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STYCZEŃ 2014

DRODZY CZYTELNICY!
Ach, jak ten czas szybko leci…
Oto przed Wami kolejny numer ,,SZKOŁY NON STOP”.
Nie dawno powitaliśmy Nowy Rok, zapewne każdy z nas odpoczął
w czasie przerwy świątecznej, by móc znowu czerpać wiedzę..
Przed nami również utęsknione ferie – czas odpoczynku i relaksu.
Zapewne każdy ma już swoje plany.
Mamy nadzieję, że w czasie tych wolnych dni
od zajęć dydaktycznych znajdziecie w naszej gazetce coś,
co Was zainteresuje!

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy
miło spędzonych chwil podczas ferii zimowych.
Gorąco zapraszamy do lektury.
Redakcja

W tym numerze:
 Wieści ze szkoły
 Wywiad z Panią Pedagog.
 Wieści sportowe.
 Dni do świętowania.

WYWIAD Z PANIĄ PEDAGOG
Redakcja: Do jakiej szkoły chodziła pani jako dziecko?
Pani Pedagog: Po szkole podstawowej ukończyłam liceum ogólnokształcące nr 2
w Lęborku. Następnie było 2 letnie studium administracji w Bytowie. Potem były 5 letnie
studia na akademii pomorskiej w Słupsku na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
Dodatkowo zrobiłam studia podyplomowe na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna.
Redakcja: Jakie były pani dziecięce marzenia?
Pani Pedagog: Po szkole podstawowej byłam ukierunkowana na przedmioty
ekonomiczne. Po ukończeniu 2 letniego studium ekonomicznego w Bytowie stwierdziłam,
że to nie jest to i poszłam na studia pedagogiczne. Lubię pracę z dziećmi i młodzieżą oraz
pracę na rzecz ludzi.
Redakcja: Jakim sposobem trafia Pani do trudnych uczniów?
Pani Pedagog: Myślę, że szczera rozmowa i wysłuchanie drugiej osoby jest
najważniejszym sposobem na to, żeby rozmowa była szczera i przyniosła pozytywne
skutki. Zawsze staram się wysłuchać, a potem pokierować rozmowę tak, aby uświadomiła
uczniowi, co jest nieprawidłowe w jego zachowaniu. Często jest to długi proces i nie polega
na jednym spotkaniu.
Redakcja: Czym różni się pedagog od psychologa?
Pani Pedagog: Pedagog zajmuje się wszystkimi problemami uczniów, wspiera pracę
wychowawczą nauczycieli. Ogólnie zajmuje się kwestiami pedagogicznymi i
wychowawczymi w szkole. Natomiast psycholog „leczy dusze”, zajmuje się problemami
psychologicznymi wynikającymi często z zaburzeń emocjonalnych itp.
Redakcja: Co dzieje się z uczniem wyjątkowo uporczywym i agresywnym?
Pani Pedagog: Każda agresja i złe zachowanie ucznia ma swoje powody. W takich

przypadkach konieczne jest rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia. Współpraca z rodzicami i
zastosowanie metod wychowawczych wypracowanych przez grono pedagogiczne.
Są jednak przypadki, że konieczne jest pokierowanie ucznia do specjalistów takich jak:
psycholog, psychiatra itp. Praca z takim uczniem jest długotrwała i wymaga dużo
cierpliwości i zaangażowania. W najgorszym przypadku przy braku współpracy rodziców i
ucznia kierujemy sprawę do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Redakcja: Czy i w jakim stopniu czerpie Pani satysfakcję z pracy?
Pani Pedagog: Jedną z podstawowych działalności dorosłego człowieka jest praca. To

ona wypełnia nam prawie połowę życia i decyduje o jego kształcie oraz o nas samych.
Ważne jest, aby w życiu robić to, co się lubi i kocha. To jest główna podstawa, aby czerpać
satysfakcję i z uśmiechem przychodzić do pracy i tak jest w moim przypadku.
Tego Wam wszystkim również życzę!

Dziękuję
Olga Gańska

Unihokej
6 grudnia 2013r. w Zespole Szkół w Nożynie odbyły się Gminne Zawody w Unihokeja.
Najlepiej spisał się team chłopców w składzie: Michał Jędrzejczyk, Paweł Lis, Marcin Wolski i
Paweł Lindstedt kończąc rywalizację na II miejscu. V miejsce zajęli: Dawid Mizgier, Adrian
Brzeski, Sebastian Bartelik, Bartłomiej Wolski. IV miejsce zajęły dziewczyny w składzie:
Martyna Dalecka , Kamila Woronko, Dominika Zblewska. VI miejsce zajęły dziewczyny: Marta
Massowa, Katarzyna Labuda, Klaudia Stencel, Martyna Szuster.
FUTBOLIADA
Dnia 08 grudnia 2013r. w sali sportowej w Zespole Szkół w Rokitach odbyła się
FUTBOLIADA zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego w klasie II gimnazjum.
Opiekunem projektu jest pan Dawid Gralak.
Klasyfikacja zawodników:
W tym
Miejsce Imię i nazwisko, klasa Punkty
bramki
1
Dominika Szczerba, 5 86 pkt.
6
2
Kacper Szturo, 6
81
6
3
Maciej Brzeski, 4
75
10!!
4
Przemysław Driwa, 5
70
5
4
Mikołaj Szczerba, 5
70
5
4
Agnieszka Dziadek, 5
70
0
5
Damian Gliwa, 6
65
5
6
Andrzej Stricker, 5
64
4
7
Andrzej Mallek, 4
60
0
8
Jakub Woźniak, 4
55
0
9
Michał Massowa, 6
51
1
10
Piotr Labuda, 4
40
0
11
Aleksandra Gliwa, 5
35
0
GMINNY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Dziewczęta: I miejsce: Rokity, II miejsce: Czarna Dąbrówka, III miejsce Nożyno.
Chłopcy: I miejsce: Rokity, II miejsce: Czarna Dąbrówka.
PÓŁFINAŁY POWIATOWE W PIŁCE SIATKOWEJ
16 grudnia 2013r. w naszej szkole odbyły się półfinały powiatowe w piłce siatkowej. Dziewczęta
oraz chłopcy uplasowali się na I miejscu, i zakwalifikowali się do finału powiatowego.
Gratulujemy naszym sportowcom.
GMINNE ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ
16 grudnia 2013r. w szkole w Czarnej Dąbrówce odbyły się gminne zawody w piłce ręcznej.
Dziewczęta oraz chłopcy uplasowali się na II miejscu.

WIADOMOŚCI O MUZYCE
DZIEŃ SENIORA
Grupa Musicalowa została zaproszona do Czarnej Dąbrówki na Dzień Seniora.
Poproszono nas o przedstawienie naszych utworów z przedstawienia muzycznego
pt: „ Musical ”. Udało się nam zaprezentować pięć utworów muzycznych .
Nie spodziewaliśmy się, że będziemy występować przed tak liczną publicznością.
Utwory bardzo się spodobały i dostałyśmy owacje na stojąco. Atmosfera była bardzo
przyjemna .W ramach podziękowań poczęstowano nas pysznym obiadem  .

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
Dnia 13. 12. 13r. odbył się gminny przegląd kolęd i pastorałek w Jasieniu.
W uroczystości brały udział uczniowie z klas podstawowych i gimnazjalnych. Atmosfera
była bardzo przyjemna i w każdym kącie pokazywał się klimat Świąt Bożego Narodzenia.

ZDOBYTE MIEJSCA :
Kategoria I, kl. I - II
I miejsce - Natalia Lis -ZS Rokity
Kategoria II, kl. III-IV
Wyróżnienie: Martyna Driwa- ZS Rokity
Kategoria III, Kl. V – VI
I miejsce – Maria Pobłocka- ZS Rokity
Wyróżnienie: Dawid Lindstedt- ZS Rokity
Kategoria IV kl. I – III gimnazjum
III miejsce- Paulina Piotrowska -ZS Rokity

Paulina Piotrowska i Małgorzata Stenka, III Gimnazjum

WIEŚCI ZE SZKOŁY
Próbne Egzaminy Gimnazjalne
W dniach 10-12 grudzień 13r. odbyły się próbne egzaminy klasy 3 gimnazjum. Pierwszego dnia
była to część humanistyczna , drugiego matematyczno-przyrodnicza, zaś trzeciego- język obcy
( niemiecki/ angielski) . Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki, bo choć były to egzaminy
próbne na czołach uczniów można było zauważyć kropelkę potu ze strachu i trzęsące się ręce ze
zdenerwowania .

Wizyta w szkole w Sierakowicach
Dnia 17.12.2013r. nasza szkoła odwiedziła uczniów ze szkoły w Sierakowicach.
Nie była to zwykła szkoła-była to szkoła dla dzieci cierpiących na różnego typu choroby.
Na samym początku przywitaliśmy ich przygotowaną przez Rokickie dzieci - Gwiazdką.
Na każdej z ich pięknej twarzyczek pojawił się szczery uśmiech. Było to wspaniałe i uczące życia
spotkanie. Na naszych twarzach pojawiły się łzy współczucia i bezradności , ponieważ "Ci"
ludzie nie zasłużyli na takie cierpienie . Mimo tego, nauczyli nas, że w życiu trzeba się cieszyć
każdym dniem . Mamy nadzieję , że jeszcze nie raz odwiedzimy tych wspaniałych optymistów.

Wigilia szkolna
Dzień 20.12.13r. w naszej szkole nie był zwykłym dniem . Był to dzień szkolnej Wigilii, który
wprowadził nas w podniosły nastrój . Ten dzień (jak co roku) uświadamia nam jak ważne jest to,
aby spędzać go wśród grona najbliższych .
Wszystkim uczniom i pracownikom życzymy jeszcze raz WESOŁYCH ŚWIĄT.

Bajki w Przedszkolu
Klasa II gimnazjum wraz z panią Marzeną Bartelik w ramach projektu edukacyjnego sprzyja
małym przyjacielom, czytają bajki młodszym kolegą naszej szkoły. Ostatnia bajka o koziołkach
bardzo spodobała się przedszkolakom i ciągle czekają na kolejną animację starszych kolegów.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY
Dnia 12 grudnia 2013 roku odbył się ,,Mikołajkowy Turniej Sportowy’’ klas I-III
organizowany przez Panią Jolantę Szczerba i Panią Dorotę Finster-Dziadek. W turnieju brały
udział drużyny z Jasienia, Nożyna, Czarnej Dąbrówki i Rokit.
Następujące miejsca zajęły drużyny z : I miejsce SP Czarna Dąbrówka, II miejsce SP Jasień, III
miejsce SP Rokity, IV miejsce SP Nożyno

Klaudia Stencel, III Gimnazjum
Mikołaj Szczerba, klasa V

FUTBOLIADA
Dnia 08 grudnia 2013r. w sali sportowej w Zespole Szkół w Rokitach grupa uczniów miejscowego
Gimnazjum w ramach realizowanego projektu edukacyjnego zorganizowała turniej mini piłki nożnej dla
klas 4-6 Szkoły Podstawowej pod nazwą „FUTBOLIADA”.
W zawodach wystartowało 13 zawodników, każdy z nich zagrał 6 meczów rozgrywanych
systemem 4x4 bez bramkarzy. W każdym meczu następowała rotacja zawodników, także drużyny nie
były stałe i każdy musiał wykazać się swoimi indywidualnymi umiejętnościami. Jeden mecz trwał 8
minut bez przerwy a punkty zdobywano z połowy przeciwnika do bramek do gry w unihokeja.
W dwunastu rozegranych meczach zdobyto 43 bramki. Grający na wysokim poziomie zawodnicy,
szturmowali bramkę przeciwnika strzałami z dystansu. To jakże spektakularne widowisko dostarczało
oglądającym wielu emocji trzymających do końca w napięciu. Na korzyść jednej z grających w meczu
drużyn udało się rozstrzygnąć aż 11 spotkań a zaledwie jedno nie przyniosło rozstrzygnięcia i
zakończyło się wynikiem remisowym.
Dzięki nietypowemu systemowi punktacji osiągnięć zawodników najlepszym zawodnikiem nie
został piłkarz z największym dorobkiem bramkowym – w tym przypadku Maciej Brzeski(10 trafień) –
lecz Kacper Szturo, który mógł się pochwalić zdobyczą 6 goli. Natomiast w kategorii dziewcząt
rywalkom złudzeń nie pozostawiła Dominika Szczerba, która ponadto zgromadziła najwięcej punktów
wśród wszystkich uczestników Turnieju. Klasyfikacja wszystkich zawodników znajduje się poniżej.
Uroczystego podsumowania Turnieju dokonała pani dyrektor Zespołu Szkół w Rokitach –
Mariola Klasa, wręczając uczestnikom dyplomy oraz drobne upominki. Turniej dostarczył wszystkim
zaangażowanym wielu pozytywnych emocji oraz mile spędzonych chwil w gronie miłośników futbolu.
Dodatkowo do integracji uczniów klas 4-6 biorących udział w Turnieju przyczynił się rotacyjny system
gry, który uniemożliwił stworzenie silnych, "skazanych na sukces" drużyn i pozwolił czerpać radość z gry
w piłkę nożną wszystkim uczestnikom. O tym, że uczniowie byli pod wrażeniem Turnieju niech
świadczą ich własne wypowiedzi:
„Nigdy nie zapomnę Futboliady!” (Aleksandra Gliwa, klasa V)
„Był to trochę dziwny Turniej… Zupełnie inne zasady. Nie było stałych drużyn. Gdybym grał cały czas
z moimi kolegami to na pewno byśmy wygrali. Był on jednak na tyle ciekawy, że wziąłbym w nim udział
jeszcze raz” (Przemysław Driwa, klasa V)
Na spotkaniu z rodzicami w miniony czwartek (12 grudnia) w ramach realizacji projektu
przeprowadzono również prezentację zdjęć oraz filmów nagranych przez uczniów w trakcie Turnieju.
W przygotowaniu są jeszcze prezentacja multimedialna, ekspozycja zdjęć, która zaprezentowana będzie
w szkole oraz krótki film do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.
Cały projekt realizuje grupa projektowa uczniów klasy drugiej Gimnazjum w Rokitach w składzie:
Artur Gruchała, Kacper Finster, Dawid Mizgier oraz Szymon Gliwa. Opiekunem projektu jest Dawid
Gralak.

ŚWIETUJEMY
* * * * * * * STYCZEŃ * * * * * * *
1stycznia
 Nowy Rok,
6 stycznia
Dzień Filatelisty (Polska),
 Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli (obchodzone w Kościele Katolickim)
 Początek karnawału
 Wigilia Bożego Narodzenia (obchodzona przez Kościół Prawosławny)
7 stycznia
 Boże Narodzenie (obchodzone przez Kościół Prawosławny)
8 stycznia
 Dzień Sprzątania Biurka
 W roku 1998 Sejm RP ratyfikował Konkordat ze Stolicą Apostolską
9 stycznia
 Dzień Ligi Ochrony Przyrody
11 stycznia
 Dzień Wegetarian
14 stycznia
 Nowy Rok (obchodzony przez Kościół Prawosławny)
17 stycznia
 Dzień Dialogu z Judaizmem (obchodzony przez Kościół Katolicki)
21 stycznia
 Dzień Babci
22 stycznia
 Dzień Dziadka
24 stycznia
 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
25 stycznia
 Dzień Sekretarki i Asystentki
26 stycznia
 Światowy Dzień Celnictwa
 W roku 1999 Stolica Apostolska ogłosiła nowy rytuał egzorcyzmów
Dawid Wiczk, III gimnazjum

WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ
POMOCY

O Finale WOŚP
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego roku.
Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji przez drugi program Telewizji Polskiej.
Składają się na to bloki, czyli tzw. wejścia na żywo, rozmieszczone w całodziennej ramówce.
Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które później rozlicza w swoich
sztabach. Jest to absolutny fenomen socjologiczny, ponieważ z sum, które wpływają na nasze konto, widać,
że wszyscy nasi wolontariusze, obdarzeni naszym bezgranicznym zaufaniem, rozliczają się bardzo
skrupulatnie z zebranych pieniędzy.
O godzinie 20.00 zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu pt. "Światełko do Nieba". W tej jednej
chwili w całej Polsce prosimy ludzi o wysłanie w stronę nieba - Dobrych Aniołów, światełka w postaci
zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni. W tej jednej chwili wierzymy w to, że jesteśmy
bardzo widoczni.
Przez cały dzień w studiu telewizyjnym, trwa licytacja złotych serduszek. Kulminacyjny moment, czyli
licytacja nr 1, zaczyna się około godziny 23.00. Po godzinie 00.00, podajemy wstępne, przybliżone wyniki
naszej zbiórki. Zazwyczaj, do końca lutego czyli do momentu rozliczenia z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji, suma ta wzrasta o 30-40%. Podczas trwania Finału, dokładnie rozliczamy
nasze poprzednie zakupy i przede wszystkim dokładnie tłumaczymy cel naszej aktualnej zbiórki.
Warszawskie studio telewizyjne tego dnia odwiedza kilka tysięcy osób. Kilka razy więcej bawi się na Placu
Defilad, przy Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbywa się koncert, a pokaz sztucznych ogni przechodzi
każdorazowo do historii, jako piękne widowisko.

Redaktor Naczelna
Dzień seniora…
W czwartek 21.11.13 grupa musicalowa wystąpiła przed „uczniami” uniwersytetu
trzeciego wieku. Uroczystość odbyła w GOK- u w Czarnej Dąbrówce. Wyjechaliśmy na
siódmej godzinie lekcyjnej. W czasie podróży autobusem podśpiewywaliśmy utwory z
repertuaru naszego niedalekiego występu. Gdy dojechaliśmy musieliśmy się szybko przebrać,
ponieważ mieliśmy możliwość zrobienia próby generalnej z której ochoczo skorzystaliśmy.
Chcieliśmy, by występ wypadł jak najlepiej. W repertuar występu wchodził: „ Psalm
stojących w kolejce”, „Margerita”, „Niech żyje bal”, „Monster High” oraz „Cała Sala”.
Warto też dodać, że mieliśmy wystąpić tuż po wprowadzeniu. Gdy nas zapowiedziano,
przebrani do pierwszej piosenki wkroczyliśmy dzielnie na scenę. Nasz występ zakończył się
wielkimi owacjami ze strony publiczności. Szybko przebraliśmy się w nasze „normalne”
ubrania, zmyliśmy makijaż potrzebny do występu i otrzymaliśmy przepyszny obiad
przygotowany przez Panie kucharki. Zadowoleni i z pełnymi brzuchami wsiedliśmy do
busa, który rozwiózł nas do domów.

Pomysły na Ferie…
Dzisiaj omówimy pomysły na nieubłagalnie zbliżające się ferie. Te spędzone w domu też
mogą być ciekawe!
*DLA Aktywnych chyba największą zabawę przyniosą sporty zimowe! Możecie wybierać
pomiędzy sankami, nartami, łyżwami i innymi świetnymi sportami!!! Pamiętać tylko trzeba
że powinniśmy zachować rozsądek i bezpieczeństwo ( znajdziecie też o tym w tym
wydaniu gazetki)
* Dla ekologów wiedzieć trzeba, że zimą nie wszystko umiera i nie wszystkie ptaki
migrują. Poszukajcie coś na ten temat w internecie i wybierzcie się na spacer do lasu,
poobserwujcie przyrodę zimą. W te porę roku też jest pięknie!
*Dla ciekawskich dowiedzcie się jakiś ciekawostek związanych z zimowym czasem.
Poszukajcie legend, historyjek, bajek czy nawet wierszyków!

Zima to magiczny czas,
który powinniśmy ciekawie spędzać!
Powodzenia!!!
Marysia Pobłocka , klasa VI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
21 stycznia wszystkie Babcie obchodzą swoje święto!
22 stycznia świętują zaś wszyscy Dziadkowie!
Nie zapomnijcie złożyć im wyjątkowych życzeń!
Babcie i dziadkowie są naprawdę wyjątkowi. Babcia, najczęściej kojarzy nam się z opieką.
Gdy rodzice pracują, wyjeżdżają, to właśnie pod jej skrzydłami zostaje wiele dzieci.
Niektóre babcie pieką wspaniałe ciasta, placuszki i szarlotki. Z różnych szkatułek potrafią
wygrzebać stare pierścionki, broszki i naszyjniki – takie, których dzisiaj nie dostaniesz już
w żadnym sklepie! Babcie zawsze znają sposoby na takie kłopoty jak: bluzka poplamiona
lodami truskawkowymi, co zrobić gdy guma przyklei się do dywanu, jak zdjąć z obrusu
zaschnięty wosk. Niektóre babcie potrafią wyczarować na drutach szaliki i swetry. W
żadnych sklepach takich ciepłych i milusich się nie znajdzie!
A dziadkowie? Oooo dziadkowie znają niesamowite historie! Niektórzy pamiętają jeszcze
czasy, gdy była wojna i żyło się wtedy bardzo ciężko. Znają opowieści o czasach, gdy ludzie
walczyli o swoje prawa, gdy nie było sklepów, a jak już były, to jedzenie i tak dostawało się na
kartki. Większość z nich pewnie bardzo ciężko pracowała.
Jeśli jeszcze nigdy tego nie zrobiliście, poproście babcię lub dziadka, żeby wam opowiedzieli
o czasach swojej młodości. Oni przecież nie znali Internetu, komputerów. Jak spędzali wolny
czas, co było dla nich ważne? Może mają jakieś stare fotografie i pokażą wam je? A może
dostaniecie od nich w prezencie stary album, pamiętniki lub przedwojenny zegarek? Dbajcie
o te skarby najlepiej jak potraficie! One mają wartość ponadczasową!
Pamiętajcie o święcie babci i dziadka! Przytulcie ich mocno i powiedzcie im, jak bardzo ich
kochacie!

Dawid Wiczk , III gimnazjum

MOJE WYMARZONE FERIE
Moje wymarzone ferie chciałabym spędzić poza domem. Marzy mi się
wyjazd w góry, gdzie przez tydzień mogłabym odpocząć od szkoły, codziennych
obowiązków i szarej rzeczywistości. Chciałabym się dobrze bawić i aktywnie
spędzić czas na spacerach w góry. Może poznam tam wielu nowych znajomych, z
którymi będę przeżywać wiele nowych przygód. Marze o tym żeby zjechać z
największego stoku i nauczyć się jazdy na snowboardzie. Gdy pogoda dopisze
wraz z znajomymi zrobimy sobie wycieczkę po okolicy, będziemy jeździć na
sankach i rzucać się śnieżkami na punkty, wieczorem zrobimy kulig z
pochodniami.
Drugi tydzień ferii chciałabym spędzić w domu. Korzystać z atrakcji
organizowanych przez szkołę oraz gminę. Wieczorami zamierzam przeczytać
ciekawą i interesującą książkę. Wszystkie miło spędzone chwile chciałabym
dokumentować na pamiątkę i robić interesujące zdjęcia.
Marze by spędzić te ferie bezpiecznie, podczas wspanialej pogody, by się
nie nudzić i nie myśleć o szkole. Chciałabym, aby te ferie pozostały w mojej
pamięci na długo .Jestem przekonana, że ten krótki, miło spędzony czas poprawi
moje samopoczucie, co zaowocuje osiągnięciem lepszych wyników w nauce w
drugim semestrze roku szkolnego.

Gracjana Lewna, klasa VI

