Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

marzec 2016

Spis treści

WIOSENKA

Taka kapryśna — chwiejno — wiejna
niestała
w jeziorkach kocich oczu
odbija się gorączką
Stokrotkową mozaiką
pisze różowe wyznania
wiatr wabi kawą
z pobliskiej kawiarni
zieloną łączką
a tam panowie i panie
pomiędzy rzęsy drgnieniem
- a filiżanką cienką
siedzą i- marzą o figlach
na trawie.
trzymając w palcach-drewienko
Barbara Dziurzyńska — Kupiec

Wywiad z Panią I. Bujakowską
Metamorfoza stołówki
Błędy językowe
Wielkanoc po angielsku
A co po gimnazjum
Galeria naszych prac
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Wielkimi krokami zbliża się do nas
wiosna. 21 marca zawita u nas na dobre,
jak każdego roku słońce będzie cieplej
przygrzewało. Za moment w naszych ogrodach zakwitną kolorowe krokusy i przebiśniegi. Ptaki będą witać nas każdego ranka
swoimi trelami. A my zbliżamy się do egzaminu! Już 18, 19 i 20 kwietnia gdy wiosna
zawita na dobre, wszyscy trzecioklasiści będą zmagać się z zadaniami egzaminacyjnymi.
Wszystkim naszym Czytelnikom i Całej Społeczności szkolnej życzymy zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych , aby ten czas napełnił wszystkich
nadzieją, wiarą i optymizmem na kolejne
dni.
Redakcja

2. Czy są w Pani zawodzie obowiązki, których
Pani nie lubi?
Jak w każdej pracy są czynności, które zasmucają mnie podczas ich wykonywania. Na
szczęście jest ich niewiele. Nie lubię tego, kiedy
niektórzy uczniowie w ramach „pseudo zabawy”, sprawiają, że mienie szkoły ulega trwałemu zniszczeniu.
Kiedy wy odpoczywacie podczas ferii lub
wakacji, my pracujemy. To w tym czasie przeprowadzane są remonty i gruntowe sprzątanie
całego budynku szkoły.
3. Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę
na takim stanowisku, jakie są jej zalety?
1. Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Zapomina się o osobach pracujących w sekretariacie, administracji, kuchni. Jak wygląda na co dzień Pani
praca i czy mogłaby Pani nam ją przybliżyć?
Moja praca polega na prowadzeniu kadr i
spraw gospodarczych. Praca w kadrach dotyczy tylko nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Sprawy gospodarcze dotyczą wszystkich,
uczniów także. Do moich zadań należy zaopatrywanie szkołę w środki czystości, sprzęt i urządzenia,
pomoc w zamawianiu pomocy dydaktycznych. W
razie awarii muszę znaleźć firmę i zadbać, żeby
usterka była szybko usunięta. Uczestniczę przy planowaniu i nadzorze nad remontami. Jednym zdaniem moje obowiązki polegają na pilnowaniu prawidłowego funkcjonowania szkoły. Nie wszyscy
uczniowie zapominają o osobach pracujących w
administracji. Bardzo często uczniowie i absolwenci
poznają mnie na ulicy bądź w sklepie i jest to bardzo miłe.

Lubię pracę, w której ciągle coś nowego się
dzieje. W tej pracy każdy dzień jest inny. My
pracownicy jesteśmy częścią tego życia. Mieszkam w Sulejówku. Praca w miejscu zamieszkania jest dużym ułatwieniem.
4. Czy podczas Pani kariery zawodowej zdarzyły się jakieś niebezpieczne incydenty, które
wymagały natychmiastowego działania?
Pracuję w gimnazjum od 2006 r. Na
szczęście w tym czasie nie było takich niebezpiecznych sytuacji. Niespodziewane awarie zdarzają się.
Na przykład uszkodzenie kanalizacji. Doskonale pamiętam tego rodzaju „incydent” podczas jednej z
wizyt uczestników projektu „Comenius”. Częsty
brak Internetu też utrudnia nam pracę i wymaga
natychmiastowego działania. Od grudnia mamy
zatrudnionego Pana informatyka i mam nadzieję,
że uda nam się te problemy wyeliminować.

5. Jakie jest Pani hobby, co lubi Pani robić
w wolnym czasie?
Bardzo lubię czytać książki o rożnej tematyce. Nie lubię tylko fantastyki poza książkami Andrzeja Sapkowskiego. Uwielbiam muzykę. Najczęściej słucham tej z lat 70 i 80. Muszę też wymienić filmy. Mam takie, które często oglądam,
jednymi z ulubionych są ekranizacje literatury
klasycznej zarówno polskiej jak i światowej, polskie komedie.
6. Czy troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, czy
to duża odpowiedzialność i jak Pani temu radzi?
Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważne.
Trudno zaradzić wszystkim nieprzewidzianym
sytuacjom, ale trzeba zwracać uwagę na stan
techniczny sprzętu, z którego korzystają uczniowie. Bardzo ważne są przeglądy instalacji, budowlane oraz przeglądy bezpieczeństwa. Muszę
pilnować, żeby te przeglądy były wykonywane
w określonych terminach. Wszyscy pracownicy
są uczuleni, żeby zgłaszać usterki i awarie. Staramy się na bieżąco naprawiać to, co może stanowić zagrożenie.
7. Czy jakby miała Pani wybrać jeszcze raz zawód to czy byłby ten sam, czy zupełnie innej
dziedziny?
Każdy z nas ma ukryte marzenia i jakieś niezrealizowane plany. Wykonywałam kilka zawodów
w moim życiu. Gdybym miała teraz wybierać zawód brałabym pod uwagę także ten, który teraz
wykonuję. Lubię swoją pracę.
8. Jak odbiera Pani współczesną młodzież?
Lubię młodzież. Jest to najpiękniejszy okres
w życiu człowieka, ale też bardzo ważny, bo
decyduje o przyszłości. Patrząc na was przypo-

mina mi się moja młodość. Teraz macie w sobie
odwagę, poczucie wolności, radość życia, trochę beztroski, wrażliwość. Myślę , że my byliśmy podobni. Moje pokolenie wychowywało
się w zupełnie innych warunkach, dlatego postrzeganie świata jest inne. Pewne potrzeby
duchowe nie zmieniają się, dlatego można znaleźć między nami podobieństwa w sposobie
myślenia i postępowania. Potem doświadczenia życiowe powodują zmianę sposobu myślenia. Jak się jest młodym nie myślimy o kłopotach, przyszłość widzimy tylko w kolorach i jest
to przywilej młodości.
Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu
i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym
i pracy zawodowej.
Redakcja

METAMORFOZA STOŁÓWKI
15 lutego – dzień powrotu do
szkoły po feriach, czekała nas niemała niespodzianka! Nie mogliśmy
uwierzyć własnym oczom… Co
stało się z naszą stołówką?! Niebieskie ściany, fikuśny zegar, piękne
żaluzje i najważniejsze… poidełko z
pitną wodą!
Przed
feriami
ogłoszono konkurs
plastyczny
promujący
poidełka w szkołach na terenie
Sulejówka. Organizatorem
był
Miejski
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji w
Sulejówku.
Celem konkursu było promowanie picia wody miejskiej z poidełek zainstalowanych w szkołach i oczywiście rozwinięcie kreatywności młodzieży – przez zastosowanie różnych technik plastycznych! Konkurs
trwał do 22 stycznia. Ostatecznie
zwyciężyła uczennica naszej szkoły
– Karolina Łasińska z klasy 3c!
Gratulujemy! Plakat możemy podziwiać na stołówce, tuż nad poidełkiem!
Julia Brzezińska
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JAKIE BŁĘDY JĘZYKOWE ROBIMY NAJCZĘŚCIEJ?
CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA
Zdarza się nam mieszać znaczenia,
zwroty, wyrażenia. Z tego pomieszania
wychodzi coś, co pozornie wygląda
poprawnie. Polszczyzna najeżona jest
pułapkami, wiele ich jest przede
wszystkim w odmianie rzeczowników.

SPOTKAJMY SIĘ JUTRO
CHODZĘ NA AEROBIK

W

PIZZERNI,

Czasem trudność sprawiają nam słowa
obcego pochodzenia. Weźmy pod
uwagę te trzy – aerobik, pizzeria i
badminton.
AEROBIK – gimnastyka ciała, ale i
gimnastyka języka. Język nie lubi zbitek
samogłosek, zwłaszcza na początku
słów.
PIZZERIA – czasem słyszymy, że ktoś
wybiera się do ‘pizzerni’. Wszystkiemu
winna analogia do naszej polskiej kawiarni czy lodziarni.

W cudzysłowiu BŁĄD! Jedyna poprawna forma to w cudzysłowie. Aby nie
mieć wątpliwości warto zapamiętać
zasadę – cudzysłów odmienia się jak
‘rów’. Nie powiemy ‘w rowiu’.
Nie ma kocy – tę formę słyszy się często
na Mazowszu, jest gwarowa i niepoprawna. Powinno się mówić koców,
tak jak – pieców.
Proszę panią – zwrot wygląda, jakby
był poprawny, a nie jest. Dlaczego? W
dawnej polszyczyźnie był tutaj dopełniacz – ‘proszę kogo’- i tak powinno
pozostać. Proszę pani – tak jak proszę
państwa.

BADMINTON – typowy łamaniec językowy, z którego czasem wychodzi
nam – babington.

MASŁO MAŚLANE, CZYLI PLEONAZMY
Wyrażenia, w których jedno słowo jest
kompletnie niepotrzebne.
Aktywnie działać – trudno wyobrazić
sobie ruch bez aktywności.
Gotować w gorącej wodzie – skoro
gotujemy, to woda nie może być zimna.
Coś trwa nadal – skoro coś trwa, to znaczy, że się nie skończyło. Po co więc
dodawać ‘nadal’?

Julka Wronka

5

Easter in the UK
In the UK Easter is one of the most important Christian festivals of the year. It is full of customs,
folklore and traditional food.
In Britain Easter occurs at a different time each year. The festival can be on any Sunday between March 22 and April 25. Easter represents the end of the winter. It is also a time of fun and celebration. The Friday before Easter Sunday and the Monday after are free days in the UK. Over Easter
schools in the UK close for two weeks.
The most important days are: Palm Sunday, Maundy Thursday, Good Friday and Easter Sunday. Maundy Thursday is the Thursday before Easter. Christians remember it as the day of the Last
Supper.
On the Friday before Easter, called Good Friday, Christians think about the crucifixion of Jesus
Christ. It is a very sad day in church.
Easter Sunday is a day of happiness because Jesus came back to life.
SYMBOLS OF EASTER
·

PALMS

The week of Easter begins on Palm Sunday. On Palm Sunday, Christians carry palm in parades, and
make them into crosses to decorate the Church.
·

EASTER EGGS

Easter eggs are a very old tradition. Eggs are a symbol of spring and new life. Exchanging and eating
Easter eggs is a popular custom in many countries. The eggs are hard-boiled and paint in different colors. Nowadays people give each other Easter eggs made of chocolate. In Britain children hunt for
(chocolate) Easter eggs hidden about the home or garden by the Easter bunny.
·

THE EASTER BUNNY

In the UK children believe that if they are good the Easter Bunny will bring chocolate eggs for them.

Easter traditions in the USA
Easter in the USA lasta for one day only- it is Easter Sunday. The symbol of Easter is the bunny - Easter Bunny. In the United States parents prepare for Easter by buying chocolate eggs and bunnies or similar items made of sugar. On Saturday morning they hide the treats in their gardens where
children go looking for the.
Instead of spring cleaning at home, American women spend hours in shopping centers and in
front of a mirror. American Easter breakfast hasn't got a rich menu. According to tradition, on the table
there must appear an egg, roast ham and cakes.
On Easter Sunday parades are held in many cities . The most famous is the Easter Parade in
New York. On that day, elegant ladies dressed in costumes from the past walk on the Fifth Aventuae.
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A CO PO GIMNAZJUM?
Gimnazjum to bardzo trudny czas
dla nas wszystkich. Stresujemy się egzaminem,

hormony no i jeszcze ważny

wybór, który tyczy się naszego dalszego
życia, mianowicie -SZKOŁA PO GIMNZAJUM!

Często jest tak, że nie wiemy

gdzie chcemy iść, dlatego z pomocą

Pamiętajmy jednak, że o swojej

przychodzą różne strony internetowe,

przyszłości

artykuły takie jak: Jedna z najciekaw-

SAM. Nie róbmy tego, co wymagają od

szych stron - WYSZUKIWARKA ZAWO-

nas rodzice, znajomi, na jakim stanowisku

DÓW—www.doradztwo.koweziu.edu.pl

chcieli by nas zobaczyć. Praca to większa

znajdziemy tam szkoły dopasowane do

część naszego życia, więc kształćmy się

naszych umiejętności, wystarczy wpi-

i dążmy w tym kierunku, jaki nam się po-

sać, co cię Interesuje, czy wolisz techni-

doba. Gdy masz już cel, znajdź „ścieżkę

kum, liceum, czy zawodówkę, wszystko

dostępu” i DZIAŁAJ! Praca, której nie lu-

dla ciebie. Zawody opisane są w prosty

bisz będzie Cię powoli niszczyć, zabierać

i przyjemny sposób.

Przykładowo-

szczęście, będziemy stawali się coraz bar-

Jeśli to wciąż za mało, aby

dziej zmęczeni naszą pracą. Jeżeli robisz

podjąć decyzje, na stronie w zakładce

to co naprawdę kochasz, to tak napraw-

„Gdzie znajdę pomoc” możemy zoba-

dę nie pracujesz, tylko spełniasz się

czyć propozycje takie jak: szkolny do-

zawodowo.

elektryk:

radca lub jakieś poradnie, które zaofe-

decydujesz

WYŁĄCZNIE

TY

Weronika Prokop

rują nam pomoc. Na stronie naszej szkoły znajdziemy inne ciekawe propozycje
artykułów zaproponowanych przez nauczyciela dla uczniów, jak i również dla
rodziców. Znajdziemy je pod adresem:
gim2sulejowek.pl,

zakładka

„uczniowie” i klikamy— „CO PO GIMNAZJUM” :)
RÓB CO, NAPRAWDĘ KOCHASZ
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