Do wakacji
Miesiecy: 2.11 miesiecy
Tygodni: 9 tygodni
Dni: 63 dni
http://www.wakacje.3mt3.pl/

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR9 GIMNAZIUM NR4 W SUWAŁKACH

W tym numerze :
Mistrzowie są wśród nas, czyli
o laureatach konkursów.

Mistrzowie są wśród nas!
W lutym zostały rozstrzygnięte konkursy przedmiotowe na poziomie wojewódzkim. Tym razem laur
zwycięstwa przypadł trzem naszym koleżankom:

Wywiad z Panią Martą Putrą - doradcą
zawodowym.
Spotkanie z Policją - Sieciaki
na ratunek!!!

Monika Katarzyna Kasacka z kl. III a
Laureatka olimpiady z biologii (uczennica p. Joanny Raczyło) oraz
finalistka z geografii (przygotowana przez p. Małgorzatę Gołdowską)
Co sprawiło Ci największą trudność w przygotowaniu się do konkursów?

„Wolność jest w nas”
Walentynki w naszym gimnazjum
Zwycięzcy Halowych Mistrzostw Suwałk
w Tenisie Stołowym młodzieży.

• Największą trudność sprawiło mi na pewno dużo nauki, ale też
sprawdziany z innych przedmiotów, które musiałam zaliczać.
Jakie są twoje pasje?

• Hmm… Myślę, że może taniec.
Co robisz w wolnym czasie?

• Uczę się, spędzam czas z przyjaciółmi.

Ciężkie życie ucznia
W tygodniowym rozkładzie ucznia jest
5 dni męczarni i tylko 2 dni luzu.

Do jakiej szkoły chciałabyś się dostać?

• Chciałabym się dostać do LO nr 1 lub LO nr 3.

Klaudia Maria Potapczyk z kl. III f

W ciągu tych 5 musimy na przykład
znosić:

Laureatka olimpiady z języka polskiego (uczennica p. Anety Janulewicz)

- testy na zwierzętach (biologia)
- magię liter (polski)
- szklaną pułapkę (chemia)

Czy masz jakiś specjalny sposób na naukę?

Przechodząc do telenoweli (planu
lekcji) poniedziałek wyglądałby
następująco

• Nie, po prostu pracuję z nauczycielami i systematycznie uczę się
w domu.

- poligon (w - f) - bez komentarza...

Jakie są twoje plany na przyszłość?

- 5, 10, 15 (matematyka) - szacun dla
Pitagorasa

• Nie mam jeszcze specjalnych planów; zobaczymy, co będzie. Myślę
jednak, aby pójść do LO nr 1 lub nr 2 w Suwałkach.

- informatyka - to, co tygryski lubią
najbardziej

Jak spędzasz wolny czas?

- w pustyni i w puszczy (geografia) gwiazdozbiory są wśród nas..

• Lubię jeździć na rowerze i czytać książki.

- w.d.ż.w.r. - czy to jest przyjaźń, czy
to jest kochanie?

Aleksandra Sowulewska z kl. III e

- technika - suwmiarki rlz!
Dzwonek na przerwę, wychodzisz ze
szkoły z myślą, że jutro sprawdzian –
trzeba przygotować ściągi =). Z
utęsknieniem czekasz na weekend –
wsje emo wakacji...

Laureatka olimpiady z języka polskiego (uczennica p. Gabrieli
Warakomskiej)
Warakomskiej
Kto cię zmobilizował do nauki?

• Mama, nauczycielka języka polskiego i ja sama..
Dlaczego wybrałaś akurat ten przedmiot ?

• Wybrałam go, ponieważ dobrze się w nim czuję i myślę, że jestem
humanistką.
Co robisz w wolnym czasie?

• Chodzę na tańce i słucham muzyki.
Może wiesz już, do jakiej szkoły się wybierasz?

• Nie, nie mam jeszcze sprecyzowanych planów. Do jakiegoś liceum, ale
nie Suwałkach, może w Warszawie.
(Cicha)
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„Tym właśnie się zajmuję”
Wywiad z Panią Martą Putrą - doradcą
zawodowym w naszym gimnazjum
Od niedawna pełni Pani funkcję pedagoga w Szkole Podstawowej nr 5 oraz
doradcy zawodowego w naszym gimnazjum. Czym kierowała się Pani przy
wyborze tego zawodu?

• Wybierając zawód pedagoga jak również doradcy, kierowałam się swoimi
zainteresowaniami, predyspozycjami oraz umiejętnościami. Lubię pracę z
ludźmi, daje mi ona mnóstwo satysfakcji, radości. Zgadzam się ze słowami
Konfucjusza: „Wybierz sobie pracę, którą lubisz, a nie będziesz musiał
pracować do końca życia”.
Czym zajmuje się Pani dokładnie jako doradca?

• Diagnozuję zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące planowania

kształcenia, aktualizuję dane na temat szkół ponadgimnazjalnych oraz
udostępniam je wszystkim zainteresowanym, udzielam indywidualnych porad
uczniom oraz ich rodzicom, prowadzę zajęcia aktywizujące, współpracuję z
różnymi instytucjami wspomagającymi gimnazjalistów (takimi jak Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna), poszukuje też nowoczesnych środków
informacji. Tym właśnie się zajmuję!
Czy każdy trzecioklasista może zwrócić się do Pani w sprawie wyboru szkoły?

• Oczywiście! każdy uczeń Gimnazjum, nie tylko trzecioklasista, może zwrócić się do mnie nie tylko w kwestii wyboru szkoły, ale z każdym
problemem dotyczącym planowania drogi edukacyjno-zawodowej.
Gdzie zdobywała Pani wykształcenie?

• Jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego w Suwałkach, po ukończeniu którego uzyskałam świadectwo maturalne oraz tytuł technika

ekonomisty. Następnie kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku pedagogika, tam również
ukończyłam studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Postęp technologiczny, który wymaga szybkiego dostosowania się do zmian
zachodzących we wszystkich sferach naszego życia zmusza nas do ustawicznego kształcenia, dlatego też ja również systematycznie podnoszę
swoje kwalifikacje.

Czy pracowała Pani wcześniej z młodzieżą?

• Tak. Pracowałam ponad rok w Olsztyńskim Hufcu Pracy przy Warmińsko-Mazurskiej Komendzie OHP jako wychowawca.
Nasi koledzy mają problemy ze stresem. Czy mogłaby Pani zdradzić naszym czytelnikom kilka sposobów, jak sobie z nim radzić?

• Jak wiele jest źródeł stresu, tak wiele jest sposobów radzenia sobie z nim. Takimi metodami są na przykład: rozmowa z bliską osobą, ćwiczenia
relaksacyjne lub fizyczne, spokojna muzyka, spacer, zabawny film lub książka, itp.
Kto jest Pani autorytetem i dlaczego?

• Jest kilka osób, z których czerpię wzór w dążeniu do celów. Jedną z nich jest moja mama, która pokazała mi, jak być dobrym człowiekiem.
Jakie są Pani zainteresowania? Jak Pani lubi spędzać wolny czas?

Sieciaki na RATUNEK!
Jak wszyscy wiemy, Internet jest
wielką skarbnicą wiedzy oraz
miejscem ,,spotkań’’
i rozmów z przyjaciółmi, ale
niestety. nic nie jest to miejsce
idealne. Internet ma też swoje złe
strony, o których uczniowie klas I
oraz II rozmawiali z przedstawicielkami Komendy Miejskiej
w Suwałkach pod koniec maja.
Na spotkaniu poruszaliśmy
te mat y m.in . p o rno grafii ,
pedo filii, groo min gu oraz
uzależnień od Internetu. Dowiedzieliśmy się, co możemy
nazwać ,,cyberprzemocą’’, na którą często narażamy się lub sami ją

We wtorek, 10 marca kilka klas udało się do kina „Bałtyk”
na seans filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
Obraz ten przybliżył nam postać duchowego przewodnika
Polaków w czasie stanu wojennego – księdza Jerzego
Popiełuszki. Poznaliśmy historię jego życia - od
dzieciństwa na podlaskiej wsi, poprzez jego służbę
w
o
j
s
k
o
w
ą
i duchową, aż do jego brutalnego morderstwa w 1984r.
Wszyscy byli zgodni, że dzięki filmowi mogli lepiej
poznać samego ks. Jerzego, ale też lepiej zrozumieć, jakie
były motywy jego postępowania:
Cieszę się, że obejrzałam ten film, ponieważ przybliżył mi

„Wolność jest w nas”
tworzymy. Pamiętajmy o tym, aby podchodzić z dystansem do nowo
poznanych ludzi i starać się traktować innych tak, jak sami byśmy

on sylwetkę księdza Jerzego. Myślę, że jest on dobrym

Miłość niejedno ma imię…
13 lutego 2009 roku odbyły się w naszej szkole
obchody Dnia Św. Walentego. Tego dnia przy
wejściu do szkoły każdy otrzymywał serce z
numerkami. Osoby posiadające te same numery
(chłopak i dziewczyna) dostawały po lizaku. Na
terenie szkoły działała również poczta
walentynkowa, a osoby, które były ubrane na
czerwono, zwalniano z odpowiedzi (co spotkało się z
entuzjastycznym przyjęciem ze strony
zainteresowanych!). W powietrzu cały dzień unosiła

Swoje oferty możecie składać
do redaktorów ,,Puenty’’ w środę
o godzinie 13:30 w sali 103.

Halowe Mistrzostwa Suwałk
w Tenisie Stołowym Młodzieży

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł
Jasiu denerwował tatę i ten wymyślił brudny do szkoły i pani go za karę
wysłała go do domu!
synowi zadanie:
- I co pomogło?
- Jasiu, patrz przez okno i wypatruj ludzi - Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.
ubranych na czarno, a za każdego dam ci
1zł.
Blondynka u weterynarza w poczekalni
Jasiu patrzy uważnie i mówi:
uspokaja swojego psa:
- No to tata się nie wypłaci, bo idzie - Azor, nie szczekaj tak. Zobacz, tam też
pogrzeb.
czeka kotek do pana doktora i nie
szczeka!
Na lekcji w-fu pani każe uczniom robić
rowerek. Wszystkie dzieci ruszają - Zostałam niedawno matką – chwali się
blondynka koleżance.
nogami, tylko nie Jasiu.
- Syn ?
Pani podchodzi do niego i mówi:
- Nie.
- Dlaczego nie ruszasz nogami?
- A więc córka?
Na to Jasiu:
- Skąd wiesz?
- Bo jadę z górki.
Przychodzi gruba baba do lekarza.
Lekarz pyta:
- Bierze pani te tabletki na
odchudzanie?
- Tak, biorę.
- A ile?
- Ile, ile... Aż się najem!!

Na przyrodzie pani pyta Jasia:
- Jasiu, jakie znasz rośliny rolne ?
No…
Marchewkę,
pietruszkę,
rzodkiewkę…
- Nie Jasiu, nie marchewkę i rzodkiewkę,
tylko marchew i rzodkiew.
- I pietrusz też?
(Glina, Sofija)

25 stycznia odbyły się Halowe Mistrzostwa Suwałk w Tenisie Stołowym
młodzieży. W zawodach wzięło udział 14 najlepszych tenisistów klas pierwszych
Gimnazjum nr 4. Nagrody zwycięzcom ufundował UKS ŻAK.
Najlepsi tenisiści klas pierwszych :
1.

Daniel Andruczyk (pierwszy od lewej)

2.

Michał Pajewski (nieobecny na zdjęciu)

3.

Damian Danielewicz (czwarty od prawej)

4.

Dominik Jędzul (drugi od lewej)

5.

Jakub Nartowicz (szósty od lewej)

