Przedmiot

auczyciele

J. Polski

mgr Anna Sawińska
mgr Wiesława Bahyrycz – Kroczyńska
mgr Ewa Pietrzak

J. iemiecki

mgr Agnieszka Wolska - Purcel

J. Rosyjski

mgr Beata Zakrzewska

J. Angielski
Matematyka

mgr Anna Pajszczyk,
mgr Wojciech Król
mgr Katarzyna Gołowacz
mgr Paweł Zawieja
mgr Agnieszka Hadkiewicz-Konieczna

Fizyka

mgr Jerzy Kołodziej

Chemia

mgr dr. Anna Krajewicz-Szponar

Informatyka

mgr Paweł Zawieja,

Upowszechnianie Informacji

mgr Paweł Zawieja

Technologia Informacyjna

mgr Katarzyna Gołowacz

Historia

mgr Anna Iwan

Wiedza o Społeczeństwie

mgr Anna Iwan

Wiedza o Kulturze

mgr Aleksandra Zabel

Podstawy Przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Nowak

Przysposobienie Obronne

mgr Piotr Jakóbczyk

Religia

Ks. dk. Adam Szociński, s. Ruth

Geografia

mgr Marta Huzenko

Biologia

mgr Patrycja Stern

Wychowanie Fizyczne

mgr Krzysztof Pietrzak,
mgr Justyna Górna,
mgr Jacek Kołtoniak

Biblioteka Szkolna

mgr Małgorzata Kołodziej

Świetlica Szkolna

mgr Danuta Woźniak
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Kółko literackie

mgr Wiesława Bahyrycz – Kroczyńska

Kółko plastyczne

mgr Irena Samcik

Kółko kulturo znawcze

mgr Ewa Pietrzak

Kółko wokalno-muzyczne

s. Ruth

Kółko Językowe-Język Angielski

mgr Wojciech Król

Kółko Polonistyczne

mgr Anna Sawińska

Kółko Historyczne

mgr Anna Iwan

Kółko Miłośników Języka
iemieckiego

mgr Agnieszka Wolska - Purcel

Szkolny Klub Europejski

mgr Anna Iwan, mgr Beata Zakrzewska

Zadbaj o własne zdrowie

mgr Danuta Woźniak,
mgr Beata Zakrzewska

Ekologiczno Biblioteczne

mgr Małgorzata Kołodziej

Kółko Artystyczno — Kulturowe

mgr Agnieszka Hadkiewicz– Konieczna

Kółko Matematyczne

mgr Katarzyna Gołowacz

Kółko Informatyczne

mgr Katarzyna Gołowacz

Kółko Sportowe

mgr Piotr Jakóbczyk

Pro Sin Fonika

mgr Danuta Woźniak, mgr Wojciech Król

Kółko Fizyczne

mgr Jerzy Kołodziej

Szkolny Klub Wolontariatu

mgr Beata Zakrzewska, mgr Anna Iwan
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Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy mógłbym zadać Panu parę pytań?
Oczywiście, proszę.
Jak długo Pan uczy w tej szkole?
Pracę w Zespole Szkół zacząłem w 2000r., przedtem uczyłem 15 lat
w szkole podstawowej znajdującej się obok.
Kim jest Pan z wykształcenia i jakich przedmiotów może Pan nauczać?
Z wykształcenia jestem matematykiem ukończyłem wydział matematyczny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, poza tym ukończyłem
także studia podyplomowe, dzięki, którym mogę nauczać także wychowania do życia w rodzinie oraz przedsiębiorczości, której na dzień
dzisiejszy nie nauczam, prócz tego ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych.
Jak ocenia Pan stosunki panujące między uczniami, a nauczycielami?
Stosunki między uczniami a nauczycielami są znakomite, bardzo podoba mi się życzliwość
i wzajemna pomoc sobie. Godne uwagi jest także podejście uczniów do wydarzeń mających
miejsce w szkole oraz dobra współpraca z nauczycielami, z drugiej strony podoba mi się duży
profesjonalizm pracujących tutaj nauczycieli ich życzliwość w stosunku do siebie i uczniów jak
i autentyczne oddanie się swojej pracy.
Jak ocenia Pan wyposażenie szkoły?
Przez ostatnich kilka lat nastąpiła zmiana w wyposażeniu szkoły przede wszystkim w najwyższej
jakości pomoce dydaktyczne, ale zmianie ulega także wygląd szkoły, dzięki czemu przebywanie
w niej staje się przyjemnością.
Jak ocenia Pan zachowanie i udzielanie się uczniów w życiu szkoły?
Bardzo często zauważam zaangażowanie uczniów w życie szkoły oraz dbałość o jej wyposażenie. Szczególnie cieszę się z udziału i odnoszonych sukcesów naszych uczniów w rozmaitych
konkursach. Jednak chyba największą radość sprawiają mi postawy kulturalnego zachowania się
oraz życzliwość uczniów zarówno w stosunku do nauczycieli jak i swoich kolegów i koleżanek.
Gdyby mógł Pan zmienić coś w tej szkole to, jakie byłyby to zmiany i dlaczego?
Myślę, że cały czas dokonujemy zmian w naszej szkole, które są częścią pewnego normalnego
procesu jej rozwoju. Obecnie wielu absolwentów szkół gimnazjalnych interesuje się szkołami
technicznymi, które także się u nas znajdują, w związku z tym chcemy w jeszcze większym stopniu wyposażyć pracownie w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, aby nasza szkoła posiadała
aule, ale jest to kwestią przyszłości.
Czy zdarzyła się Panu podczas pańskich lekcji jakaś zabawna sytuacja, którą Pan zapamiętał?
Sytuacje takie zdarzają się dosyć często, choć niekoniecznie podczas lekcji, ale także w różnych
sytuacjach życia naszej szkoły. W tej chwili przypomina mi się jak to na jednej z kartkówek pewna z uczennic nie mogąc uwierzyć, że ktoś może podpisywać się jednym mianem Pitagoras, napisała je, więc z imienia i nazwiska: Pita Goras.
Dziękuje Panu za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na moje pytania.
Miło mi że mogłem ci pomóc.
Do widzenia.
Do widzenia.
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Dzień dobry.
Dzień dobry.

Czy mógłbym zadać Pani parę pytań?
Oczywiście, chętnie pomogę.

Jak długo Pani uczy w tej szkole?
Pracuję tu już od 5 lat i mam nadzieję, że będę mogła dłużej.

Kim jest Pani z wykształcenia i jakich przedmiotów może Pani
nauczać?
Z wykształcenia jestem matematyczką, pozatym mogę także nauczać
przedmiotów informatycznych oraz jestem w trakcie nauki na wydziale
fizyki.

Jak ocenia Pani stosunki panujące między uczniami, a nauczycielami?
Stosunki między uczniami, a nauczycielami oceniam jako bardzo dobre.
Atmosfera, jaka między nami panuje jest przyjacielska i pozwala z jednej
jak i z drugiej strony na pewne kompromisy, które ułatwiają pracę obu
stronom.

Jak ocenia Pani wyposażenie szkoły?
Wyposażenie szkoły oceniam jako wystarczające do tego by owocnie pracować z uczniami. Szkoła posiada sprzęt multimedialno-dydaktyczny
pomocny w wielu lekcjach jak i w zbieraniu materiałów przez samych
uczniów.

Jak ocenia Pani zachowanie i udzielanie się uczniów w życiu szkoły?
Zachowanie uczniów oceniam jako dobre i kulturalne potrafią się oni zachować zarówno w stosunku do nauczycieli jak i do swoich rówieśników. Wielu uczniów aktywnie bierze udział
w życiu szkoły, uczęszczają na kółka zainteresowań, które licznie znajdują się w naszej szkole.
Co jakiś czas w naszej szkole odbywają się liczne konkursy tematyczne do których także nigdy
nie brakuje chętnych.

Gdyby mogła Pani zmienić coś w tej szkole to, jakie byłyby to zmiany i dlaczego?
Moim zdaniem na razie nie zmieniłabym nic, ponieważ uważam, że zmiany, które cały czas tu
zachodzą wychodzą w szkole na lepsze i poprawiają komfort pracy.

Czy zdarzyła się Pani podczas prowadzonych lekcji jakaś zabawna sytuacja, którą
Pani zapamiętała?
To już najlepiej wie moja klasa, której jestem wychowawcą od prawie 3 lat.

Dziękuje Pani za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na moje pytania.
Proszę bardzo, było mi bardzo miło.

Do widzenia.
Do widzenia.
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Pytania zadawane uczniom:
1.
2.
3.

Jak oceniasz szkołę i jej wyposażenie.
Jak oceniasz poziom nauczania w naszej szkole.
Jak oceniasz stosunki po między uczniami a nauczycielami.

Wywiad z pierwszym uczniem:
1.
2.
3.

Moim zdaniem szkoła i jej wyposażenie jest w rewelacyjnym stanie i plusem jest to, że
z niej bez problemu możemy korzystać.
Poziom nauczania jest bardzo wysoki ale za to lepiej nas przygotuję do późniejszego
nauczania w szkołach wyższych.
Stosunki między uczniami a nauczycielami są bardzo dobre i podoba mi się przyjacielska
atmosfera jaka między nami panuje.

Wywiad z drugim uczniem:
1.
2.
3.

Według mnie szkoła jest dobrze wyposażona i panuje w niej przyjazna atmosfera.
Uważam że poziom nauczania jest średni.
Nauczyciele pomagają uczynią z rożnymi problemami a uczniowie są mili w stosunku do
nich, chociaż zdarzają się tacy którzy nie maja szacunku do nich.

Wywiad z trzecim uczniem:
1.
2.
3.

Szkoła i jej wyposażenie są bardzo dobre, a uczniowie mogą z niego korzystać bez
problemu.
Uważam poziom nauczania w naszej szkole za średni. Choć czasami bywa ciężko z przyswojeniem wszystkiego ale trzeba jakoś brnąć dalej.
Nauczyciele są do nas przyjaźnie nastawieni przez co panuje między nami przyjazna
atmosfera.

Wywiad z czwartym uczniem:
1.
2.
3.

Szkołę oceniam dobrze tak samo jej wyposażenie.
Poziom nauczania jest według mnie wysoki.
Stosunki jakie panują między nami oceniam na bardzo dobre.

Wywiad z piątym uczniem:
1.
2.
3.

Szkołę oceniam dobrze tak samo jej wyposażenie ale oczywiście przydałoby się jak w każdej szkole trochę nowości.
Uważam, że dla niektórych może być średni lecz niektórzy uważają go za wysoki.
Oczywiście są nauczyciele z którymi się lepiej dogadujemy jak z resztą ale to już kwestia
innych rzeczy.
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Dowcipy z lekcji:
"....nie wiem, czy pan pamięta, że Anna Karenina poszła do klasztoru, bo nie chciała wyjść za Wołodyjowskiego. a wtedy Kmicic chwycił swój róg bawoli, cętkowany, kręty i powiedział 'ogary poszły w las'.
ciemno się zrobiło w piwnicznej izbie, gdy Boryna zataczając się wpadł w objęcia pani Dulskiej, która
wzięła go za Zbyszka z Bogdańca (a to był Maciej Chełmicki). Chwyciwszy za głowę Rzeckiego, zrobił
taką awanturę o Basie, że pan Tadeusz krzycząc 'quo vadis?' wpadł do Jeziora Bodeńskiego. na szczęście
Jagienka, która była tam za chlebem, zapaliła Latarnika przy pomocy ogniem i mieczem, i odjechała wozem Drzymały, który należał do Faraona. taka była historia żółtej ciżemki."

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:
- Ech, ta druga "b"! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to
żaden z nich!
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?

Nauczycielka napisała na tablicy wzór chemiczny:
- Marcin, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, no wiem przecież to piłem...
- Dziecko i ty nietrzeźwy do szkoły przychodzisz

- Diana - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną

Nauczyciel biologii pyta Mateusza:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam
Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii kupiłeś ciągnikowy kultywator sprężynowy z zapasowym kompletem
lemieszy półsztywnych i skaryfikatorem. Zauważyłeś, że uszkodzone było łożysko toczne baryłkowe wachliwe w mimośrodzie oraz brakowało połączeń gwintowych ze śrubą pasowaną o trzpieniu stożkowym.
Chcesz zgłosić jego reklamację. Napisz na czym polega problem oraz gdzie i kiedy nabyłeś urządzenie
i zaproponuj rozwiązanie problemu.
W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang.
Kwas solny ma silne właściwości rżące.
Alkohol nie ma blasku, ale jak ktoś się go napije to mu się oczy świecą.
szkołą podstawowa i gimnazjum:
Jan Kochanowski pisał fraszki, bo mu córka umarła
"Chmura pełznie jak żółw Lenina..." (zamiast leniwa)
Na urodziny chciałbym dostać sprzęt do latania i sprzęt do spadania.
Jazon, wróciwszy do swojego stryjka, pokazał mu złote runo, ten zdębiał i zbladł.
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1.
Recykling

2.
Na wystawie obrazów pewien mężczyzna przyglądał się portretowi.
Ktoś go zapytał: - Czyjemu portretowi się przyglądasz?
Ów człowiek odpowiedział: - Nie mam braci, ani sióstr, ale ojciec tego człowieka na obrazie jest synem mojego ojca.
Czyjemu portretowi przyglądał się ten wielbiciel obrazów?
Swojego syna

3.

Dom

4.

Drakula
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2-Nazwisko panieńskie nauczycielki J. Niemieckiego
3-Pan mgr Wojciech Król prowadzi lekcje tego
języka
4-Przysposobienie …….
6-Nazwisko nauczycielki Historii
7-Jak brzmi imię pani mgr Gołowacz
8-Pan mgr Jerzy Kołodziej naucza tego przedmiotu

PIO OWO:
1-Przedmiot ten wiąże się z pojęciem „ Informacji”
5-Prowadzona jest przez panią mgr Małgorzatę
Kołodziej
9-Przedmiot ten prowadzony jest przez pana
mgr Pawła Zawieję
10-Nazwisko pani prowadzącej lekcje J. Rosyjskiego

POZIOMO:
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Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Mosina, ul. Topolowa 2 tel. (061) 8132 922, 8132 734
http://www.zespol_wodziczki.republika.pl

Gazetka przygotowana przez Huberta Stryszyk i Patryka Piosickiego z klasy IIIb LP pod
kierownictwem mgr Pawła Zawieji w ramach przedmiotu Upowszechnianie Informacji
w Liceum Profilowanym.

