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Po szkole ...

Redakcja: Jaką była Pani uczennicą? 
Beata Belchowska: Byłam bardzo dobrą uczennicą i
lubiłam chodzić do szkoły. W podstawówce nauka
przychodziła mi łatwo. Wiele wiadomości wynosiłam z
lekcji i potem nie musiałam zbyt dużo się uczyć. Jakież
było moje zdziwienie, kiedy poszłam do szkoły średniej.
Raptem okazało się, że w domu również trzeba coś robić,
np. przeczytać dodatkowe rzeczy. No i w liceum
zaczęłam bardziej przykładać się do samodzielnej nauki,
natomiast nigdy nie sprawiała mi ona większych
problemów.
R: Czy czytała Pani wszystkie lektury szkolne?
B.B.: Zawsze lubiłam książki. Zaczęłam czytać już jako
przedszkolak ze względu na to, że mam dwóch starszych
braci, którzy wcześniej niż ja poszli do szkoły. Ja zwykle
chciałam robić to co oni, na przykład odrabiać lekcje,
więc siedziałam z nimi i “uczyłam się”. Potem w
podstawówce “pochłaniałam” ogromne ilości książek. A
jak jest z lekturami szkolnymi, sami dobrze wiecie. Jedne
bardziej nam się podobają, inne mniej, a niektóre po
prostu musimy przeczytać. Starałam się czytać lektury,
ale nie wszystkie sprawiały mi przyjemność. Zdarzały się
takie książki, jak np. “Nad Niemnem”, w których omijałam
opisy przyrody, bo były bardzo długie, a ja stwierdzałam,
że treść jest ważniejsza. Potem okazało się, że te opisy są
równie ważne. Tak więc nie wszystkie lektury mi się
podobały, ale starałam się je czytać.

R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
B.B: Moim ulubionym przedmiotem był wf. Stawiałam go na
pierwszym miejscu z tego względu, że w szkole podstawowej
uczęszczałam do klasy sportowej i mialam 6 godzin wychowania
fizycznego tygodniowo. Dużo działo się na tych lekcjach, a ja je
uwielbiałam. Rodzice zapisali mnie do takiej klasy, gdyż byłam
dzieckiem pełnym energii, które musiało ją gdzieś spalić. Lubiłam
też biologię, polski i plastykę. 
R: Czy od zawsze chciała Pani być nauczycielką?
B.B: Nie. Kiedy byłam mała, chciałam być sportowcem,
gimnastyczką. Później marzyłam o tym, by być piosenkarką. W
starszych klasach szkoły podstawowej zainteresowałam się
biologią i myślałam o tym, żeby zostać weterynarzem albo
naukowcem, który będzie badał różne rzeczy. Potem myślałam o
medycynie i dlatego poszłam do klasy biologiczno-chemicznej w
liceum. Przed maturą okazało się, że to jednak nie będzie
medycyna, a ponieważ lubiłam polski, to wybrałam polonistykę i
pedagogikę. I tak zostałam nauczycielem.

Belchowska

R: Ile lat uczy Pani w szkole?
B.B: Z dziećmi pracuję od kilkunastu lat z przerwami, bo robiłam też inne
rzeczy.
R: Kiedy zaczęła Pani uczyć? 
B.B: Zaczęłam uczyć już na studiach. Kiedy zostałam studentką,
postanowiłam dawać korepetycje. Uczyłam swoich podopiecznych nie
tylko polskiego, ale odrabiałam też z nimi lekcje z innych przedmiotów,
np. matematyki czy biologii. Później zajęłam się już tylko polskim.
R: Jaka była Pani pierwsza praca?
B.B: Moją pierwszą pracą w życiu była opieka nad dziećmi sąsiadów. To
były bliźniaki, bardzo, bardzo ruchliwe. Ja byłam starsza od nich.
Lubiłam te dzieci i chętnie poświęcałam im czas. Bawiłam się i
odrabiałam z nimi lekcje. 

R: Czy jest coś czego Pani nie lubi w swojej pracy?
B.B: Nie lubię tzw. “papierologii” i nie lubię stawiać złych ocen. Wiem, że
wtedy uczniom jest przykro. Zwykle zgadzam się więc na poprawę nie
tylko 1, 2 czy 3, ale również innych ocen, żeby każdy miał szansę zmienić
swój stopień. Zależy mi na tym, aby dzieci jak najwięcej umiały.

R: A co lubi Pani najbardziej w swojej pracy?
B.B: Najbardziej lubię obserwować postępy moich uczniów. Lubię uczyć,
widzieć jak dziecko zaczyna rozumieć, samodzielnie zgłębiać temat i
gdy dostrzegam jego rozwój.

R: Czy trudno jest prowadzić lekcje polskiego?
B.B.: To zależy. Uważam, że osobie, która nie ma z tym do czynienia na co
dzień, niełatwo byłoby wejść i poprowadzić lekcję. Przy odpowiednim
przygotowaniu nie jest to trudne. Myślę, że czym starsza klasa, tym
trudniej jest skutecznie uczyć. Natomiast ja lubię to robić. 

Mia Kaczor, Maja Walo, kl. 7 BB

R: Jaka jest Pani ulubiona książka?
B.B.: Mam wiele ulubionych książek. Chętnie sięgam do biografii, nie tylko pisarzy. Często
wracam do dawnych lektur. Książkami, które wywarły na wielkie wrażenie i na długo
zapadły mi w pamięć są “Hamlet” i “Portret Doriana Graya”. Uwielbiam również “Hrabiego
Monte Christo”.
R: Gdyby mogła Pani wybrać, jaką postacią z książki chciałaby Pani być?
B.B.: Zawsze fascynowały mnie postacie, które posiadają nadprzyrodzoną siłę. Podobały
mi się czarodziejki, które potrafią zaklęciami zmieniać świat. Gdybym miała wybrać, to
chciałabym być jedną z bohaterek “Wiedźmina”. Postacią, która ma magiczną moc.
Przykładowo mogłabym być Ciri albo Jenefer.
R: Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
B.B: Wolne dni spędzam głównie z bliskimi. Chcę im poświęcić jak najwięcej mojego
czasu. Często, kiedy jest ładna pogoda, całą rodziną jeździmy w różne miejsca. Czasem
losujemy, co chcemy zobaczyć. Lubię jeździć na rowerze i na rolkach oraz czytać książki.
Czasem słucham audiobooków, gdyż w międzyczasie mogę robić inne rzeczy. Oglądam
również dobre filmy oraz robię zdjęcia ciekawych miejsc i przedmiotów.
R: Jakie jest Pani największe marzenie? 
B.B.: Moim największym marzeniem jest podróż dookoła świata, ale nie taka zwykła, tylko
dłuższa, trwająca rok lub dwa. Chciałabym pobyć w rejonach niedostępnych dla zwykłych
turystów, poznać ludzi, kulturę, zwiedzić miejsca nieoczywiste. Mam nadzieję, że kiedyś
będę mogła w taką podróż pojechać.
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Po szkole...

R. - Pierwsze pytanie, jakim uczniem był Pan w
szkole?
T.W. - W szkole miałem różne etapy, jeśli chodzi o
naukę. W podstawówce szło mi raz lepiej, raz
gorzej. W najważniejszym okresie liceum, kiedy
musiałem wybierać studia, wyniki były najlepsze.
R. - A czy w szkole lubił Pan wf?
T.W. - Oczywiście. Był to jeden z moich ulubionych
przedmiotów i podejrzewam, że również wielu
innych uczniów. Od podstawówki trenowałem
sport, więc wf traktowałem jako dodatkowy
trening.
R. - Jakie były Pana ulubione przedmioty?
T.W. - Moim ulubionym przedmiotem był
oczywiście wf, ale również język angielski i historia.

R. - Czy od zawsze chciał Pan zostać
nauczycielem?
T.W. - Gdy byłem młodszy, wahałem się pomiędzy
zawodem nauczyciela a pracą związaną z komputerami
lub językiem angielskim. Wybrałem sport, bo w tamtym
okresie wydawało mi się najodpowiedniejsze podążanie
właśnie ścieżką sportową.
R. - A jaka była Pana pierwsza praca?
T.W. - Moje pierwsze pieniądze zarobiłem grając w
koszykówkę, ale również trenując dzieci i młodzież.
R. - Czy jest może coś, czego nie lubi Pan w swojej
pracy?
T.W. - Bardzo lubię moją pracę. Niepokoi mnie, że
obecnie istnieje wiele „rozpraszaczy”, takich jak
komputery itp. i dzieci mają mniejszą chęć
uprawniania sportu. Chciałbym sprawić, aby - przy
wielu alternatywach - najmłodsi wybrali sport jako
formę spędzania wolnego czasu. Nie przepadam za
biurokracją, która mocno zawładnęła
szkolnictwem. Widzę oczywiście drobne kroki ku
temu, by było jej mniej. Moim zdaniem to musi się
zmienić. W firmach prywatnych wprowadza się
„paperless” i mam nadzieje, że szkolnictwo również
pójdzie w tym kierunku.

Wojnowski

R. - A teraz z drugiej strony, co najbardziej lubi Pan w swojej
pracy?
T.W. - Jako trener lubię widzieć efekty mojej pracy. Cieszy
mnie, gdy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i nawet
jeśli nie umieją do końca wykonać jakiegoś ćwiczenia, to i tak
się starają. Najważniejsze jest, by dzieci chciały i starały się
przełamywać swoje słabości, bo to wzmocni ich charakter i
zaowocuje w przyszłości.
R. - Kim chciał Pan zostać w młodości?
T.W. - Zawsze chciałem zostać sportowcem. Najpierw
profesjonalnym pływakiem, później piłkarzem i w końcu
koszykarzem. W sumie to ostatnie marzenie się spełniło.
Chciałem również grać w NBA, co już niestety się nie udało,
ale może uda się któremuś z moich uczniów?
R. - Jaki jest Pana ulubiony sport?
T.W. - Moim ulubionym sportem jest oczywiście koszykówka,
ale też piłka nożna i wiele innych sportów. Lubię oglądać
mistrzostwa świata i olimpiadę.

R. - Co lubi Pan robić w czasie wolnym?
T.W. - Wolny czas staram się spędzać aktywnie. Razem z moją
córką uwielbiamy uprawiać różne sporty. Starałem się
zaszczepić jej sport od niemowlaka. Bardzo lubię też spędzać
czas dłubiąc przy samochodzie, a jak czas pozwoli, również
kucharzyć.
R. - Jak lubi Pan spędzać wakacje?
T.W. - Jako koszykarz dużo podróżowałem. Obecnie co roku
próbuję odwiedzić miejsca, w których jeszcze nie byłem.
Wolę raczej słoneczne klimaty niż zimowe, więc celem
większości moich podróży są raczej ciepłe kraje.
R. - I na koniec, jakie jest Pana największe marzenie?
T.W. - Moim marzeniem zawodowym jest stworzenie uczniom jak
najlepszych warunków do rozwoju. Chcę, by moi podopieczni
osiągnęli jak największy sukces, po drodze zdobywając umiejętności
oraz cechy pozwalające na uprawianie sportu w każdym innym
miejscu na świecie. Moim marzeniem byłoby zobaczyć w przyszłości
jednego z moich podopiecznych na parkietach NBA lub boiskach Ligi
Mistrzów.         
                            

 Łucja Horodyńska, kl. 7 TW,
                    Hania Hunt, Witek Karpiński,  kl. 7 BB



Po raz pierwszy w historii PBA, z okazji Prima
Aprilis, 1 kwietnia 2022 lekcje prowadzili rodzice
naszych uczniów! Jakież było zaskoczenie
uczniów, gdy co lekcję do sali zamiast
nauczyciela wchodzili kolejni rodzice. Wszystkim  
uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi i
dziękujemy za udział!

RODZICE NAUCZYCIELAMI - czy to nie PRIMA APRILIS?

1.04.2002 - DZIEŃ BEZ PLECAKA
Pierwszego kwietnia obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Bez Plecaka i dzień piżamowy.
Tego dnia uczniowie przynieśli podręczniki w
walizkach, kaskach, poduszkach, wiadrach,
wózkach dla lalek, koszach piknikowych,
przenośnych lodówkach, a nawet w tosterze!
Kreatywność naszych uczniów nie zna granic!

FLASH NEWS

KONCERT SOLIDARNI Z UKRAINĄ
8 kwietnia w naszej szkole odbył się koncert
charytatywny na rzecz uchodźców z Ukrainy. Podczas
spotkania mogliśmy usłyszeć tradycyjne ukraińskie pieśni
w wykonaniu artystów z zespołu Malva oraz ukraiński
POP zespołu Brava. Gościnnie zawitał do nas Rock for
Ucraine z Brianen Allanem na czele, wsparty naszym
szkolnym chórem. Serdecznie dziękujemy naszym
nauczycielom - Arturowi Maciejewskiemu, Caleigh
Furlong, Kasi Lipińskiej i Zuzi Jóźwiuk oraz
wolontariuszom za organizację i udział w koncercie dla
Ukrainy. Ze sprzedaży wypieków zebraliśmy 2056 zł, które
zostaną przekazane na wsparcie uchodźców. W trakcie
wydarzenia nasi wolontariusze sprzedawali także
koszulki, z których całkowity dochód został przekazany
fundacji Rock for Ukraine.
Wszystkim uczestnikom, rodzicom i uczniom serdecznie
dziękujemy za udział i wsparcie!



W dniach 11-13 kwietnia wychowawczynie klas 8, pani Patrycja
Kowalewska i pani Kasia Lipińska zorganizowały Dni Sztuki, podczas
których uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi artyści w swoich
pracowniach i oddać się tworzeniu.

Uczniowie artystami

DNI
SZTUKI

Dzieła inspirowane twórczością największych malarzy
wszechczasów, takich jak Paul Klee, Edgar Degas, Edward
Hopper, Rene Magritte, Vincent Van Gogh, Salvador Dali,
Picasso możecie oglądać w budynku Wiertnicza 43.
Podąrzając za słowami postimpresjonisty Paula Cezanna 
"Malarstwo polega przede wszystkim na patrzeniu" — 
 zapraszamy do oglądania i przeżywania prac
wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Cudownie
było tu być i tworzyć.

Patrycja Kowalewska i Katarzyna Lipińska



 

KINO: "Fantastycze zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"
Tajemnice Dumbledore'a to film przygodowy, który opowiada historię
profesora Albusa Dumbledore'a, zanim zaczął pracować w Hogwarcie.
Potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald chce zawładnąć światem
czarodziejów. Niestety Dumbledore nie jest w stanie sam go
powstrzymać, dlatego prosi o pomoc Newtowa Skamanderowa, który
staje na czele nieustraszonej drużyny czarodziejów i czarodziejek.
Podczas niebezpiecznej misji napotykają magiczne zwierzęta i staną do
walki ze zwolennikami Grindelwalda. Film bardzo mi się podobał,
trzymał w napięciu. Było kilka zaskakujących zwrotów akcji. Idealny na
sobotnie wyjście z przyjaciółmi. Polecam!

                                        Julek Matuszewski, kl. 7 BB

CO W KULTURZE PISZCZYRECENZJE
 

KSIĄŻKI: "Body Positive. Super przewodnik po ciałopozytywności" 
                      Nicola Morgan
Dookoła nas jest mnóstwo informacji i obrazów, dotyczących wyglądu.
Internet jest przepełniony wyretuszowanymi zdjęciami, zmienionymi
odpowiednimi programami czy filtrami. To wszystko wpływa na to jak
postrzegamy siebie, a robimy to przez pryzmat tego, co nas otacza. A
powinniśmy pamiętać, że nie ma jednej definicji piękna.
Książka "Body Positive" jest pełna porad i danych z życia wziętych.
Wypowiedzi specjalistów i naszych rówieśników, pomagają zrozumieć
zmiany zachodzące w naszym ciele, ale przede wszystkich pokazują nam,
że wszyscy jesteśmy SUPER, niezależnie od naszego wyglądu czy wagi!
Autorka podpowiada także jak dbać o zdrowie ciała i ducha oraz uczy jak
krok po kroku dochodzić do samoakceptacji. Pisze szczerze, nie unikając
też trudnych tematów.
Różnorodność, uczucie komfortu i bycia w zgodzie z samym sobą, nie
podążanie za wzorcami zaczerpniętymi ze świata wirtualnego, które i tak
nie istnieją, to jest właśnie ciałopozytywność. Doceniajmy te różnice i siebie
samych.

Sobha Upendram, kl. 7 BB

KULTURA: WYSTAWA LEGO
Fantastyczna wystawa dla wszystkich miłośników budowli z
klocków LEGO. Znajdziecie tu dużo ekspozycji tematycznych, na
których  podziwiać można precyzję wykonania i niestandardowe
połączenia zestawów. Każdy fan LEGO znajdzie tu coś dla siebie.
Najbardziej podobały mi się obrazy sławnych malarzy wykonane
z klocków, modele anatomiczne oraz wyjątkowych rozmiarów
statek Falcon Millenium z fimu Star Wars. Szczerze 
polecam! Wystawę można obejrzeć jeszcze 
do 26 czerwca 2022 w Galerii Mokotów.

                                           Sobha Upendram, kl. 7 BB

Body positivity – po polsku często w
formie "ciałopozytywność" – to w

największym uproszczeniu postawa
polegająca na akceptacji ciała.

Każdego ciała: szczupłego i otyłego,
"fit" i niepełnosprawnego, białego i
we wszystkich możliwych kolorach

skóry. Sam termin pojawił się w
latach 90.,

 

 



PO SZKOLE

Szkoła rysunku Step by step

Wanda Chotomska

Kurcze blade

Kupił dziadek jajko w sklepie
I po brzuchu już się klepie
Naszykował szklankę z cukrem
Kogel mogel sobie utrę

Naglę co to, awantura
Dziura w jajku w jajku dziura
A w tej dziurze kurcze blade
Kurcze blade wrzasnął dziadek

Kurcze blade kurcze blade
I ze ściany porwał szpadę
Leci kurcze blade z trwogi
Za kurczęciem dziadek srogi

Złapał dziadek kurcze blade
Zrobię z ciebie marmoladę
Marmolada lepsza z jabłka
Powiedziała trzeźwo babka

Lepiej upiec kurcze blade
W piekarniku na obiadek
Jak wsadzili je do pieca
To dopiero była heca

Bo uciekło z pieca dziurką
I zostało tylko piórko
Piórko blade piórko blade
Które zjadł na obiad dziadek

Rysunek by Marysia Makowska, kl. 7 BB



czy

PRZEDMIOT:

język hiszpański

czy

IMIĘ I  NAZWISKO :

KwestionariuszKwestionariusz

ZNAK ZODIAKU:

ROZMIAR BUTA

WIEK:

RODZEŃSTWO:

ULUBIONY KOLOR:

ULUBIONE JEDZENIE:

ULUBIONY NAPÓJ:

ULUBIONY SPORT:

ULUBIONA KSIĄŻKA:

ULUBIONY FILM:

ULUBIONA MUZYKA:

WYMARZONE WAKAZJE:

37

39

trzech braci i trzy siostry

biały, różowy i czarny

skorpion

tacos, sushi

jazda na rowerze

"Władca Pierścieni"

Imagine Dragons, piosenka "Believer"

"dobra pogoda, brak huraganów,
czysta woda, jedzenie świeżych
ryb i morze"

Beatriz Beltran-Cruz
 

czy

"Pozwól, że Ci opowiem..." J. Bucay

czy

czy

czy
"trochę oba"

sok jabłkowy 

Wywiad przeprowadziła Sobha Upendram, kl. 7 BB
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IMIĘ I  NAZWISKO :

KwestionariuszKwestionariusz

PRZEDMIOT:

ZNAK ZODIAKU:

ROZMIAR BUTA

WIEK:

RODZEŃSTWO:

ULUBIONY KOLOR:

ULUBIONE JEDZENIE:

ULUBIONY NAPÓJ:

ULUBIONY SPORT:

ULUBIONA KSIĄŻKA:

ULUBIONY FILM:

ULUBIONA MUZYKA:

WYMARZONE WAKAZJE:

43

duży

siostra

niebieski i czerwony

koziorożec

matematyka

Chateaubriand

piłka ręczna

"Seksmisja"

"Paranoid" Black Sabbath

narty

Witold Pląskowski
 

czy

"Teraz" Richard A. Muller

czy

czy

czy

woda

"trochę oba" Wywiad przeprowadził  Julek Matuszewski, kl. 7 BB


