować, że przeżywasz naturalne dla takiej sytuacji
uczucia jak smutek, złość, bezradność i trudność w zrozumieniu przyczyn zachowań koleżanek
w Twojej klasie. Są to uczucia, które pokazują Ci, że coś w zachowaniu innych osób jest dla
Ciebie nieprzyjemne. I to jest ok, uczucia są nam potrzebne, pomagają w orientacji w sytuacji,
czasem jednak przejmują kontrolę nad naszym postępowaniem. Pamiętaj, że nie ma złych ani
dobrych emocji.
Jednakże często po zaakceptowaniu tych emocji, do czego Cię zachęcam, warto przyjrzeć się temu
jak sytuacja się ma od strony faktów. Przecież Twoje koleżanki rzeczywiście mogą być już zajęte
popołudniami i może być im trudno zrezygnować z tych zajęć. Tym bardziej, że zajęcia te wiążą się
z ponoszeniem kosztów finansowych i organizacyjnych ze strony rodziców. Warto również się
upewnić czy na pewno wszystkie Twoje koleżanki z klasy są zajęte wszystkimi popołudniami ?
Może dobrze by było również porozmawiać o wspólnym czasie w okresie ferii lub umówić się z
dużym wyprzedzeniem ? Piszesz również, że „myślisz, że one nie chcą wyjść z Tobą”. Tego również
nie wiesz, wnioskujesz to na podstawie ich nielicznych zachowań, nie znając do końca przyczyny
ich zachowań. Te wnioskowanie prowadzi do negatywnych emocji, które oddalają Cię od
prokoleżeńskiej aktywności, a wpychają Cię w przeżywanie trudnych emocji i nie
podejmowanie w ogóle aktywności lub podejmowanie „nieprzyjemnej dla koleżanek”
aktywności. Może warto zdobyć informacje pasjonują się koleżanki z klasy się i razem z nimi
spróbować się zintegrować.
Proponuję byś wyszła z do koleżanek z otwartą propozycją do wszystkich koleżanek, dała im
czas na przemyślenie, zaakceptowała możliwość odmowy. W drugiej kolejności proponuje Ci
zmianę Twojego nastawienia do całej sprawy. Być może Twoje nastawienie i przewidywanie
odmowy i niechęci ze strony koleżanek powoduje, że Twoje propozycje brzmią „nakazowo” oraz
nieco „nieuprzejmie”. Tego nie wiem, warto byś również przyjrzała się swojej postawie do
koleżanek. Na koniec zachęcam Cię do rozważenia również do szukania koleżanek i nowych
ciekawych zajęć w szkole i poza szkołą. To pozwoli Ci zdobyć pozytywne doświadczenia
w relacjach z innymi i zwiększy zakres Twoich umiejętności i zainteresowań, którymi będziesz
mogła się podzielić koleżankami z klasy. To bardzo ważne dla naszego poczucia wartości by
samemu lub z innymi szukać i rozwijać pasji, otwierać się na nowe osoby i zdarzenia oraz
korzystać z tego co nam los podrzuca….Droga Misiu, zacznij od pierwszego i małego kroku, czyli
od Samej Siebie .
LL.
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 Redaktor: Iwona Jakubek – „Kącik Dyrektora”
 Redaktor : Konrad Ślusarz – dział "Nauka" – nowości ze świata
nauki.
 Redaktor : Tomasz Szczepaniak – dział "Podróże"
– wspomnienia i ciekawostki z miejsc z całego świata.
 Redaktor : Jan Grzebielucha – dział "Geografia" – ciekawostki
i nowiny ze świata geografii i przyrody.
 Redaktor : Iga Olejniczak – dział "Wywiady z zaproszonymi
gośćmi".
 Redaktor : Kinga Kłodnicka i Malina Czerniakowska – dział
"Muzyka",
 Redaktor : Natalia Zielińska - dział "Pasje uczniów",
 Redaktor: Lucyna Lau – Psycholog.
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