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GAZETKA SZKOLNA

(…) ta moja droga do pracy, to jest
najpiękniejsza droga w moim życiu (…)
Trochę zestresowani wchodzimy do gabinetu,
w którym jest dużo światła, roślin.
Na meblach widać już dekoracje świąteczne. Na środku stołu leży otwarta kronika
szkoły. Pani dyrektor zaprasza nas do środka na rozmowę. Chętnie korzystamy z zaproszenia i siadamy przy stole.
Przede wszystkim dziękujemy, że zgodziła
się pani udzielić wywiadu . Nasze pierwsze
pytanie brzmi : co skłoniło panią do wzięcia
udziału w konkursie na dyrektora właśnie
naszej szkoły?
Drodzy moi, przez wiele lat byłam dyrektorem
szkoły na Koperniku, na osiedlu Kopernika w
Gliwicach i wicedyrektorem w drugim liceum
imienia Wróblewskiego, a w sumie to było chyba około 18 lat. Kiedy wróciłam z powrotem do
uczenia, ta potrzeba była taka wielka, by znaleźć sobie szkołę, w której będę mogła zostać
dyrektorem, bo ta funkcja mi niezwykle odpowiada.
Czy codziennie dojazdy z Gliwic do Pyskowic są męczące, zwłaszcza że praca dyrektora nie kończy się z ostatnim dzwonkiem?
Moi drodzy, ta moja droga do pracy to jest
najpiękniejsza droga w moim życiu, ja kocham
las, uwielbiam przyrodę, a tutaj te przestrzenie,
które mijam właśnie są leśne, a później pola
pyskowickie, to po prostu koją oczy i tulą moje
serce.
Jakie wrażenie zrobili na pani uczniowie
naszej szkoły i czy zdążyła już pani trochę
ich poznać?

Zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie, jest
tylko pięciu uczniów w szkole na 348, którzy
sprawiają troszeczkę problemów. Natomiast
zauważyłam, że i dzieciaczki w klasach 1-3
i wszyscy uczniowie 4-8, to są naprawdę bardzo ułożone, bardzo dobre, bardzo spokojne
dzieciaki i młodzież oczywiście też.
Czy przewiduje pani wprowadzenie jakichś
zmian w szkole?
Już wprowadziłam, wprowadziłam mój autorski program wychowawczy czyli system pozytywnej motywacji, z arkuszami. Co planuję
jeśli chodzi o uczniów? Bardzo, bardzo by mi
na tym zależało i jest to bliskie mojemu sercu:
utworzenie szkolnego ogniska mediatorów
rówieśniczych. Sama jestem mediatorem,
tylko nie pracuję czynnie w tej chwili w tym
obszarze. Natomiast bardzo, bardzo chciałabym, aby idea sprawiedliwości naprawczej
zagościła w naszej szkole. Jest to coś nieprawdopodobnego, jest zupełnie inna niż
sprawiedliwość wynikająca ze spraw prowadzonych w sądzie. Także mediacje rówieśnicze, to jest moje marzenie.
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Czytelników „Kleksa” na pewno zainteresuje, czy w najbliższym czasie możemy
liczyć na odświeżenie sal lekcyjnych na
pierwszym piętrze?
Drodzy moi, przede wszystkim chcę powiedzieć, że będziemy brać udział, jeżeli oczywiście nasz wniosek przejdzie, w takim dużym
projekcie, który nazywa się „Laboratoria Przyszłości”. Z tego tytułu szkoła może pozyskać
naprawdę duże środki. Jest to kwota około
100 tysięcy. Tak że będziemy mogli kupić
drukarkę 3D lub przeróżne akcesoria związane z fotografią, np. roboty z klocków, no i
mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Martwi
mnie bardzo natężenie hałasu w naszej szkole, dlatego będę bardzo skrupulatnie uczyć
ciszy. Wiadomo że cisza jest niemożliwa, ale
chodzi chociaż o obniżenie tych decybeli
podczas przerw. Dlatego na każde piętro
będę chciała zakupić elektroniczne ucho. Jest
to takie urządzenie, że kiedy natężenie hałasu dźwiga się do ponad 80 decybeli, co jest
dla naszych uszu po prostu zabójstwem,
pulsuje na czerwono i sygnalizuje, że ma być
ciszej. Chcę wprowadzić animowane przerwy,
czyli na pierwszym piętrze byłby np. jakiś
taniec, na drugim piętrze coś wyciszającego,
rozluźniającego, czyli np. yoga. Chcę zmienić
dzwonek, ten dzwonek jest po prostu straszny, zresztą jak małe dzieci go słyszą, to zatykają uszy. Więc gdy wszędzie będą już głośniki, chcę wprowadzić ptaszki. Ptaszki będą
delikatnie oznajmiały, że jest przerwa. I na
przykład będzie informacja, że w październiku
to jest pliszka, w listopadzie to jest wróbel, a
w grudniu jest to trznadel. Dzięki czemu poznacie odgłosy ptaków i przede wszystkim nie
będzie tego efektu strasznego dzwonka,
wrzasku i wypadnięcia z klas, tylko chcę to po
prostu wszystko troszeczkę wyciszyć, bo to
nam szkodzi. Wracamy ze szkoły wykończeni
przede wszystkim przez hałas. Oprócz tego,
że wszyscy mają dużo lekcji, a jeszcze w
hałasie spędzana każda przerwa... Co do
malowania, myślę, że jest to realne, ale w
okresie wakacji, dlatego że okres feryjny, to
jest zbyt mało czasu. Tym bardziej, że jeszcze w pierwszym tygodniu ferii będą tu jakieś
półkolonie, więc nie widzę tego. Ale w okresie
wakacyjnym będę już chciała mieć prace
związane z malowaniem. Trzeba też odmalować salę gimnastyczną, bo jest w stanie opła-

kanym. Może będę mogła w ramach projektu
pomalować sale, powymieniać meble w salach,
w których nie zostały one wymienione, ale to
wszystko dopiero wtedy, kiedy poznamy budżet, którym będę dysponowała w przyszłym
roku.
A jak układa się współpraca z naszym samorządem uczniowskim?
Świetnie, ostatnio dziewczyny z samorządu
spotkały się z radą rodziców, a jest ich tam 5
pań ze szkoły podstawowej i panie z przedszkola. Omawialiśmy mikołajki, m.in. dziewczyny przedstawiły, jaka będzie aktywność samorządu w tym dniu, ale nie będę zdradzać tajemnic, niech to pozostanie niespodzianką.
Tak że w moim przekonaniu naprawdę dobrze.
Czy chciałaby pani za naszym pośrednictwem przekazać coś społeczności szkolnej?
Tak, od serca, od samego serca, ciszej.
To już wszystkie nasze pytania, bardzo
dziękujemy za możliwość rozmowy z Panią.
Z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5
w Pyskowicach rozmawiali: Ania Wójtowicz,
Zosia Maj i Kuba Kazanców.

Z UŚMIECHEM

-Wnusiu, dostaniesz ode mnie nową
błyszczącą monetę pięciozłotową.
-Dziękuję babciu! Ale naprawdę wystarczyłby mi stary pognieciony banknot
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Systemy edukacji w różnych krajach
- Korea Południowa
Matura w Korei

System szkolnictwa
Obecny system szkolnictwa w Korei składa się
z: 6 lat podstawówki, 3 lat w gimnazjum, a potem czekają 3 lata w szkole średniej. Następnie
można wybrać czy się chce kontynuować naukę
jeszcze 4, 3 lub 2 lata w kolegiach.
Szkoły średnie są dzielone na ogólnokształcące
i technika.
Wakacje w koreańskich szkołach podstawowych i gimnazjach zaczynają się w połowie lipca
i trwają do końca sierpnia. W szkołach średnich
trwają one dłużej, bo rozpoczynają się w czerwcu. Wakacje to jednak nie przerwa pomiędzy
klasami. Rok szkolny rozpoczyna się w Korei
Południowej 3 marca. Pierwszy semestr szkolny
trwa od marca do czerwca lub lipca, a drugi
semestr zaczyna się pod koniec sierpnia i kończy się z końcem lutego. Pomiędzy jedną klasą
a drugą uczniowie mają 2- tygodniowe ferie.
Korepetycje i zajęcia w szkole
W Korei Południowej uczniowie się uczą do
22.00 w nocy, a czasem do północy. Dlaczego?
Bo mają wielką ilość korepetycji, zwykle cały
dzień się uczą i nie wysypiają się, co sprawia,
że drzemią na lekcjach. Do 2010 roku zajęcia w
szkole trwały 6 dni, uczyli się wtedy od poniedziałek do soboty. Dopiero w 2012r.wszystkie
weekendy zostały ustanowione jako wolne od
szkoły.
Koreańscy uczniowie zwykle przez ten wyścig
szczurów i pęd do bycia najlepszym od 1. klasy
podstawówki mają obsesję na punkcie nauki i
ocen. Uczniowie w tych szkołach rywalizują o
lepsze oceny, co sprawia, że nie chcą sobie
pomagać.
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Matura to jeden z najważniejszych dni
w Korei Południowej. Korea Południowa
Narodowy Egzamin Wstępny na Uczelnie –
Suneung traktuje niezwykle poważnie. Aby
wesprzeć uczniów, cały kraj przechodzi na
specjalny tryb funkcjonowania, a władze
wdrażają specjalne środki mające zapewnić
nastolatkom maksymalny komfort podczas
rozwiązywania testów.
Nauczyciele nadzorujący egzamin dwa
razy w ciągu tego niezwykle ważnego dnia,
przez 30 minut powinni stać całkowicie
nieruchomo. Żadnego kasłania, żucia gumy,
głośnego oddychania, a nawet kontaktu
wzrokowego z uczniami zdającymi egzamin. Kobiety obowiązują dodatkowe zakazy:
żadnego ostrego makijażu ani perfum, których zapach mógłby rozproszyć zdających
egzamin. Nie ma też mowy o butach na
wysokich obcasach, które mogłyby stukać
po podłodze. Za tym skrupulatnie kontrolowanym procesem egzaminacyjnym kryje się
narodowa obsesja na punkcie sukcesu.
Zdaniem wielu Koreańczyków, wyniki egzaminów decydują nie tylko o miejscu na uniwersytecie, ale o statusie społecznym na
całe życie.
Egzaminy trwają od ósmej rano do piątej
po południu. Ich najważniejszą częścią są
półgodzinne testy, sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu - język koreański
rano, angielski po południu. To one właśnie
wymagają ogólnonarodowej ciszy. Studenci
słuchają nagranych dialogów lub krótkich
tekstów i odpowiadają na związane z nimi
pytania.
Taka sytuacja prowadzi do obsesyjnych,
często niezgodnych z prawem zachowań.
Często zdarzają się skandale związane ze
ściąganiem, a wielu rodziców zmusza dzieci, aby rozpoczęły przygotowania do egzaminów kilka lat wcześniej. Wielu absolwentów szkół średnich planuje studia za granicą, ale dla tych, którzy zdecydują się zostać, wyniki egzaminów są kluczowe.
W Korei obsesja na punkcie wykształcenia jest powszechna. Dlatego system edukacji przypomina wyścig, w którym każdy
stara się dostać na najlepsze studia. Rodzice inwestują wszelkiego rodzaju środki, aby
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zapewnić dzieciom jak najwyższe miejsce na
drabinie społecznej
Środki, jakie podejmuje się, żeby zapewnić
uczciwy przebieg egzaminów, mogą wprawić
w osłupienie. W większości wielkich miast
opóźnia się godziny porannego szczytu, aby
uczniowie nie utknęli w korkach w drodze do
placówek egzaminacyjnych. Ci, którzy mają
problemy z dotarciem na miejsce, mogą
zwrócić się o pomoc policji. Tego dnia nawet
giełda rozpoczyna pracę godzinę później, z
uwagi na możliwe spóźnienia pracowników.
Dopiero po zdaniu egzaminu maturalnego
presja szkoły zaczyna znikać. Młodzi ludzie
zaczynają się cieszyć swoją wolnością. Nie
muszą nosić mundurka, mogą pofarbować
sobie włosy i wreszcie mają wolny czas.

Wkładka świąteczna

którą naprawdę warto przeczytać.
Zawiera zwroty akcji, humor i niespodziewane zakończenie.
Poleca: Łukasz Wójcik

foremek i na jedną choinkę wykrawałam
po dwie duże gwiazdki, dwie średnie i
dwie małe). Ciasteczka przekładać na
blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Z UŚMIECHEM

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10
minut, jedną blachę po drugiej, w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół. Wychodzą 4 blachy ciastek).

7.
Maja poleca:
PRZEPIS NA PIERNIKOWE CHOINKI
Składniki na ok. 17 sztuk:
Ciasto piernikowe:
500g mąki pszennej
150g masła
125g cukru
125g płynnego miodu
2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika
(domowej lub kupnej)
1 łyżeczka cynamonu
2 łyżki kakao
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 żółtka
ok. 2 łyżek płynnej śmietany 30- 36%
Lukier:
1 białko
ok. 1- 1 ½ szklanki cukru pudru
zielony barwnik spożywczy (opcjonalnie)
Dekoracja:
posypki cukrowe
gwiazdki z opłatka lub czekoladowe (opcjonalnie)
Sposób przygotowania:

Materiał zebrała: Amelka Soja

DOBRA KSIĄŻKA !

„Za niebieskimi
drzwiami”
autorstwa
Marcina Szczygielskiego
to książka, którą warto
przeczytać.
Nastoletni Łukasz nigdy nie poznał swojego ojca, mieszkał tylko z matką, która ciężko
pracowała, by zapewnić im byt. Życie chłopca
zostaje zakłócone, gdy razem z matką ulega
wypadkowi w drodze na wakacje. Mama
zapada w śpiączkę, a chłopak zaczyna chodzić o kulach i trafia do ekscentrycznej sąsiadki. Mijają miesiące, gdy w drzwiach staje
kobieta, która twierdzi, iż jest ciotką Łukasza i
musi zabrać go do siebie, by uchronić go
przed pójściem do domu dziecka. Nastolatek
wyjeżdża do rzekomej ciotki, na miejscu okazuje się, że kobieta prowadzi hotel należący
do rodziny matki.
Niestety na początku nie udaje mu się nawiązać więzi z siostrą matki.
W hotelu dostaje pokój z drzwiami pomalowanymi na niebiesko, były pokój jego matki.
Łukasz powoli przyzwyczaja się do nowej
sytuacji, poznaje nowych przyjaciół i jego
życie nabiera barw. Wtedy chłopak odkrywa,
że za niebieskimi drzwiami ukrywa się bajeczna kraina, tak przynajmniej mu się wydaje
dopóki nie odkrywa mrocznego mieszkańca
krainy – Krwawca. Razem z przyjaciółmi
postanawia go powstrzymać i uratować ciotkę. „Za niebieskimi drzwiami” to powieść,
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Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka ciebie nie ma. Bo
babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że
babcia symuluje.

Udekorować choinki. Brzegi pierniczków posmarować lukrem. (Lukier można
wyciskać z woreczka do mrożenia, odcinając jeden koniec tak, aby powstała mała
dziurka lub malować pędzelkiem). Lukier
dekorować posypkami cukrowymi.
(Zamiast posypywać lukier z góry posypką
łatwiej jest nasypać posypkę do miseczki i
włożyć do niej pierniczka, odwracając go
do góry dnem tak, aby posypka przykleiła
się do lukru).

9.

Najmniejsze pierniczki, które będą na
szczycie posmarować całe lukrem i udekorować posypką. Na środek można włożyć gwiazdkę z opłatka lub czekoladową.

10. Skleić

2.
3.

Ania poleca:
Przepis na gorącą czekoladę

4.

 120 ml mleka
 50 ml śmietanki kremówki 30% lub 36%
 30-40 g gorzkiej czekolady

Masło, cukier, miód, przyprawę korzenną,
cynamon i kakao podgrzewać stopniowo, ciągle
mieszając, aż wszystkie składniki się połączą.
Pozostawić do ostygnięcia.
Sodę oczyszczoną rozpuścić w 1 łyżce wody.
Wmieszać do masy miodowej np. trzepaczką.
Następnie wmieszać żółtka.
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia.
Połączyć z masą miodową i zagnieść ciasto. Na
końcu dodać ok. 1- 2 łyżek śmietany tak, aby powstało jednolite ciasto.
Ciasto rozwałkować na posypanym mąką
blacie, nie za cienko, na ok. 5- 7mm.

5.

Wykrawać foremkami gwiazdki różnej wielkości, wykrawając po dwie sztuki z każdej. (Użyłam 3
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8.

choinki. Na środku największej, piernikowej gwiazdki zrobić kleksa z
lukru, położyć drugą, dużą gwiazdkę. Tak
sklejać dalej, aż do najmniejszej gwiazdki.
Choinki odstawić, aby lukier zastygł.
Przechowywać w puszkach lub zapakować na prezent w folię i ozdobić wstążeczką.
Uwaga:1 szklanka= 250ml

1.

Świąteczny numer przygotowali:
Zosia Maj, Ania Wójtowicz, Kuba Kazanców,
Dominik Szołtysik, Amelka Soja, Łukasz
Wójcik, Maja Bastrzyk
Opieka: Danuta Pilot, Iwona Gizicka

Przygotować lukier. Białko zmiksować najpierw z 1 szklanką cukru pudru.
Następnie miksując, dodać tyle cukru
pudru, aby masa była dość gęsta i się nie
rozlewała. (Ilość cukru pudru zależy od
wielkości białka). Na końcu można wmieszać trochę barwnika spożywczego.

Sposób przygotowania:
Do naczynia wlewamy mleko, dodajemy
śmietankę i czekoladę. Wszystko podgrzewamy.
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