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Grudzień nr 3

Święta, święta, święta…
Boże Narodzenie to święto pełne uroku. Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony Wigilią
i Pasterką.
W XVII wieku w Polsce zaczęła kształtować się
bożonarodzeniowa tradycja jaką znamy do dziś. Składają się na nią spotkania z rodziną przy wspólnym wigilijnym stole, na którym nie może zabraknąć opłatka,
składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie kolęd.
Klaudia

Białe myśli lekkie jak puch
niech anioł przywieje z nieba,
otworzy skrzydłem nadziei
i niech kolędę zaśpiewa.
Bo dzisiaj jest piękny dzień,
wszystko się rodzi na nowo,
więc w blasku tajemnych świąt
żyj zdrowo i kolorowo.
Pada śnieg, suną sanki,
jest renifer i bałwanki.
Śnieżki z nieba spadają,
życzenia zdrowych świąt
Składa Redakcja
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Wywiad z panią psycholog - Aleksandrą Grzywą
mogła pracować w szkole. W czasie studiów ukończyłam też roczne studium dotyczące interwencji kryzysowej. I można powiedzieć, że teraz znów zaczęłam
studia, bo rozpoczęłam 4-letni kurs, który pozwoli mi
być terapeutą. Psychologia ma to do siebie, że właściwie nawet obowiązkowe jest ciągłe doszkalanie się,
odbywanie różnych kursów, studiów itp.
4. Dlaczego akurat psychologia?
1. Co skłoniło Panią aby zostać psychologiem?
Psychologia to na tyle specyficzny kierunek
studiów, że kończąc ją absolwent ma bardzo szerokie
spektrum możliwości dotyczących tego gdzie chce
pracować, np. w szpitalach, szkołach, przedszkolach,
różnych korporacjach, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach leczenia uzależnień, w policji i wielu
innych miejscach. Można także zostać psychoterapeutą. Dlatego czasem, nawet już będąc na studiach
może być trudno zdecydować, którą z tych ścieżek
zawodowych chce się wybrać.
Z biegiem studiów, poznając nowe przedmioty, coraz lepiej znając siebie, odkrywałam, że dla mnie
praca psychologa oznacza bezpośredni pomocowy
kontakt z drugim człowiekiem. Psychologia biorąc
pod uwagę szeroki wybór miejsc, w których można
pracować dawała mi takie możliwości.
2. Czy lubi Pani swój zawód?
Jestem na początku drogi w swoim zawodzie,
ale już mogę powiedzieć, że lubię swój zawód. To praca, która na pewno nie jest monotonna, każda rozmowa z drugą osobą jest inna, poznaję różne ludzkie
historie, które wymagają takiego przeanalizowania
aby móc podjąć jak najbardziej efektywne działania.
Ta praca pozwala mi się też ciągle rozwijać. To bardzo
ciekawy i pasjonujący zawód, który może dawać wiele
satysfakcji, choć często trzeba na nią sporo poczekać
bo taka praca raczej nie daje natychmiastowych
rezultatów.
3. Jakie kierunki studiów Pani ukończyła?
Ukończyłam 5-letnią psychologię, a także
podyplomowo Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne,
które dawały mi uprawnienia m.in. do tego, żebym
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To dosyć trudne pytanie ze względu na to,
że nie należałam do osób, które mają sprecyzowane
zainteresowania i wiedzą konkretnie co chcą robić
w życiu. Kończąc liceum nie miałam pojęcia o tym
czym chcę się zajmować, a już na pewno nie wiedziałam jak konkretnie wygląda praca psychologa. Psychologię wybrałam bardzo intuicyjnie, nie byłam
do końca przekona, że to jest zawód dla mnie. Myślę,
że też spory wpływ na tą decyzję miała moja mama,
która miała przeczucie, że psychologia do mnie pasuje. Na szczęście w ciągu pięciu lat studiów okazało się,
że to był bardzo dobry wybór.
5. Czy ma pani jakieś inne zainteresowania prócz
psychiki ludzkiej?
Psychika ludzka jest tak szerokim, nieodgadnionym zagadnieniem, że właściwie mogę zgłębianie
jej traktować też jak swoje hobby. Nie kończą się
tytuły książek związane z psychologią, które powinnam i chciałabym przeczytać. Tym jak na razie głównie się interesuję. Chociaż lubię też historię, niestety
jak na razie poświęcam jej dużo mniej czasu.
6.Jak spędza Pani wolny czas?
Gdy mam wolną chwilę lubię spotykać się
ze znajomymi, dla których ostatnio nie miałam
za dużo czasu. Poza tym odpoczywam odwiedzając
moją rodzinę. Bardzo lubię czytać książki (nie tylko
psychologiczne). Świetną rozrywką jest dla mnie wyjście na koncert albo do teatru. Lubię teatr Kwadrat,
który gra sztuki komediowe. Ostatnio rozwijam, pasję
do gier planszowych, którą na pewno można połączyć
ze spotkaniami w gronie znajomych. Polecam gry
„Wsiąść do pociągu” i „Osadnicy z Catanu” – wymagające obmyślenia strategii, ale są przy tym bardzo
emocjonujące.

7. Jakie są Pani największe osiągnięcia, sukcesy?
Biorąc pod uwagę pracę, wydaje mi się, że trudną
sytuacją, z którą udało mi się poradzić i myślę, że mogę
traktować to jako sukces to rozmowa z pewną kobietą
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie jeszcze niedawno pracowałam. Była to rozmowa telefoniczna około
3 w nocy więc pora również utrudniała koncentrację. Kobieta była bardzo mocno roztrzęsiona i ujawniała myśli
samobójcze. Na szczęście udało mi się ją uspokoić i nic
sobie nie zrobiła, a mi podziękowała. Poza tym myślę, że
sukcesem mogą być słowa, które słyszę od osób, z którymi
rozmawiam w pracy, o tym, że pomogłam i jest im choć
trochę lepiej.
8. Czy mam Pani swój autorytet? Jeśli tak to kogo?
Myślę, że autorytetami są dla mnie, moi rodzice.
Co prawda nigdy nie myślałam o nich używając słowa
„autorytet” ale wydaje mi się, że pełnią taką funkcję.
Na pewno mają w sobie takie cechy, które są dla mnie
wartościowe i chcę je w sobie rozwijać.
A jeśli chodzi o sprawy zawodowe to tu trudno
byłoby mi wymienić jakiś autorytet. W pewnym sensie
autorytetami są dla mnie psychoterapeuci, z którymi mam
kontakt i są dużo bardziej doświadczeni ode mnie. Jednak
w psychologicznej pracy z ludźmi, raczej nie jest wskazane
ścisłe wzorowanie się na kimś. Dobrze jest się kimś inspirować, ale ważne jest samodzielne wypracowanie
własnych narzędzi pracy.
9. Czy ma Pani ulubiony film lub książkę?
Bardzo lubię książki Marqueza. Zachęcam do przeczytania „Miłości w czasach zarazy”, „Sto lat samotności”
lub „Życie jest opowieścią”. Poza tym bardzo miło wspominam lekturę „Doktora Żywago” Borysa Pasternaka oraz
„Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego.
Z filmów bardzo podobał mi się m.in. „Wszystko
gra” Woody’ego Allena.

Dziękujemy z udzielenie odpowiedzi na nasze
pytania i życzymy sukcesów w pracy zawodowej
i życiu prywatnym.
Redakcja
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Oko w oko z Katniss Everdeen
Igrzyska Śmierci to seria książek
autorstwa Suzanne Collins opowiadająca o dążeniu do niepodległości i samodzielności dystryktów od lat podporządkowanym jednemu z nich – stolicy, Kapitolowi, który bezlitośnie żeruje
na pozostałych. Taka książka nie mogła nie doczekać się ekranizacji. I tak
mamy już kolejną część – „Kosogłosa”
reżyserowaną przez Francisa Lawrence. Było mi bardzo przyjemnie, bo razem z redakcyjną koleżanka mogłyśmy pójść i zobaczyć to dzieło na
ekranie kinowym.
Gra aktorów? Perfekcyjna! W żadnym
momencie nie dało się wyczuć, że jest
to udawane. Patrzyłam na to jak na
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dokument, co raz bardziej wciągając
się w fabułę i przeżywając razem z tytułową Katniss. Lecz spójrzmy na obsadę i od razu wszystko się wyjaśni –
Jenifer Lawrence, Josh Hunterson,
Liam Hemsworth, Woody Harrlson,
Julianne Moore.
Jedne co mi się nie podobało to
moment, w którym skończyła się
pierwsza część. Zostawić widza w takim niedosyceniu?! Niezłe zagranie.
Od razu patrzę w kalendarz i rezerwuje czas na część drugą.
Cała reszta również perfekcyjna.
Muzyka idealnie oddawała momenty
i klimat. Warto wspomnieć o strojach,
które mimo swej prostoty były mistrzowsko dobrane do całej reszty.
Efekty specjalne wplatały się w film
tworząc wrażenie, że to wszystko dzieje się naprawdę. Bunt tych ludzi, sposób w jaki stawiali opór, perspektywa
z jakiej jest to ujęte powoduje, że nawet nie wiem kiedy minęły te 2 godziny.
Czy poszłabym na to jeszcze raz?
Oczywiście! Polecam każdemu, kto poszukuje wciągającego filmu!
Kinga

„Gdy zabraknie historii, zastępują ją bajki”
W czasie zimy dzieci odliczają dni do świat
Bożego Narodzenia. Piękne, choć surowe, krajobrazy pobudzają naszą wyobraźnię. Każdy z nas
słuchał na pewno bajek o Świętym Mikołaju, a
także Pani Zimie. Jednak najbardziej znane zimowe
historie
to
„Królowa
Śniegu”
i „Dziewczynka z zapałkami” pióra Hansa Christiana Andersena.
Urodził się on 2 kwietnia 1805 roku
w Odense, w Danii. Był synem szewca Hansa Andersena i praczki Anne Marie. W krainę baśni wprowadziła go babcia. Często bywał z nią w przytułku dla
chorych, gdzie pielęgnowała ogród. W wieku czternastu lat wyjechał do Kopenhagi, by tam uczyć się
i tworzyć. Jednak chwile spędzone w rodzinnej
miejscowości na zawsze pozostały w jego pamięci
i były inspiracja przy tworzeniu wielu baśni. W latach 1820–1821 uczęszczał do szkoły baletowej. Od
1829 roku pisał wiele sztuk teatralnych. Były on jednak pełne błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, przez co krytycy często je odrzucali. W 1822
uzyskał stypendium królewskie, które umożliwiło
mu dalszą naukę w szkole, a następnie studia. Jako
dorosły nie prowadził ustabilizowanego życia. Kochał podróże i zwiedził niemal całą Europę. Sukcesem literackim pisarza była powieść Improwizator
(1835). Twórczość dla dzieci początkowo traktował
jako zajęcie na marginesie pisarstwa dla dorosłych.
Mimo to stworzył ok. 150 baśni i to dzięki nim zyskał tak szeroki rozgłos. Najbardziej znane z nich
to:
„Brzydkie
Kaczątko”,
„Calineczka”,
„Dziewczynka z zapałkami”, „Królowa Śniegu”,
„Mała Syrenka”, „Nowe szaty cesarza” oraz „OleZmruż oczko”. Zmarł 4 sierpnia 1875 roku na terenie posiadłości wiejskiej Rolighed koło Kopenhagi.
W 1956 roku po raz pierwszy została rozdana nagroda im. Hansa Christiana Andersena. Jest ona

przyznawana co 2 lata przez Międzynarodową
Izbę ds. Książek dla Młodych (IBBY) autorom i ilustratorom książek dla dzieci. Przez wielu jest nazywana „małym noblem”.
Każda z baśni Hansa Christiana Andersena
zawiera morał oraz szereg dobrych, czułych postaci, które sprawią, że zapamiętamy te historie
na długo. W ,,Baśni mojego życia” napisał:
„Zrozumiałem, że istnieją ludzie, w których towarzystwie człowiek czuje się lepiej, wszystko, co
gorzkie przemija, a świat rozpromienia słońce”.
Emilka
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Relacja z szkolnego konkursu recytatorskiego
Poezji Bożonarodzeniowej.
W dniu 17 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbył się konkurs
recytatorski, w którym wzięło udział ośmiu uczniów z klas pierwszych
i drugich. Wiersze recytowane przez uczestników przeniosły nas w atmosferę Bożego Narodzenia. Wszystkim uczniom gratulujemy i zapraszamy na kolejny konkurs, który odbędzie się już za rok. Za nagrody
serdecznie dziękujemy firmie KPZ Ozdoby Choinkowe w Sulejówku.
Wyróżnieni zostali:
Karolina Gładysz z kl. II b
Magdalena Mroczek z kl. I c
Patrycja Mazek z kl. I a
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Turniej warcabowy
Piątego grudnia, w naszej szkole, odbył się
III Szkolny Turniej Warcabowy. Wzięło w nim udział 12
zawodników z różnych klas. Po wielu rozegranych meczach, pierwsze miejsca zajęli: Mateusz Bartczak kl. 2d
Ex aequo: Karolina Gładysz z kl. 2b i Patryk Kostka z kl.
1c
Kolebką warcabów jest Egipt. Bowiem już 3000
lat p.n.e. znano grę zwaną Sene, której twórcą miało być
Bóg Tot. Gra znana nam w dzisiejszej postaci powstała
na Półwyspie Iberyjskim na przełomie XV i XVI wieku.
Pierwsze znane, i do dziś zachowane, książki o warcabach zostały wydane na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Gra
posiada wiele odmian, spośród których za dyscyplinę
sportową
uważane
są
warcaby
polskie
(międzynarodowe). Rozmiar planszy jest w nich zwiększony z 64 do 100 pól. Gra rozgrywana jest na ciemnych
polach, a każdy gracz rozpoczyna grę z 20 pionkami. Celem rozgrywki jest zbicie wszystkich pionków przeciwnika lub uniemożliwienie mu wykonania ruchu. Przeciętny
czas jednej partii turniejowej wynosi od 3 do 5 minut.
Od 1954 roku, przez 40 lat mistrzem świata w warcabach angielskich był Marion Tinsley. W tym czasie
przegrał zaledwie 9 partii. W 1994 roku pokonał
go program komputerowy Chinook. W 2007 roku jego
twórcy udowodnili, że niemożliwe jest pokonanie go.
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Karty święteczne, które powstały na
zajęciach artystycznych w naszej szkole.
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