––

SZKOLNE FAKTY
marzec 2020, nr 2

Drodzy czytelnicy
To już kolejny numer naszej gazetki. Przygotowaliśmy szereg tematów, które powinny
Was zainteresować. Nie zabraknie poważnych tematów, ale też humoru. Zapraszamy Was
do lektury i zaangażowania się w powstanie następnego wydania – każdy może dołożyć
swoją cegiełkę, do czego zachęcamy.
Cały zespół redakcyjny ma nadzieję, że poruszane przez nas tematy poszerzą Wasze
horyzonty i każdy znajdzie dla siebie coś, co szczególnie go zaciekawi, a może zainspiruje
do poszerzania swoich zainteresowań.

Zapraszamy do lektury 😊
Redakcja

CYBERPRZEMOC-ZAGROŻENIEM
Internet jest nie tylko źródłem informacji, lecz
może nieść zagrożenia w postaci przemocy w
sieci. Cyberprzemoc, w tym hejt, to zjawisko
przemocy stosowanej w Internecie. Oprawca
zastrasza, nęka, prześladuje czy wyśmiewa

swoją ofiarę. Nie należy być obojętnym na te
przejawy zła, a na pewno trzeba się im
przeciwstawiać. W naszej szkole została
przeprowadzona ankieta dot. cyberprzemocy
wśród uczniów klas IV-VIII.

Z badań wynika, że na 110
ankietowanych uczniów:
-85 wie, co to jest cyberprzemoc i na
czym polega,
-15 osób słyszało,
-10 osób nie wie, co ten termin
oznacza.

Na pytanie "Czy doświadczyłeś
cyberprzemocy?" 35% respondentów
odpowiedziało twierdząco. Najczęstszymi
formami cyberprzemocy, jakie wskazali
uczniowie, to: wyzywanie-13 osób,
wyśmiewanie - 11, włamanie na konto
społecznościowe -7 osób, nękanie – 4
osoby, a groźby - 3 osoby.

Co mogę zrobić
cyberprzemocy?

zauważając

zjawisko

Jeśli zauważysz stosowanie cyberprzemocy,
możesz skorzystać z pomocy specjalistów
pod nr tel. 116 111, a w sieci wpisać
komentarz
#jestnaswiecej.
To akcja
zainicjowana przez Orange, a w którą

angażują się również celebryci. Nikt nie
może pozostawać bierny. Dlatego znakiem
nieakceptacji przemocy w sieci jest
pomarańczowa sznurówka, do której nasza
szkoła przystąpiła.
Niebawem efekty działań!
Cyberprzemoc jest karalna, mówi o tym artykuł 190 kodeksu karnego, który zawiera informacje o
"groźba karalnej", artykuł 190a mówi o „uporczywym nękaniu" i artykuł 212 o zniesławieniu.
Red. Zofia Kosecka, Nikola Wojtania VIIIc

CO MÓGŁBYM ZROBIĆ BĘDĄC ŚWIADKIEM LUB OFIARĄ HEJTU?

https://fundacja.orange.pl

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM
Doradztwo zawodowe prowadzi w naszej szkole Pani Beata Figas. Przedmiot ma na celu
przygotowanie młodych ludzi do wyboru ścieżki zawodowej, znalezienia preferencji ucznia do
wykonywania danego zawodu. Zainteresowani tym przedmiotem poprosiliśmy Panią wicedyrektor o
przybliżenie tematu.
Jakie zawody są najbardziej pożądane?
Państwo, co jakiś czas ogłasza prognozę
zapotrzebowania na pracowników w różnych
zawodach na wojewódzkim i krajowym rynku
pracy.
Jej
celem
jest
umożliwienie
absolwentom
szkół
podstawowych
skorzystania z takiej oferty edukacji, aby ich
kwalifikacje mogły być wykorzystane w
Polsce.
Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju
państwa to: automatyk, elektromechanik,
elektronik, elektryk, kierowca mechanik,
mechanik-monter
maszyn
i
urządzeń,
mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, operator maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych, operator
obrabiarek skrawających, ślusarz, technik
automatyk, technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym, technik budowy dróg,
technik
elektroenergetyk
transportu
szynowego, technik elektronik, technik
elektryk, technik energetyk, technik mechanik,
technik mechatronik, technik programista,
technik spawalnictwa, technik transportu
kolejowego.
Informacje o zawodach deficytowych na
terenie powiatu puckiego czy wejherowskiego
(a także innych) opisanych w tzw. „Barometrze
zawodów 2020” znajdziecie na stronie:
https://barometrzawodow.pl/pomorskie/plakaty
Wspomniane zawody wymagają
konkretnych predyspozycji do ich
wykonywania. Mogłaby Pani przybliżyć
cechy, które pomagają w realizowaniu się w
danym zawodzie?
Każdy człowiek charakteryzuje się innymi
zdolnościami i umiejętnościami i każdy
posiada dominujące typy osobowości, które

wpływają na predyspozycje do wykonywania
zawodów.
Typy osobowości to: realistyczny, badawczy,
artystyczny,
społeczny,
przedsiębiorczy,
konwencjonalny.
Powyżej
wymienione
zawody powinny wybierać osoby o typie
dominującym intelektualnym (badawczym) lub
realistycznym. Oczywiście w każdej sytuacji
możemy próbować dostosować się do
rzeczywistości. Jednak najważniejsze to
wybierać taki zawód, który będzie sprawiał
nam satysfakcję i zadowolenie.

W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie
pracowników
uzależnione
jest
od
wprowadzanych
technologii,
rozwoju
gospodarczego kraju, Europy, świata, a także
tak zwanych kompetencji miękkich, czyli
umiejętności,
które
znacznie
trudniej
wyćwiczyć. W wielu przypadkach to właśnie
one decydują o sukcesie zawodowym, miedzy
innymi to: radzenie sobie ze stresem i presją
czasu, organizacja pracy i zarządzanie
własnym czasem, inteligencja emocjonalna,
asertywność,
kreatywność,
logiczne
i
analityczne myślenie, wysoka kultura osobista,
chęć rozwoju, radzenie sobie z krytyką,

przystosowywanie się do zmieniającego się
środowiska, słowność, niezawodność
i
uczciwość, pozytywne nastawienie, zdolności
przywódcze, otwartość na nowe rozwiązania,
zaangażowanie.

Droga do sukcesu jest długa. Jak zatem
uzyskać kwalifikacje?
Kwalifikacje uczniowie w branżowych
szkołach zawodowych lub technikach uzyskują
poprzez
przystąpienie
do
egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach
(egzaminu zawodowego). Do tego samego
egzaminu przystąpić mogą również uczniowie
szkół policealnych, w których prowadzone
było kształcenie zawodowe. Osoby, które
ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz
uczestnicy
kwalifikacyjnego
kursu
zawodowego (jednej z pozaszkolnych form
kształcenia).
Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie prowadzą Okręgowe
Komisje Kwalifikacje oraz organy władz
publicznych i samorządów zawodowych (np.
prawo jazdy, czy ukończenie kursu znajomości
pakietu MS Office).
Dokładne informacje w jaki sposób można
uzyskać kwalifikacje w danym zawodzie

znajdziecie
Systemie Kwalifikacji.

w Zintegrowanym

Jakie typy szkół są najczęściej wybierane
przez uczniów?
W poprzednim roku najczęściej wybieranym
typem szkoły, przez naszych absolwentów,
było technikum
Jaki zawód warto wybrać i dlaczego?
Niestety, na to pytanie nie mogę udzielić
jednoznacznej odpowiedzi.
Jest wiele
czynników wpływających na zainteresowania
danym zawodem oraz wybór każdego zależy
od predyspozycji psychofizycznych osoby.
Przez całe życie mamy możliwość się
edukować i rozwijać i w każdej chwili
możemy
zmienić
swoje
kwalifikacje.
Wszystko zależy od nas samych. Jedyne, co
mogę powiedzieć, to aby każdy zrobił sobie
taki wewnętrzny rachunek i nie sugerował się
wyborami innych. Praca ma dać nam
satysfakcję i zadowolenie.
Pomocne w wyborze mogą być oczywiście te
zawody, na które w danym momencie jest
zapotrzebowanie na rynku pracy.

Motto, którym warto się kierować: „Twoja
praca wypełni większość Twojego życia,
jedynym
sposobem,
aby
osiągnąć
satysfakcję, jest wiara w to, że wykonujesz
dobrą pracę. Jedyną drogą do wykonania
dobrej pracy jest kochanie tego, co się robi.
Jeśli tego jeszcze nie znalazłeś – szukaj, nie
rezygnuj. Kiedy poczujesz to w sercu,
będziesz wiedział, że to znalazłeś”.
Steve Jobs

Red. Klaudia Lizjus, Julia Lademann VIIIb

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
Wolontariat
to
jedna
z
możliwości
bezinteresownego angażowania się w sprawy
społeczne i niesienia pomocy innym. Szkolne
Koło Wolontariatu przede wszystkim ma na
celu:
-rozwijanie
wśród
młodzieży
postaw
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
-zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
-przygotowywanie do podejmowania pracy
wolontariackiej;
-umożliwianie
młodym
ludziom
podejmowania działań pomocowych na rzecz
niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
- pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych
sytuacjach.
Członkami koła w naszej szkole są uczniowie
klas IV-VIII, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. W
ramach
działalności
Szkolnego
Koła
Wolontariatu organizowane są spotkania z
wolontariuszami
w celu
organizacji
wszelakich zbiórek oraz akcji charytatywnych.
Jak dotąd udało się nam przeprowadzić zbiórkę
artykułów żywnościowych i zabawek dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rumi.
Obecnie bierzemy udział w Ogólnopolskiej
akcji „ Marzycielska Poczta”, która polega na
wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do
ciężko chorych dzieci. Dla dzieci listy i kartki
stanowią ogromne wsparcie. Dzieci często
proszą rodziców o ponowne przeczytanie treści
listów lub same wielokrotnie do nich wracają.
Przed nami kolejne wyzwania i działania na
rzecz niesienia bezinteresownej pomocy m.in.
obchody
Światowego
Dnia
Autyzmu,
Wielkanocna
zbiórka
żywności
dla
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pucku, „Pola Nadziei”- to
szeroko zakrojona akcja, której celem jest
pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych
hospicjów oraz propagowanie idei opieki
hospicyjnej w społeczeństwie.
W lutym społeczność szkolna zaangażowała
się w pomoc rodzinie jednego z uczniów,
którego
tata
ciężko
zachorował.
Zorganizowano charytatywne Dni Słodkości i
loterie fantowe, z których całkowity dochód
został przekazany rodzinie na leczenie Pana
Michała.

Fot. Zdjęcie przedstawia akcję świąteczną na
rzecz MOPS w Rumii
Cyklicznie raz w miesiącu zbierane są
pieniądze na UNICEF i pomoc dzieciom
Afryki.
Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole
Wolontariatu
daje
każdemu
uczniowi
możliwość
rozwoju własnej osobowości.
Pozwala
na
rozwijanie
posiadanych
umiejętności
i
kształtowanie
postaw
społecznych. Przyczynia się do odkrywania
nowych talentów, nawiązywania nowych
znajomości i przyjaźni, uwrażliwiania na
potrzeby innych, uczy też pracy. Zachęcamy
wszystkich uczniów do dołączenia do
Szkolnego
Koła
Wolontariatu.

Redakcja

ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO –
wywiad z przewodniczącą samorządu uczniowskiego oraz
opiekunem SU
Zastanawiałaś się na tym jak wygląda praca i
zadanie samorządu uczniowskiego? Jakie
uprawnienia posiada samorząd szkolny?
Organ
samorządu
uczniowskiego
jest
powoływany w szkołach w celu aktywizacji
uczniów wśród społeczności szkolnej.
Samorząd umożliwia inicjowanie przez
uczniów rożnego rodzaju akcji o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym. Statut Szkoły
wyraźnie opisuje wszystkie kompetencje, które
posiada samorząd szkolny. Przede wszystkim
ma
prawo
organizowania
działalności
kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami.
Każde działania podejmowane przez samorząd
musi jednak uzyskać aprobatę ze strony
dyrekcji szkoły. Przykładowymi działaniami
podejmowanymi przez SU są: organizacja
rożnego rodzaju imprez szkolnych, inicjowanie
i wspieranie akcji charytatywnych. Przede
wszystkim samorząd ma za zadanie
aktywizować uczniów i nauczycieli do
działania na rzecz szkoły. Dokładne zadania
samorządu są opisane w Statucie Szkoły
dostępnym na stronie internetowej szkoły. Aby
bliżej poznać aktualną działalność samorządu
naszej szkoły postanowiłem przeprowadzić
wywiad z przewodniczącą samorządu Zofią
Kosecką, uczennica klasy VIIIc oraz
opiekunem, Panią Joanną Szczerkowską.
Czym tak naprawdę zajmuje się samorząd
uczniowski?
Zajmujemy się głównie organizacją wyjazdów,
imprez oraz dyskotek szkolnych. Zamierzamy
poprawić obecna sytuację i wdrożyć
inicjatywy, które zjednoczą społeczność
szkolną.
Co planujecie jeszcze zorganizować w
ramach pracy samorządu w bieżącym roku
szkolnym?

Mamy w planach zorganizować dyskotekę, być
może w końcu ktoś będzie chciał przyjść oraz
akcje charytatywne. Obecnie wspieramy akcję
pt. ”Marzycielska poczta”, w ramach której
chętni uczniowie wysyłają listy bądź
pocztówki do ciężko chorych dzieci. Czekamy
również na Wasze inicjatywy, ponieważ organ
jakim jest samorząd, jest w stanie
przeprowadzić konkretne działania przy
pomocy oraz zaangażowaniu uczniów.
Tworzymy grupę szkolną, ale potrzebujemy
współtworzenia projektów z każdym z Nas.

Jaką rolę pełni samorząd uczniowski w
szkole?
Rola samorządu ogranicza się głównie do:
organizacji
różnego
rodzaju
zadań
zaproponowanych przez uczniów oraz
nauczycieli; dbania o dobre relacje pomiędzy
nauczycielami, rodzicami i uczniami. Jest to
podstawa do dobrego funkcjonowania szkoły.
Co więcej
samorząd
uczestniczy w
organizowaniu apeli okolicznościowych. Starsi
członkowie opiekują się młodszymi, zdolniejsi
w nauce pomagają słabszym. Organ dba o
dobre imię i honor szkoły, kultywując i
wzbogacając jej tradycje. Samorząd organizuje
niezbędne prace na rzecz szkoły. Jego
najbliższe działania zależą w większości od
inicjatywy uczniów oraz ich kreatywności.

Red. Mikołaj Kobierzyński VIIIa

DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet, czyli coroczne święto,
obchodzone jest w większości krajów 8
marca. Początki tego święta związane są ze
strajkami w Stanach Zjednoczonych. Podczas
jednego z nich, w 1909 roku, kobiety
sprzeciwiające się uciskowi w firmie, zostały
zamknięte w fabryce, gdzie wybuchł pożar.
Zginęło w nim 126 kobiet. Dlatego od 1910
roku obchodzi się Dzień Kobiet jako uczczenie
pamięci i poświęcenia zbuntowanych pań.
Ustanowiła
go
Międzynarodówka
Socjalistyczna w Kopenhadze. Z założenia
Dzień Kobiet miał służyć utrwalaniu idei
równości.

Dzień Kobiet choć powstał w 1910 roku, w
Polsce obchodzony jest on zaledwie czasów
PRL-u (lata 50. do końca lat 80.). Jednak nie
każde państwo obchodzi to międzynarodowe
święto w tym samym czasie. Przykładem jest
tutaj Tunezja, która obchodzi je 13 sierpnia.
Dzień Kobiet świętowano po raz pierwszy 18
lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych.
Kobiety mają coraz więcej do powiedzenia.
Mogą same wybierać i stanowić o własnym
rozwoju. W dzisiejszych czasach kobiety mają
również więcej możliwości w wyborze
zawodu.

W Polsce ten dzień kojarzy się z czerwonymi
goździkami, które królowały za czasów
komunistycznych, a dziś budzą szczery
uśmiech. We Francji natomiast obdarowuje się
kobiety gałązkami akacji srebrzystej. Podobnie
jest w Rosji.
Red. Roksana Osiecki, Anna Drafz VIIIb

CO WARTO OBEJRZEĆ ?
Do wszystkich chłopców, których kochałam
wysłała. W dalszej części filmu możemy
dowiedzieć się, że listy dziewczyny dotarły do
odbiorców. Dziewczyna jest przerażona, bo list
dostał się do byłego chłopaka jej siostry Josha.
Do swojej "akcji" wciąga Petera, który również
dostał list. Peter zawarł pakt z Larą, dzięki
któremu wróci do swojej dziewczyny
Genevieve. Niestety nie wszystko poszło
zgodnie
z
planem.

Gatunek: komedia romantyczna
Rok produkcji: 2018
Kraj produkcji: USA
Reżyseria: Lee Toland Krieger
Scenariusz: Sofia Alvarez
Główne role: Lana Condor
Noah Centineo
Janel Parrish
Anna Cathcart
Film ten jest ekranizacją pierwszego tomu
książki Jenny Han z cyklu Do chłopców.
Prawie cała akcja rozgrywa się w
amerykańskiej szkolez Lara Jean jako główną
bohaterką. Dziewczyna jest półkoreanką i wraz
ze swoimi siostrami Margot i Kitty wychowują
się z ojcem, ponieważ ich mama umarła.
Margot, najstarsza siostra, musiała rozstać się
ze swoim chłopakiem Joshem, ze względu na
wyjazd na studia do Anglii. Główna bohaterka
napisała 5 listów miłosnych do chłopców,
których kochała, niestety nigdy ich im nie

Riverdale
Gatunek: obyczajowy, detektywistyczny
Rok produkcji: 2017
Kraj produkcji: USA
Reżyseria: Lee Toland Krieger
Scenariusz: Sofia Alvarez

Główne role: KJ Apa
Camila Mendes
Cole Sprouse
Madelaine Petsch
Casey Cott

Historia opowiada o życiu mieszkańców małego miasteczka, w
którym zwrot akcji następuje po tragicznej śmierci Jasona
Blossom, syna najbardziej "wpływowych" ludzi w Riverdale.
Archie i jego ekipa muszą się zmagać z różnymi problemami,
przy czym zostają wplątani w mroczną historię miasteczka.
Cały serial jest oparty na komiksach wydawnictwa Archie
Comics.
Red. Agata Lekner, Magdalena Błaszk VIIIa

CO WARTO PRZECZYTAĆ?
Kamienie na szaniec

Autor:
Aleksander Kamiński
Tematyka:
historia działalności Szarych
Szeregów w Warszawie
Typ utworu: literatura faktu
Gatunki:
Biografia, Powieść faktu
Lektura
szkolna
z
kanonu
lektur
obowiązkowych opowiadająca o perypetiach
wojennych Alka, Rudego i Zośki, walczących
o wolną Polskę. Autorem książki jest
Aleksander
Kamiński.
Pisarz
czerpał
informacje o bohaterach głównie z ich

pamiętników. Każdy z nich miał swoje
marzenia, zainteresowania, ale wojna odebrała
im ich najlepsze lata życia. Pragnęli walczyć z
okupantem, nie mieli żadnej broni, lecz
zapisali się do harcerskiej organizacji "Szare
Szeregi" oraz do podziemnej organizacji
"Wawer". Chłopcy zostali przyjęci także do
Armii Krajowej (AK). Cała historia jest
wzruszająca i ukazuje świat oczami młodych
ludzi, dla których świat miał stać otworem.
Czy tak się stało, oceńcie sami.

Red. Agata Lekner, Magdalena Błaszk VIIIa

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
LUTY-CZERWIEC

LUTY
2 luty- dzień pozytywnego myślenia
5 luty- światowy dzień nutelli

24 kwiecień- międzynarodowy dzień
solidarności młodzieży
29 kwiecień- międzynarodowy dzień tańca

9 luty- międzynarodowy dzień pizzy
15 luty- dzień singla
24 luty- dzień niespodziewanego całusa

MAJ
2 maj - dzień grilla
15 maj-święto polskiej muzyki i plastyki
19 maj- dzień dobrych uczynków

MARZEC
1 marzec- dzień puszystych

21 maj- światowy dzień różnorodności
kulturowej

5 marzec- dzień doceniania

28 maj- światowy dzień hamburgera

12 marzec- dzień matematyki
16 marzec- dzień pandy

CZERWIEC

25 marzec- międzynarodowy dzień gofra

4 czerwiec- dzień demokracji
9 czerwiec- dzień przyjaciela

KWIECIEŃ

25 czerwiec- dzień młynarza

5 kwiecień- dzień grzeczności za kierownicą

30 czerwiec- dzień asteroid

10 kwiecień- dzień rodzeństwa
Red. Marta Byczk VIIIc

Z CYKLU LEKTURY KOMIKSOWEJ…
Detektywi są wśród nas 

Na podstawie „Szatana z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego

cdn.

Red. Anna Łabiak, Magdalena Proma VIc,

https://www.facebook.com/krainabelfra
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