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„Kluczem do edukacji jest
przeżycie piękna”

Friedrich von Schiller

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim Nauczycielom,

Uczniom oraz Pracownikom
Szkoły dużo zdrowia, szczęścia,

pomyślności oraz samych
radosnych chwil w życiu

osobistym.

Redakcja gazetki Radar Pustków

Fotołapanka!

Odlot Konrada

W związku z nadejściem chłodnych dni Konrad
postanowił wybrać się do ciepłych krajów:)
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej -  polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Dzień ten upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela.

Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce -  Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z 
oświatą. Jest on okazją do nagradzania nauczycieli wyróżniających się w swojej działalności dydaktyczno- wychowawczej. Minister 
Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej  oraz 
nagrody Ministra Edukacji. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe 
oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach. 

Światowy Dzień Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela (ang.World Teacher's Day) pod patronatem UNESCO
obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r., na pamiątkę
podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez
UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Dzień ten jest okazją do podkreślenia
wiodącej roli nauczycieli, w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich
poziomach nauczania. W Polsce od 1997 roku 5 października również obchodzony jest
Światowy Dzień Nauczyciela, przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i
szkolnictwa wyższego.

Jola

Autoportret pani Katarzyny Osak

  Z  początkiem  roku  szkolnego  2016/2017  zmienił  się  nieco  skład  naszego  redakcyjnego
zespołu. Nasze szeregi, w roli opiekuna zasiliła pani Katarzyna Osak – nauczycielka matematyki
i  geografii.  Aby  przybliżyć  sylwetkę  naszej  redakcyjnej  koleżanki  prezentujemy   krótki
autoportret z jej udziałem.

Mój początek dnia …... kawa z cynamonem, kardamonem i imbirem. 
Teraz pochłania mnie ...... wychowanie i edukacja mojego 7 letniego syna. 

Pierwsza praca …...2003 rok jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Nagoszynie.
Pierwsze zarobione pieniądze ...... wydałam na własne przyjemności. 

Najbardziej lubię, gdy …...świeci słońce, dostarczając dużo ciepła do serca i pozytywnie
nastraja oraz  ładuje baterie na kolejne dni. 

Sport ekstremalny to dla mnie …...wszelkie sporty związane z wysokością. Np. skoki ze
spadochronem, wspinaczka wysokogórska czy bungee.

Zazdroszczę …... nie zazdroszczę.
Moja największa zaleta …...otwartość. 

Moja największa wada …... czasami brak konsekwencji 
Mój sposób na chandrę …... tabliczka czekolady lub opakowanie ptasiego mleczka. 

Czytam …... bardzo dużo i prawie każdy rodzaj literatury, (powieści, horrory, kryminały,
literatura psychologiczna dotycząca życia i samorozwoju, itd.). Unikam czytania romansów. 
Słucham …... w zależności od nastroju. Uważam ze każdy styl muzyczny ma swoją wartość.

Choć techno i disco polo to nie dla mnie. 
Właśnie oglądam …...  film „Dziewczyna z pociągu” . 

Rzeczy, które dodają mi skrzydeł …...  spotkania z pozytywnymi, inspirującymi ludźmi. 
Ukochane miejsce na ziemi ….... każde, gdyż uwielbiam podróżować, a Ziemia jest tak

cudowna ze wszędzie czuję się dobrze. 
Moją specjalnością w kuchni jest …... spaghetti.

Wywiad przeprowadziła  
Anna Rokita
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Horoskop nauczycielski
 Jeśli Twój nauczyciel okaże się zodiakalnym BARANEM, to nie martw się. Jest on wymagającym typem, ale na klasowe 
głupoty patrzy z przymrużeniem oka. Wszystko ma jednak pewne granice. Nie podkładaj mu pinezek na krzesło i nie śpij w
czasie lekcji. Takie ekscesy bardzo go rozdrażniają i w ramach odwetu zapowiada zazwyczaj błyskawiczną kartkówkę. Na 
lekcje wychowania fizycznego z tym nauczycielem, zakładaj zawsze czyste skarpety i biały podkoszulek. Najczęściej 
sprawdza numery z pierwszej dziesiątki. We wtorki i piątki chodzi zły jak osa.

Gdy okaże się, iż Twój nauczyciel należy do grona zodiakalnych BYKÓW to pamiętaj, że ten typ lubi uczniów robiących 
dobre wrażenie. Postaraj się być aktywistą. Pomimo, że nie pachniesz wiedzą, zgłaszaj się do odpowiedzi bez przerwy, rób 
gazetki klasowe i nie zapominaj o podlewaniu kwiatków. W ten sposób zdobędziesz punkty, które pozwolą Ci bezstresowo 
przetrwać do końca roku. Unikaj nauczyciela języka polskiego, ponieważ namawiać Cię będzie do wzięcia udziału w 
konkursie recytatorskim. Najczęściej pyta numery: 2,16,18 w dni tygodnia zaczynające się na literę p. Lubi kolor żółty i 
zielony, ale ma uczulenie na pył kredowy.

By wkraść się w łaski nauczyciela spod znaku BLIŹNIĄT, prowadź z nim
intelektualne pogawędki podczas przerw lekcyjnych. Na zajęcia przynoś często
encyklopedie multimedialne do wykorzystania i uwierz, że ten trud się opłaci.
W każdej podbramkowej sytuacji będziesz mógł liczyć na swego belfra. Z nim
również wyruszysz na niejedną udaną wycieczkę i zatańczysz kankana na klasowej
dyskotece. Dbaj szczególnie o właściwe relacje z anglistą. Najczęściej pyta w środy
numery parzyste, dlatego w ten dzień przychodź odziany w zieloną bluzę z różowym
słoniem. Jego mocna strona to pozytywne nastawienie do życia, a słaba – pociąg ku
ploteczkom.

Jeśli Twój nauczyciel okaże się zodiakalnym RAKIEM, to na pewno będziesz miał
trudności
z rozgryzieniem jego charakteru. Rzuci Ci się w oczy jego dziwne zachowanie podczas
szkolnego apelu. Po kilku dniach dowiesz się, że twój belfer zakochał się po uszy w
nowym nabytku grona pedagogicznego. Postaraj się wówczas nie wpływać na jego
układ nerwowy i po cichu trzymaj kciuki za szczęście. Wyjątkowo intensywnie
współpracuj z nauczycielem geografii. Najczęściej pyta numery: 3, 13, 23 w dni z silnymi wyładowaniami 
atmosferycznymi, a oceny poprawiaj w przedostatni dzień miesiąca.

Gdybyś trafił w naszej szkole na lekcję zodiakalnego LWA, to pamiętaj, że Twój pedagog nie znosi sprzeciwu, toteż nie 
wychylaj się z własnym indywidualnym spojrzeniem na dany problem. W czasie klasówek nie daj się przyłapać na 
ściąganiu. Chwal nauczyciela za modny ubiór i ciekawą propozycję zorganizowania wystawy
o patronie szkoły. Ten typ wymaga takiej oprawy. Wzorowo zachowuj się zwłaszcza na lekcjach języka polskiego, by nie 
narazić się na opinię lenia. Strzeż się pytania w środy i piątki, jeśli jesteś numerem nieparzystym. 

Jeśli Twój nauczyciel jest zodiakalną PANNĄ, to jego lekcje dodaj do ulubionych. Spodoba Ci się jego nietypowe podejście 
do sposobu prowadzenia zajęć. Belfer postara się być kumplem całej klasy i nie będzie wstawiał do dziennika żadnych 
złych ocen. Jest typem wiecznego luzaka, lubi się spóźniać, ma optymistyczne podejście do życia. Uważaj na nauczyciela 
informatyki. Najczęściej pyta numery z pierwszej dziesiątki.

 Gdy los zetknie Cię z zodiakalną WAGĄ, to z tym belfrem będziesz miał same problemy. Bez przerwy podnosi poprzeczkę i
motywuje Cię do solidnego kucia. Nie przynosi to jednak zamierzonych przez niego efektów. W swych działaniach jest 
konsekwentny
i sprawiedliwy.  Nie ziewaj notorycznie na lekcji, bo pewne zasady wzajemnego szacunku obowiązują również w relacjach 
nauczyciel-uczeń.  Najczęściej pyta co trzeci numer w dzienniku w poniedziałki i piątki. Oceny poprawiaj tylko wtedy, gdy 
jest w dobrym humorze.

Jeśli Twój nauczyciel zalicza się do zodiakalnych SKORPIONÓW, to da się
z nim żyć i miło spędzić czas. Zajęcia lekcyjne w jego wykonaniu to wielka doza wiedzy, ale też pogawędka na ciekawe dla 
młodzieży tematy. Jeśli na lekcji nie starcza mu czasu, to rozmowy przenosi do pobliskiej pizzerii. Nie stresuje klasy i nie 
stosuje represyjnych kartkówek. Jest duszą sympatyczną i przyjazną uczniowi. Niekiedy mogą jednak powiać 
niesprawiedliwe wiatry. Pyta w poniedziałek i czwartek dany dzień miesiąca.

Gdy Twój nauczyciel zalicza się do zodiakalnych STRZELCÓW, to z tym belfrem będziesz miał same problemy. Nie lubi 
wagarowiczów i złości się, gdy źle trzymasz długopis w ręku. Musisz wykazać się dużą cierpliwością
i pokorą. Nie daj się sprowokować, a na lekcje przynoś starannie odrobione zadania domowe. Unikaj wpadki u nauczyciela
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historii. Chyba nie chcesz opracować drzewa genealogicznego jego rodziny? Uważaj w drodze do szkoły, bo pech jest 
zwiastunem niepowodzenia na jego lekcjach. Odpowiadaj zawsze z talizmanem w dłoni i mów „na zdrowie”, gdy kichnie, 
ponieważ często łapie katar.

Jeśli twój nauczyciel jest zodiakalnym KOZIOROŻCEM, to na jego lekcjach panuje przyjemny chaos i mile brzmiąca dla 
ucha atmosfera. Starania Twojego belfra o wprowadzenie dyscyplin
w klasie są kompletnie bezowocne. Nie właź mu jednak na głowę, bo wszystko ma swoje granice. Łagodny jak baranek 
może się zmienić w groźną panterę. 

Gdy nauka w szkole zaprowadzi Cię w ręce WODNIKA, to pamiętaj, że ścisłe przestrzeganie zasad szkolnych jest 
dominującą cechą Twego belfra. Żadnego „lelum polelum”. Postaraj się zadbać o swój pozytywny wizerunek ucznia. Nie 
spóźniaj się na lekcje, bo Twój dzienniczek spuchnie od uwag.  Najczęściej odpytuje numery: 4, 16, 20. Jego ulubione 
kolory to biały
i czerwony, dlatego oceny poprawiaj założywszy uprzednio czerwoną apaszkę.

Jeżeli Twój nauczyciel okaże się RYBĄ, to wygrałeś los na loterii. Na jego lekcje chodzisz chętnie i nie planujesz wagarów. 
Twój belfer to typ uduchowionego romantyka, czyli istoty przyjaznej otoczeniu. Unika stawiania ocen niedostatecznych i 
rozsądnie podchodzi do ilości zadawanych prac domowych. Uwzględnia też prośby uczniów o przełożenie klasówki na inny
termin. Uważaj szczególnie na nauczyciela matematyki. Twoje chichoty pod ławką doprowadzają go do szewskiej pasji. 
Najczęściej pyta numery:3,10,17. Jest groźny we wtorki i piątki. Pamiętaj, żeby w jego obecności nie żuć gumy.

Wróżka Gabriella 

Humor

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę 
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj 
męski, liczba mnoga!

Polonista zwraca się do swojej żony:
- Czy mnie kochasz, najdroższa?
- Oczywiście! - odpowiada żona.
- Całym zdaniem, proszę!

Było sobie dwóch matematyków - kobieta i mężczyzna. 
Jedzą kolację przy świecach i nagle mężczyzna się pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak.
- I ile Ci wyszło?

Biegnie Jasio z kanistrem na stację benzynową. Dobiega 
zdyszany i prosi do pełna. Sprzedawca pyta:
- Co, pali się?
- Tak, szkoła, ale coś jakby przygasa.

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją 
ojca.
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę!

                                                                                                              
     

Gabi

Jak ciekawie spędzać jesienne wieczory?

1.Zrób sobie słodką herbatę, usiądź pod kocem i poczytaj ulubioną książkę.
2.Poszukaj ciekawych filmów albo seriali i zabierz się za oglądanie!

3.Zadbaj o siebie i wykonaj serię ćwiczeń.
4.Znajdź  jakieś ciekawe przepisy i wypróbuj je!
5.Poukładaj puzzle albo zagraj w grę planszową.

6.Posłuchaj  muzyki.
Dzięki tym pomysłom Twój jesienny  humor na pewno ulegnie  poprawie  
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Co warto przeczytać?

,, Zakochać się”  Cecelia Ahern 
Losy Adama Basila i Christine Rose splatają się pewnej nocy, kiedy na dublińskim moście Christine
powstrzymuje Adama przed popełnieniem samobójstwa....

„Jesienna Miłość” Nicolas Sparks

Siedemnastoletni chłopiec, Landon Carter, uczy się w ostatniej klasie szkoły średniej w małym
miasteczku w Karolinie Północnej. Jego ojciec pragnie, by Landon poszedł na studia, na jak najlepszy
uniwersytet, jednak siedemnastolatek nie myśli o przyszłości, razem z przyjaciółmi prowadzi
beztroskie życie. Tymczasem zbliża się doroczny bal, Landon musi się na nim pojawić, ponieważ jest
przewodniczącym samorządu uczniowskiego, ale nie ma z kim pójść. Wszystkie dziewczyny były już
zaproszone, oprócz jednej - Jamie Sullivan.       

„Trzy metry nad niebem ‘’ Federico Moccia
Szesnastoletnia Babi, dziewczyna, z tak zwanego dobrego domu, świetna uczennica i przykładna córka, na
skutek pogmatwanego splotu przypadków, poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego życie składa się z
ćwiczeń na siłowni, wyścigów na motorze i bezsensownych bijatyk. Mimo krańcowo różnych charakterów i
sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, zakochują się w sobie bez pamięci 

                                                                                                                                                       Jola

Specjalnie dla naszych czytelników prezentujemy wskazówki na szczęśliwe życie Paulo Coelho 

Jeśli zdecydujesz się coś dać, dawaj to z radością.
Pamiętaj swój ulubiony wiersz. 

Nie wierz we wszystko, co słyszysz.  
Kiedy mówisz „kocham’, okaż to. 

Kiedy mówisz „przepraszam”, patrz prosto w oczy. 
Wierz w miłość od pierwszego wejrzenia. 
Wierz w niechęć od pierwszego wejrzenia. 

Nie kop pod nikim dołków, bo sam w nie wpadniesz. 
Żyj z wielką pasją, ze wszystkimi smutnymi konsekwencjami, które się z tym wiążą - to jest tego warte. 

Mów powoli, myśl szybko. 
Nie oceniaj ludzi po ich bliskich. 

Kiedy ktoś zadaje ci niedyskretne pytanie, uśmiechnij się i zapytaj: Dlaczego chcesz to wiedzieć? Zazwyczaj ucina to dalsze
dociekania. 

Pamiętaj, że wielka miłość i wielkie sukcesy wiążą się z wielkim ryzykiem. 
Zadzwoń do mamy i powiedz jak bardzo ją kochasz. 

Każdą przegraną traktuj jako lekcję. I napraw to tak szybko jak to możliwe. 
Zawsze pamiętaj o zasadzie „S”: szacunku do samego siebie, szacunku do innych i szacunku do wszystkiego, co robisz. 

Nie pozwalaj małym kłótniom niszczyć wielkich przyjaźni. 
Uśmiechnij się, kiedy odbierasz telefon. Twój rozmówca to słyszy. Poślub kogoś, z kim lubisz rozmawiać. 

Na starość wiele tracimy, ale niezmienna pozostaje zdolność komunikacji - nie zapomnij o tym. 
Raz na jakiś czas pobądź sam. Ale tylko raz na jakiś czas. 

Więcej czytaj, mniej oglądaj telewizji. Dzięki temu łatwiej będzie ci przekazać dzieciom to, czego się nauczyłaś. 
Wiedz, że milczenie też może być odpowiedzią. 
Módl się. Bo moc modlitwy jest nieskończona. 

Czytaj między wierszami. 
Żyj tak, aby móc z uśmiechem spojrzeć wstecz. 

Sprzeczaj się z bliskimi, koncentruj się na chwili obecnej, nie przywołuj dawnych smutków. 
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W podróży odwiedzaj miejsca, których nikt z twoich towarzyszy nie odwiedził. To będą twoje miejsca. 
Możesz osiągnąć wszystko ale nie można mieć wszystkiego. 

Pamiętaj, że jesteś odbiciem swojego losu. 
Ciesz się szczęściem, gdy jest dla ciebie łaskawe. 

Jeśli chcesz wystrzelić strzałą prawdy, najpierw zanurz jej grot w miodzie. 
Proś o pomoc. I wiedz jak ją docenić. 

Jak najszybciej poznaj wszystkie zasady i naucz się, jak niektóre z nich przekraczać. 
Wybierz swoich przyjaciół i wybierz swoich wrogów. Nikogo z nich nie wyróżniaj zachętą. 

Gdy ktoś obraża cię słownie, nie przerywaj. A jego agresja sama się wyczerpie. 

Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta, promotor „dobrej magii”. Autor m.in. książek „Alchemik”, „Podręcznik wojownika
światła”, „Zdrada”.

Ciekawostki

Biała czy czarna?

Dodatek mleka sprawia, że kawa jest łagodniejsza dla żołądka. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy pijemy ją na czczo – co generalnie nie
jest dobrym zwyczajem! Kawa z mlekiem w mniejszym stopniu wypłukuje magnez i inne składniki mineralne. Ale to jedna strona 
medalu. Druga: kawa z mlekiem jest bardziej kaloryczna, może wywoływać uczucie ciężkości w żołądku, bo jest ciężej strawna. 
Działa tez mniej pobudzająco: połączenie kofeiny z białkami mleka ogranicza jej wchłanianie. Jeśli więc potrzebujemy zastrzyku 
energii, lepiej wypijmy czarną kawę. Możemy ją s\osłodzić – glukoza to czysta energia.

Rozpuszczalna czy mielona?

Filiżanka naparu z kawy mielonej zadziała mocniej. Zawiera bowiem ok. 120 mg kofeiny. W takiej samej filiżance kawy 
rozpuszczalnej jest średnio połowa tj dawki. Efekt? Kawa rozpuszczalna ma mniej drażniący wpływ na organizm, ale też tylko 
połowę dobroczynnych właściwości kawy. Niektórzy specjaliści ostrzegają jednak, że w rozpuszczalnej znajdują się dodatki 
chemiczne, które mogą być nieobojętne dla zdrowia. Ważny jest też sposób parzenia. Najzdrowsza jest kawa z ekspresu. Mniej 
zdrowa jest parzona w filiżance i gotowana -  taki sposób przyrządzenia sprawia, że do napoju przenika więcej substancji 
drażniących. Zwłaszcza osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny rezygnować z kawy gotowanej (i espresso), gdyż sprzyja 
ona wzrostowi we krwi poziomu tzw. złego cholesterolu (LDL).

RADAR  PUSTKÓW 
Gazetka szkolna  Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
Opiekunowie: Anna Rokita  annarokita@onet.eu  , 
Katarzyna Osak  osak-katarzyna@wp.pl 

                                       

Pustków Osiedle 34,   39 - 206 Pustków Osiedle,   tel./fax (014) 681 87 39,     www.rekrutacja.zszpustkow.vel.pl    Kwartalnik.  Wydanie z dnia  16.10.2016   Strona 6    

mailto:annarokita@onet.eu
http://www.rekrutacja.zszpustkow.vel.pl/
mailto:osak-katarzyna@wp.pl

	W numerze:
	Dzień Edukacji Narodowej
	Światowy Dzień Nauczyciela
	Autoportret pani Katarzyny Osak
	Horoskop nauczycielski
	Humor
	Jak ciekawie spędzać jesienne wieczory?
	Co warto przeczytać?
	Coelho i jego wskazówki na szczęśliwe życie
	Ciekawostki
	Fotołapanka!
	Odlot Konrada

	Dzień Edukacji Narodowej
	Światowy Dzień Nauczyciela
	Autoportret pani Katarzyny Osak
	Horoskop nauczycielski
	Humor
	Jak ciekawie spędzać jesienne wieczory?
	Co warto przeczytać?
	„Jesienna Miłość” Nicolas Sparks
	„Trzy metry nad niebem ‘’ Federico Moccia
	Specjalnie dla naszych czytelników prezentujemy wskazówki na szczęśliwe życie Paulo Coelho
	Ciekawostki

