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SZTAMA

Spis treści:

Słowo do Czytelnika
Drodzy Sztamowicze!
Nareszcie
doczekaliśmy
się nadejścia wiosny. Trzeba przyznać, że w tym roku zima dała się
nam we znaki. Na szczęście najchłodniejszy czas chyba mamy już
za sobą. Teraz na Wasze ręce składam najnowsze – marcowokwietniowe wydanie „SZTAMY”.
W tym numerze…
W czym Pani prof. Magdalena Kawa-Wilińska przypomina
Don Kichota? Jak maturzyści przygotowują się do najważniejszego
w ich życiu egzaminu? Czym tak
naprawdę jest miłość? Dziewczyny
lubiące różowy kolor to rzeczywiście próżne i mało inteligentne osoby? Aby znaleźć odpowiedzi na te
pytania, koniecznie przeczytajcie
„SZTAMĘ”!
Ponadto w tym wydaniu
znajdziecie wiadomości o tym, jak
w naszej szkole obchodzono Dzień
Angielski oraz Dzień Francuski. Pani prof. Malwina Górnicka odpowie
na „7 pytań do…”, a Darek Iwan
z klasy plastycznej opowie o swoich
pasjach.
Cała strona szósta dotyczy
tematyki związanej z wagarami.
Możecie dowiedzieć się, czy nasi
Profesorowie chodzili na wagary,
a także spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje ma opuszczanie zajęć lekcyjnych.
Nasi dziennikarze przygotowali również recenzje. Jarek, specjalnie dla Was, zastanawia się nad
tym, czy Dan Brown, tworząc Kod
Leonarda da Vinci, chciał odkryć
prawdę. Sylwia przedstawi Wam
nietypową Ewangelię według ziom’a Janka ;-) Możecie dowiedzieć
się również, czy warto zobaczyć
Nostalgię anioła oraz Supernatural.

Nie zapomnieliśmy także o rubryce
sportowej. Dzięki Asi będziemy
mogli poznać wyniki tegorocznych
Mistrzostw Małopolski w pływaniu.
Na ostatniej stronie znalazły się dwie nowe rubryki. Basia
podpowie Wam, jak zastosować
metodę haków podczas nauki. Przywróciliśmy również „Wyrwane
z kontekstu…” Mamy nadzieję, że
teksty naszych Profesorów poprawią Wam humor, gdy będziecie się
martwili kolejnym sprawdzianem
lub kartkówką.
Pamiętajcie, żeby w maju
trzymać kciuki za naszych maturzystów!
A nam, drodzy pierwszo
i drugoklasiści nie pozostaje już nic
innego, jak wyczekiwać na wymarzony odpoczynek. Nie martwcie
się - wakacje już wkrótce :-)
Życzę przyjemnej lektury!

REDAKCJA:
Redaktor naczelna: Ilona Klimek, klasa II LO a
Redaguje zespół: Maria Buczek, Katarzyna Gaborek, Sylwia Janiszewska, Aneta Jaworecka, Jadwiga

Słowo do Czytelnika

2

Redakcja

2

Literacki nauczyciel
Pani prof. Magdalena
„Don Kichot”
Kawa-Wilińska

3

7 pytań do
Pani prof. Malwiny
Górnickiej

3

Nauka - pokarm dla
rozumu

4

Herbata i herbatniki

5

„Di doua di di…”,
czyli Dzień Francuski

5

Sonda
wIosenNA pora WAGARY?

6

uWA-GARYzyko

6

Felieton
Apetyt na miłość

7

Felieton
Spór Różowej
Landrynki

7-8

Wywiad
Oddanie się pasji

8

Recenzja
W poszukiwaniu
prawdy

9

Recenzja
Ziom Janek

10

Recenzja
Nostalgia anioła

10

Recenzja
SUPERNATURAL nic z tego świata

11

Mistrzostwa Małopolski w pływaniu

11

Szybko, nie wściekle…
czyli metody szybkiego
Redaktor naczelna: i efektywnego uczenia 12
Ilona Klimek się
II LO a

Wyrwane z kontekstu... 12

Jelińska, Agata Klag, Monika Kuźma, Agnieszka
Ptaszkowska, Barbara Soboń, Jarosław Sromek, Joanna Wojtarowicz.
Opracowanie graficzne: Ilona Klimek, klasa II LO a
Opiekun: mgr Klaudia Gargula-Ciuła

SZTAMA

Str. 3

LITERACKI NAUCZYCIEL

Pani Profesor Magdalena „Don Kichot” Kawa
Kawa--Wilińska
Jeżeli się boisz, zabieraj
się stąd i odmawiaj modlitwy, ja
wdam się z nim w zaciekłą
i nierówną walkę – powiedział Don
Kichot do swojego giermka Sanczo
Pansy, gdy wyruszał walczyć
z wiatrakami. Możemy śmiało podejrzewać, że podobnie myślała
Pani Profesor Magdalena KawaWilińska, gdy decydowała się rozpocząć pracę w naszej szkole…
Nie oszukujmy się. Nie
kochamy chemii. Fizyki tym bardziej. Pani Profesor jednak niczym
rycerz Don Kichot zdecydowała się
podjąć trud nauczenia przedmiotów, których nie darzymy największą sympatią, gdyż, jak sądzimy, są
po prostu trudne.
Gdybyśmy prześwietlili
myśli przeciętnego ucznia, siedzącego w klasie podczas lekcji chemii, zapewne dostrzeglibyśmy zadziwiające rzeczy. Idąc najłagodniejszym tropem, zauważylibyśmy
setki słówek, które biedny licealista powtarza, gdyż na następnej godzinie ma test z angielskiego. Jednak zapewne nasze twórcze myśli
zwykle wybiegają znacznie dalej.
Przecież znacznie ważniejsze jest
to, co właśnie napisała koleżanka
w sms-ie lub też to, co będziemy
robić w weekend…
Przecież jeszcze przed
chwilą pisaliśmy: C + CaO… Tak,
tak… tylko przez moment pomyślimy o czymś innym… Nagle okazuje się, że już nie mamy pojęcia,

skąd w kolejnym równaniu wzięło
się Ca(OH)2. Wzdychamy i znów
udajemy się w świat swoich marzeń... Tymczasem Pani Profesor
tłumaczy kolejne zagadnienie, tocząc z nami walkę podobną do tej,
którą Don Kichot prowadził z wiatrakami. Żyje marzeniami, wierzy,
że wszystko o czym mówimy na
lekcji jest proste. Podczas tej reakcji zawsze wydziela się… słyszymy często. Natomiast zapowiadaniu kartkówki z fizyki zwykle towarzyszy tekst: Będą tylko
takie zadania, które przerobiliśmy.
Zdarza się, że jednak, że
mimo prób wyjaśnienia pewnych
tematów, na pytanie: Rozumiecie?
my – uczniowie odpowiadamy tylko krótkie: Nie. Pani Profesor jednak się nie poddaje. Zapewne mogłaby powtórzyć za Don Kichotem:
Jeżeli nie skarżę się na ból, to dlatego, że błędnym rycerzom na nic
żalić się nie wolno.
Jednak
Pani Profesor
również ma chwile zwątpienia.
Zdarza się, że gdy kolejny raz usłyszy nasze: Nie, oznajmia ze śmiechem: Niepotrzebnie pytałam.
Wówczas może nam się wydawać,
że Pani Profesor pomyślała, że anty
-ścisłym umysłom nic nie da się
wyjaśnić… A jednak na kolejnej
lekcji znów podejmuje próbę tłumaczenia. Przecież warto nawet
dla jednej czy też dwóch osób, które nieśmiało myślą o maturze
z chemii.

Gdy pochopnie ocenia się
Don Kichota, często mówi się, że
to oderwana od rzeczywistości postać. Podobnie może nam się wydawać, gdy pierwszy raz spotkamy
Panią Profesor Kawę-Wilińską.
Przecież w szkole, w której zaledwie trzy klasy mają rozszerzoną
chemię, przedmiot ten jest traktowany zwykle jako zło konieczne.
Natomiast nazwy typu: kwas benzenosulfonowy, cykloheksan, grupa alkilowa wywołują jedynie
śmiech i setki pytań: Może Pani
Profesor powtórzyć? Jakżeż zatem
można zrozumieć nauczyciela, który decyduje się uczyć chemii i fizyki? Chyba wszyscy zgodzą się, że
zapewne chodzi tutaj o realizację,
wbrew przeciwnościom losu, swoich marzeń i ideałów.
Don Kichot mówił: Mam też zamiar dokonać (…) czynów tak wielkich, iż będziesz się uważał za
szczęśliwego, żeś zasłużył na to, by
je widzieć i być świadkiem rzeczy
prawie nie do wiary. Kto wie –
może Pani Profesor Magdalenie
Kawie-Wilińskiej też kiedyś uda
się pokonać tkwiącą w nas –
„wiatrakach” barierę, która oznajmia: chemii i fizyki nie da się zrozumieć. Przecież… Wszystko się
może zdarzyć, gdy głowa pełna
marzeń :-)

7 pytań do…

Pani prof. Malwiny Górnickiej,
nauczycielki języka francuskiego w Zespole Szkół nr 3
Jestem: osobą zadowoloną zarówno
z pracy jak i z życia prywatnego.
Największy sukces: to szczery
uśmiech uczniów, gdy odkrywają ciekawe aspekty języka francuskiego.
Największa porażka: brak.
Najbardziej dumna jestem z: dużego
zainteresowania i zaangażowania
uczniów konkursem na wykonanie
francuskiej piosenki „Vous les
copains”.
Ulubiona klasa: Ia, Id, IIa, IIIa, IIIe
:-) Z czego wynika, że wszystkich mo-

ich uczniów obdarzyłam sympatią
w równym stopniu.
Gdybym wygrała 3 mln w TOTKA:
założyłabym na Lazurowym Wybrzeżu
szkołę języka francuskiego dla obcokrajowców.
Dyrektor jest: dobrym przywódcą
uczniów i nauczycieli.

Barbara Soboń
I LO a

Ilona Klimek
II LO a
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Nauka - pokarm dla rozumu
,

Już wkrótce tegoroczni
maturzyści będą musieli zmierzyć
się z najważniejszym, jak do tej pory, egzaminem w ich życiu. Większość z nich już rozpoczęła przygotowania. Czy mają oni jakieś specjalne „metody” na efektywną naukę? Spróbuję odpowiedzieć na to
pytanie ;)
Jak podaje encyklopedyczna regułka, uczenie się to jedno
z podstawowych funkcji umysłu,
polegające na zdobywaniu wiedzy
i w efekcie informacji, umiejętności, kompetencji i nawyków
(sprawności). Oto kilka przykładowych sposobów kilka sposobów:
 Uczenie pamięciowe – jego celem jest zapamiętanie układów
wiadomości lub czynności tak,
by można je było powtarzać
w sposób bezbłędny – podstawowa czynność to powtórzenia.
 Uczenie się przez wgląd
(zrozumienie) – odkrywanie organizacji materiału, nadawanie
mu jakiejś struktury. Chodzi
o wniknięcie w istotę rzeczy,
zobaczenie powiązań między
elementami, wniknięcie w terminy wchodzące w zakres działania.
 Uczenie się poprzez zabawę –
uczestnicząc w grach, konkursach, turniejach, ale także oglądając takie programy przyswajamy najczęściej wiedzę i umiejętności praktyczne, przydatne
w codziennym życiu. Ta forma
uczenia się jest charakterystyczna dla programów edukacji rozrywkowej.
Uczenie się jednak nie
musi być wcale procesem męczącym i długotrwałym. Jeden z maturzystów zapytany o to, jaką metodę
nauki stosuje, odpowiedział:
"Ja zawsze robiłem schematyczne
rysunki (oczywiście, jeśli się dało),
ale przede wszystkim staram się
wszystko zrozumieć, a nie wykuć.
Moim zdaniem kucie to nie metoda,
bo szybko się zapomina, a jeśli coś
się zrozumie to o wiele dłużej się to
pamięta. Wysiłek powinien koncentrować się nie tyle na zapoznawaniu się z nowym materiałem, ile

z utrwalaniem go
w naszej pamięci. Nie
ma sensu wielokrotne
czytanie jakiegoś fragmentu podręcznika,
gdyż efekty będą mizerne"
Proces edukacji wcale nie musi
być taki nudny :-) Jest
wiele sposobów, aby
połączyć przyjemne
z pożytecznym. Faktem jednak jest, że
uczenie się wymaga
czasu. Niewiele można zrobić, gdy mamy
za mało czasu. Pomysłowość jest również
istotnym warunkiem efektywnego
uczenia się. Stosowanie stale tej samej metody przyswajania materiału
prowadzi szybko do znużenia. Warto uaktywnić nasze doświadczenie,

„Możemy wyobrazić
sobie, że jesteśmy
krwinką
przemieszczającą się
przez układ
krwionośny i nauczyć
się tego, jak
zbudowany jest i jak
działa ten układ.”
by uczyć się w sposób pomysłowy.
Jedną z takich niestandardowych
metod przyspieszających proces
uczenia się, ale ułatwiających również zrozumienie materiału, jest odniesienie do „JA”. Możemy zastanawiać się, jak postąpilibyśmy,
gdybyśmy znaleźli się na miejscu
jakieś postaci historycznej przy
uwzględnieniu wszystkich ograniczeń, dotyczących tej postaci. Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy
krwinką przemieszczającą się przez
układ krwionośny i nauczyć się tego, jak zbudowany jest i jak działa
ten układ. Te dwa przykłady dotyczą uczenia się historii i biologii –

od nas samych zależy, czy podejmiemy próbę znalezienia jakiś nietypowych metod w czasie uczenia
się innych przedmiotów.
Pozostaje nam sprawa
stresu, który uznawany jest za
główny czynnik przeszkadzający
w uczeniu się. Stres jest niewątpliwie potrzebny – mobilizuje nas do
działania i sprzyja poszukiwaniu
nowych rozwiązań. Ważne jest jednak to, w jaki sposób interpretujemy stres – czy jako zagrożenie, czy
też jako wyzwanie. Informację
o tym, że matura jest trudnym egzaminem możemy potraktować jako
zapowiedź porażki i wtedy poczucie zagrożenia faktycznie może
przeszkadzać w uczeniu się. Można
jednak potraktować tę informację
jako sygnał możliwości sprawdzenia się, wyzwanie i wtedy stres mobilizuje nas do pracy. Pamiętajmy
o tym, że „bez pracy nie ma kołaczy”.
Na zakończenie tegorocznym maturzystom chciałam życzyć
wielu sukcesów oraz jak najlepszych wyników z egzaminu dojrzałości.
POWODZENIA! :-)

Monika Kuźma
II LO a

SZTAMA

Str. 5

AKTUALNOŚCI

Herbatka i herbatniki
26 lutego w naszej szkole
odbył się Dzień Angielski, zorganizowany przez klasę 2LOd. Włożyła
ona w ten projekt wiele zapału
i energii, aby nasi szkolni koledzy
i koleżanki mogli odbyć ciekawą
podróż po Anglii. Tego dnia na
szkolnym korytarzu zostało otworzone Mini Muzeum Madame Tussauds. Zapewniam, było co oglądać: Sherlock Holmes - sławny detektyw, Harry Potter - czarodziej
z Hogwardu, słynny monolog
Hamleta "to be, or not to be...",
królowa angielska i inne wielkie
postacie przewijały się jak w kalejdoskopie. Pojawił się też Sting,
który zagrał i zaśpiewał przebój
"Shape of my heart". Nie zabrakło
tradycyjnie parzonej angielskiej

herbaty "Earl Gray" z mlekiem
i
herbatnikami.
Z okazji Dnia Angielskiego
została także wyemitowana
audycja, w której przedstawiono m.in. ciekawostki
oraz absurdy angielskiego
prawa.
Gdy
uczniowie
rozeszli się do klas, zainteresowało mnie, co poczną,
pozostawione same sobie
przybyłe z Anglii postacie. Ukrywszy się, udało mi się podsłuchać ich
rozmowę! Królowa angielska powiedziała, iż wraca na ciepłą posadkę w Buckingham (czytaj: wraca na tron). Harry Potter postanowił stworzyć nową, polską markę
fajerwerków, a Sherlock Holmes…

cóż, on zakłada u nas biuro detektywistyczne! Wielka szkoda, ponieważ Malanowski - rodowity Polak
- nie wytrzyma konkurencji.
Jarosław Sromek
II LO d

„Di doua di di…”
di…”,, czyli Dzień Francuski
Dwudziestego
piątego
kwietnia klasa II LO zaprosiła do
naszej szkoły Małego Księcia, Napoleona, Coco Channel oraz jednego z trzech muszkieterów. Obchodziliśmy bowiem Dzień Francuski.
Na korytarzach już od rana można
było skosztować francuskich potraw – ciasteczek nadziewanych
czekoladą, koreczków serowych
i owocowych oraz naleśników…
Oczywiście dziennikarze (Renata
Dąbrowska i Agata Klag) przygo-

towali również audycję, zawierającą interesujące informacje o Francji.
Na długiej przerwie nasi
francuscy goście wraz z wszystkimi zebranymi widzami udali się
w ciekawą i magiczną podróż po
kraju mody. Napoleon Bonaparte
(Adrian Łęczycki) zachwycił zebranych swym wspaniałym mundurem.
Agnieszka
Ptaszkowska
(w roli muszkietera) zajmowała się
publicznością podczas krótkich

przerw. Modelki Coco Channel (Igi
Kowalik) przedstawiły najnowszą
kolekcję, prezentując na wybiegu
ubrania o prostych fasonach. Pilot
(Marta
Zielińska)
opowiadał
o swoich fascynacjach geografią.
Nieco wzruszający akcent wprowadził lis (Kasia Skoczeń) oraz Mały
Książę (Kasia Skoczeń), odgrywając chyba najsłynniejszą scenę
z utworu Exuperego, kończącą się
dobrze
znanym
zdaniem:
„Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu.” Nad całością przedstawienia czuwała wspaniała prowadząca – Kasia Gaborek.
Na zakończenie klasy:
I LO a i III LO e, przygotowane
przez Panią prof. Malwinę Górnicką, zaprezentowały swoje wykonanie piosenki „Vous les copains”.
Zgodnie z werdyktem komisji,
I miejsce zajęła klasa I LO a. Powtarzający się fragment wesołej,
konkursowej piosenki: „Di doua di
di doua di dam di di dou”, zapewne jeszcze przez długi czas dźwięczał w uszach osób, które mogły
tego dnia odbyć podróż do Francji
:-)
Ilona Klimek
II LO a
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wIosenNA pora - WAGARY?
21 marca – Pierwszy
Dzień Wiosny, nazywany również
Dniem Wagarowicza jest zawsze
wyczekiwany przez większość
uczniów. W tym czasie na odrobinę szaleństwa mogą pozwolić
sobie wszyscy, jak się okazuje –
także nauczyciele naszej szkoły.
O najciekawsze wspomnienia z
młodzieńczych lat, dotyczące
Dnia Wagarowicza, zapytałyśmy
kilku Profesorów.

miała miejsce tam, gdzie uczęszczałem do szkoły, czyli w Tychach.
Niedaleko szkoły był mały las i łąki. Tam właśnie udaliśmy się na
nasze klasowe wagary. Na łonie
natury odpoczęliśmy i miło spędziliśmy czas.
Pani Profesor Małgorzata
Migacz
Nie mam ciekawych wspomnień
związanych z wagarami. Ale pamiętam, że raz moja koleżanka
uciekła ze szkoły, kiedy było bardzo
zimno. Wiecie, gdzie spędziła cały
dzień? W kościele! Nie miała gdzie
pójść, a nie chciała marznąć na zewnątrz.

Pan Profesor Jerzy Dębicki
Z zasady nie chodziłem na wagary.
Chociaż pamiętam, że raz, zamiast
na lekcje, udałem się do kościoła.
Po prostu wiedziałem, że nie spotkam tam żadnego nauczyciela.
Spotkałem natomiast koleżankę Pani Profesor Bogumiła
z klasy, która też wybrała się na Gleń- Balicka
wagary do tego samego kościoła. Oczywiście, że pamiętam swoje
najciekawsze wagary. Spędziłam je
Pani Profesor Marta Kojs z całą klasą, niestety w IV klasie
Nie przypominam sobie wagarów w maturalnej. Poszliśmy z okazji
trakcie mojego uczęszczania do Dnia Wagarowicza na działki za
szkoły. To było dosyć dawno, wtedy szkołą. Przypomnieliśmy sobie po
nie chodziło się na wagary. jakimś czasie, że po raz kolejny
przełożyliśmy sprawdzian z polPan Profesor Marek Stęplewski skiego u pani profesor, która była
Najciekawsze wagary spędziłem fantastycznym człowiekiem i doz całą klasą i nauczycielem. Rzecz

brym nauczycielem. Po krótkim zastanowieniu wróciliśmy do szkoły
i napisaliśmy ten test. Potem z powrotem wróciliśmy na wagary.
Konsekwencje były bardzo poważne - zostaliśmy zawieszeni w prawach ucznia, obniżono nam wszystkim zachowania. Zaczęło się także
wielkie odpracowywanie, które polegało na tym, że czyściliśmy teren
szkoły, przygotowując boiska i całe
zaplecze do wiosny.

Katarzyna Gaborek
Agnieszka Ptaszkowska
II LO a

FELIETON

uWAGA - RYzyko
Wagar y-zjawisko powszechnie znane przez każdego
ucznia. Powodem celowego, nieuzasadnionego opuszczania zajęć
szkolnych są najczęściej: potworne

klasówki, stres, kłopoty osobiste
itp. Łatwo jest pod wpływem emocji podjąć decyzję „Nie idę dzisiaj
do szkoły… Nie chce mi się”. Konsekwencjami tego czynu są oprócz
popsutej reputacji , również problemy prawne. Niektóre nich to:
obniżenie zachowania, poinformowanie rodziców oraz pedagoga szkolnego o czynie dziecka,
następnie poinformowanie dyrektora szkoły!
Pierwszy dzień wiosny
to wedle tradycji uczniowskiej
tzw. „Dzień wagarowicza”. Celowe opuszczanie godzin lekcyjnych w tym dniu jest usprawiedliwiane chęcią powitania wio-

sny. Jednak, wedle prawa, te tłumaczenia nie usprawiedliwiają nieobecności ucznia w szkole. W wielu szkołach, by uniknąć tego problemu organizuje się w tym czasie
wycieczki lub imprezy szkolne.
W tym roku jednak 21 marca przywitaliśmy niedzielnym spacerkiem :-)

Maria Buczek
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Apetyt na miłość
Najwyższa wartość, najcenniejszy dar, silna więź, głębokie uczucie, zawrotny stan emocjonalny, ustawiczne pragnienie… Tajemnica, której nie wyjaśniają nawet najpiękniejsze słowa. Miłość – domena naszego życia, temat zawsze aktualny i chętnie podejmowany.
Ten wyjątkowy głos serca
towarzyszy każdemu z nas – od narodzin aż po grób. Nasze życie to
pogoń za miłością – pasmo nieustannych poszukiwań. Dla jednych miłość to stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, dla innych,
multum skrajnych emocji – euforii
splątanej z czarą goryczy. Jednak
bez względu na wyobrażenia o miłości, każdy, niezależnie od daty
urodzenia, płci, pozycji społecznej,

pragnie kochać i być kochanym.
Miłość imion ma wiele – to więź
matki i dziecka, braterska bliskość,
związek kobiety i mężczyzny…
W każdym przypadku inna, a jednak wciąż ta sama – siła zmieniająca nasze życie, gwarant szczęścia
i źródło bólu. Temu nadzwyczajnemu uczuciu stale towarzyszy troska
o receptę na lekarstwo, które sprawi, że miłość nie stanie się rutyną.
Wszyscy pragniemy, by doznanie,
którego doświadczamy, nie okazało
się jedynie złudną idyllą, a prawdziwą, niegasnącą miłością. Słyszał
o niej każdy, lecz zaznali jej tylko
nieliczni. Wielu jednak uważa, że
prawdziwa miłość jest jedynie wytworem naszej wyobraźni, nie ma
na nią miejsca w przesiąkniętym
egocentryzmem współczesnym
świecie. O miłości mówi się jednak

wiele –
staje się
inspiracją
dla poe t ó w ,
k o mp o zytorów,
tekściarzy i reżyserów filmowych.
Jednak nawet najbardziej ujmujące
wiersze, przejmująca muzyka, głębokie aforyzmy i wzruszające ekranizacje, nie są w stanie oddać prawdziwej istoty miłości, wyjaśnić znaczenia tego tajemniczego uczucia.
„Miłość po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie żądaj zbyt wiele.
Po prostu kochaj” kwituje Paulo
Coelho.
Jadwiga Jelińska
II LO a
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Spór Różowej Landrynki
Pusta jak lalka Barbie,
Britney, tapeciara, Doda- wokół
siebie często słyszymy wiele słów
określających osoby lubiące kolor
różowy. Stereotyp „różowej pustej inteligencji” czy prawda o fali zalewających świat nowoczesnych laleczkach?
Różowa Inteligencja
Zacznijmy od początku. Różowy
kolor przypisuje się osobom wrażliwym, uczuciowym, skłonnym do
wzruszeń. Nie bez przypadku większość uważa je za zbyt często zakochujące się lub naiwne. I tutaj od
razu sprostowanie - w tym przypadku naiwność oznacza jedynie słabość do niesienia pomocy ludziom,
wynikającą z nadmiernej życzliwości i wrażliwości. A ludzie jak wiadomo bywają różni. Nie należy
więc mylić wrażliwości z niskim
poziomem IQ.
Forumowisko
Przeglądając strony internetowe
wszędzie można natknąć się na fora
dotyczące różu i odwiecznie związanej z nim inteligencji.
Trudno nie zgodzić się z opinią, że
osoby próbujące w Internecie oba-

lić stereotyp różu nie zawsze
wykazują się wysoką inteligencją i znajomością jakichkolwiek zasad pisowni. Ale
umówmy się: po pierwsze
jest to Internet, a więc swobodna wymiana myśli. Po
drugie, średnia wieku osób
wypowiadających się nie
przekracza 12-13 lat. Pozwolę sobie przytoczyć pewne
wypowiedzi z tego forum. Pisownia oryginalna:
Andziula1: A ja przełamuje
chyba wszystkie stereotypy:D
No cóż jestem tancerką, farbuje
włosy, maluję się, chodzę na solarkę, kocham różowy, wszystko mam
w tym kolorze yeah xD W zeszłym
roku średnia 5.8 na dodatek przez
miesiąc chodziłam z metalem(...),
czytam raczej książki poważne. No
dobrze, może to nie do końca dobry
przykład obalający ten krzywdzący
stereotyp, ale kolejno czytam wypowiedź użytkownika Miki14: Nie
można oceniać ludzi po ubiorze! Ja
lubię róż ale nie jestem „barbie”.
Wybór ulubionego ubioru to kwestia gustu, nie rozumu.

Pink Stinks
Znalazły się jednak osoby, szczerze
nienawidzące różu. Mowa o Abi
i Emmie Moore, które w Wielkiej
Brytanii rozpoczęły akcje bojkotowania różowego koloru. Na stronach internetowych zadają pytania
dlaczego od poczęcia dziewczynki
są nastawiane na róż: począwszy od
zabawek w 90 % koloru różowego,
skończywszy na sukieneczkach także w tym kolorze. Cytuję: „Protest
ten ma też uświadomić jak mocno
współczesna kultura wpycha
dziewczynki w kult ciała, deprecjo-
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nując jednocześnie u kobiet walory
umysłu.”
Ślicznie, Śliczniej... czyli współczesny ideał piękna.
Od lat to showbiznes napędza różową propagandę. Wiele współczesnych, młodych celebrytek, robiących „szum” kojarzymy z mocnym
makijażem, długimi tipsami, różowymi ubraniami, dodatkami. Czę-

SZTAMA

sto przez ich zachowanie uświadamiamy sobie, jak nisko upadły
ogólne zasady zachowania i etyki.
Może dlatego kojarząc fakty i widząc dziewczynę, bądź chłopaka
ubranego w różowy kolor, uważamy za kogoś z niskim poziomem
inteligencji.
Końca tego sporu nie widać. Myślę, że używanie różu

w odpowiednich ilościach nie szkodzi, wręcz przeciwnie - przyciąga
uwagę. A wy jak myślicie? Co może manifestować róż? Upodobanie
do kiczu? Chęć zwrócenia na siebie
uwagi? Prowokacja? Czy po prostu
uwielbienie dla koloru?
Agata Klag
II LO a
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Oddanie się pasji
Wywiad z kreatywnym, pracowitym
i młodym artystą – Dariuszem Iwanem,
uczniem II klasy plastycznej VI LO.
malarskich w Krakowie lub w Cieszynie.
Jeżeli się nie uda, to na
pewno dalej będę malować
SZTAMA: Co czujesz, gdy malujesz?
Masz jakieś ulubione
tematy prac, czy malujesz wszystko, co według Ciebie jest tego
warte?
D.I.: To zależy od tego, co i kogo
maluję. Gdy maluję portret, to najpierw chcę przede wszystkim poznać malowaną osobę. Ogólnie mówiąc, praca nad każdym obrazem
wywołuje we mnie huragan uczuć
i emocji. Tego wspaniałego doświadczenia nie da się opisać...
Ktoś, kogo również fascynuje sztuka, zapewne mnie rozumie.
Maluję wszystko, co jest tego warte. To, co mnie w pewien sposób
natchnie zawsze staram się przelewać na papier. Pasjonuje mnie ukazywanie czegoś zwykłego w innej
perspektywie - chociażby drzewa.
SZTAMA: Czy oprócz malowania
masz też inne zainteresowania?
D.I.: Moim hobby jest jazda na rowerze. Jeżeli nie maluję, to na pewno w tym czasie
właśnie wsiadam na
Osiągnięcia Dariusza Iwana:
rower wraz z kolegami i jadę tam,
-wyróżnienie w I powiatowym konkursie
gdzie tylko się da.
plastycznym „ Nasz Chleb Powszedni ” Takie wyjazdy poStary Sącz, 08.02.2007r.
zwalają mi pozy-I miejsce w III powiatowym konkursie
skać nowe, ciekaplastycznym „ Ogród piękna,
we pomysły na kodobra i radości ” - 06.03.2009r.
lejne moje malarskie prace.

SZTAMA: Od kiedy pasjonujesz
się sztuką oraz malarstwem?
Masz już jakieś osiągnięcia?
Dariusz Iwan: Szczerze mówiąc
interesuję się tym od małego. Zaczynałem „kopiując” różne obrazy
i przenosząc je na papier. Swoją
działalność artystyczną zacząłem
w Szkole Podstawowej. Zawsze fascynował mnie rysunek, a nawet
przez parę lat rzeźba w drewnie.
Uczyłem się u Pana Józefa Lizonia.
Uczestniczyłem w wielu konkursach plastycznych, zajmując różne
miejsca i otrzymując wyróżnienia.
W końcu postanowiłem poszerzyć
swoje umiejętności i poszedłem do
Liceum Ogólnokształcącego nr VI
im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu do klasy o profilu plastycznym. Tu ćwiczę, chodzę na
różne wystawy związane ze sztuką.
Chodziłem na zajęcia architektury
do BWA w Nowym Sączu. Dodatkowo składam prace konkursowe
SZTAMA: Masz już parę osiągnięć na swoim koncie, wiążesz
zatem swoją przyszłość z malarstwem?
D.I.: Wszystko zależy od tego jak
napiszę maturę. Myślę o studiach

SZTAMA: Kto jest według Ciebie
wybitnym artystą, bądź pewnym
wzorem?
D.I.: Ze współczesnych artystów
na pewno będzie to graficiarz Mors
oraz sądecki malarz Wacław Jagielski. Obrazy Jagielskiego za każdym
razem oglądam z niesamowitym
podziwem i z wielkim szacunkiem
dla Niego samego - jako wybitnego
artysty. Podziwiam również prace
Leonarda Da Vinci. To człowiek,
który „łapał” się za wszystko: rysunek, plany, szkice.. Ja również robię wiele rzeczy naraz, zamiast zająć się jedną konkretną.
SZTAMA: Na koniec powiedz
nam, jakie jest Twoje największe
marzenie?
D.I.: Chyba nie mam takiego marzenia. Nie lubię wybiegać w przyszłość. Żyję chwilą. Myślę, że ważne jest to, co jest tu i teraz. Na razie
dążę do tego, aby jeszcze coś w życiu osiągnąć oraz wciąż się rozwijać. To bardzo ważne, gdyż teraźniejszość ma pewny wpływ na to,
co będzie.
Rozmawiała:
Joanna Wojtarowicz
I LO a
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W poszukiwaniu prawdy
Powieść „Kod Leonarda a tego, co autor tychże dzieł chciał
da Vinci” Dana Browna jest z pew- nam przekazać, możemy się tylko
nością kontrowersyjna. Choć minę- domyślać. Warto przyjąć też, że
ło kilka lat od jej wydania (2003r.), historia zawsze była mniej, lub
wzbudza nadal nie lada emocje. bardziej fałszowana i nie sposób
Zebrała słowa uznania, ale też dociec, czy to, co wydarzyło się
ostrej, nieprzychylnej krytyki. kilkanaście wieków temu jest
Choć to tylko książka oparta na prawdą, czy nie.
fikcji literackiej, znalazła się na
Szczerzę wątpię, że Dan
liście pozycji oficjalnie potępio- Brown jest odkrywcą jakiejś wielnych przez Kościół katolicki, do kiej tajemnicy. Myślę, że miał on
czego przyczyniły się zawarte po prostu ciekawy i intrygujący
w niej nietuzinkowe tezy.
pomysł na „Kod…” i zrobił
Główni bohaterowie po- wszystko, aby się jak najlepiej
wieści: Robert Langdon – znawca sprzedał – a jak wiemy, najlepiej
symboliki religijnej, oraz Sophie sprzedaje się produkt z dużą porcją
Neveu – córka zamordowanego kontrowersji. Brown to wykorzykustosza Luwru Jacqustał,
wyoles’a Sauniere’a zostają
brz ymia jąc
wciągnięci w wir nie- „Dan Brown (…),
i koloryzując
zwykłych wydarzeń. wykorzystując
niektóre fakty
Tezy zawarte w książoraz wprowace, choć ciekawe, nie w swojej książce
dzając sporą
mają oparcia w faktach schemat symbol ->
dawkę herezji
i źródłach historycz– z punktu
nych. Autor podaje fakt sprytnie, za
widzenia kabibliografię, lecz zatolika
nie
pomocą symboli
warte w niej pozycje
sposób tego
nie są wiarygodne. zupełnie odwraca
inaczej
naBrown wspiera swoje
zwać. Oczytezy rzekomymi ewan- ten schemat, aby
wiście dzięki
geliami – tekstami uwidocznić nam
temu Brown
z Nal Hammidi i Qusporo na tym
mran. Teksty te nie są jego przesłanie:
zarobił, a jego
jednak tak dawne, aby krytykę dzisiejszej,
książka uzymogły być świadecskała imponutwem z czasów Jezusa - jeszcze widocznej
jące wyniki
zostały bowiem spisane i szeroko rozumianej s p r z e d a ż y .
przez oddzielną sektę.
Uważam, że
Autor twierdzi, iż Ko- dyskryminacji
autor, wykościół katolicki to jeden
rzystując
kobiet.”
wielki spisek przeciwschemat symko sakralności kobiebol -> fakt
cej. Według niego spalił on na sto- sprytnie, za pomocą symboli zupełsach aż 5 mln. kobiet, które były nie odwraca ten schemat, aby uwizbyt mądre i inteligentne – zagra- docznić nam jego przesłanie: krytyżały Kościołowi – uznając je za kę dzisiejszej, jeszcze widocznej
czarownice. Ze źródeł dowiaduje- i szeroko rozumianej dyskryminamy się jednak, że Kościół spalił cji kobiet.
„jedynie” 30-80 tys. osób, w tym
Książki nie należy odczynie wszystkie były kobietami. tywać dosłownie – pamiętajmy, to
Brown analizuje też wiele dzieł tylko fikcja literacka, bardzo susztuki, m.in. „Mona Lisę” biektywna interpretacja historii,
i „Ostatnią Wieczerzę”. Pamiętaj- która nie ma poparcia w faktach.
my jednak, że dzieła sztuki można Te wszystkie smaczki i kontroweranalizować na wiele sposobów, sje czynią jednak z „Kodu…” zna-

komity thriller (pod warunkiem, że
nie będziemy się zżymać ze złości
na widok każdej napotkanej w tekście teorii godzącej w Kościół) –
jest to jedna z najlepszych książek,
jakie czytałem. Jeśli poszukujesz
thrillera, który trzyma w napięciu
aż do ostatnich stron, nie przeżywasz obecnie kryzysu wiary
(książka może trochę wstrząsnąć),
lubisz szybką akcję, wiele zagadek
i dobry humor – „Kod Leonarda da
Vinci” jest właśnie dla Ciebie.
Na koniec dobra rada:
książkę przeczytaj z lekkim przymrużeniem oka. Gdy odbierzesz ją
poważnie, a jesteś katolikiem,
z pewnością Dan Brown stanie się
celem przeprowadzonego przez
Ciebie ataku terrorystycznego.
Atak się z pewnością nie uda, a Ty,
aresztowany przez FBI skończysz
w ciemnej i wilgotnej celi w więzieniu Guantanamo – nie polecam.

Jarosław Sromek
II LO d
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Ziom Janek
„A kiedy Master dostał
cynk, że faryzeusze skapnęli się, że
ma coraz więcej uczniów i chrzci
więcej niż Jan, chociaż w sumie to
nie Jezus zanurzał w wodzie, tylko
jego ekipa, wyszedł z Judei i wrócił
do Galilei. Musiał przebić się przez
Samarię. Kiedy dotarł do samarytańskiej wioski (Sychar) blisko
działki, którą Jakub odpalił swojemu synowi Józkowi, była tam studnia Jakuba, więc Jezus zmachany
podróżą, glebnął se przy niej. To
było koło południa. A tu wbija się
samarytańska laska, żeby nabrać
wody. Jezus zagaił do niej: Dasz mi
się napić? Bo jego ekipa poszła do
miasta, żeby kupić żarcie. Wtedy ta
panna powiedziała mu: Pogięło
cię? Jesteś Żydem i prosisz mnie,

Samarytankę, o wodę?
(bo Żydzi nie zadają się
z Samarytanami).”-tak
rozpoczyna się 4 rozdział ewangelii wg św.
Jana zatytułowany Panna przy studni.
Dobra czytanka zioma Janka jest to
przekład Ewangelii wg
św. Jana na slang młodzieżowy,
ilustrowany komiksowymi rysunkami. Projekt wzbudzający kontrowersje wywołał już wiele dyskusji
zarówno w środowisku młodzieżowym, jak i naukowym. Nad przekładem pracował cały zespół ludzi począwszy od młodzieży szkolnej
oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego, poprzez pedagogów

i polonistów aż do filologów klasycznych, którzy dopilnowali zachowania zgodności przekładu
z oryginałem. Zachęcam do przeczytania! Naprawdę warto!

Sylwia Janiszewska
II LO a

Nostalgia anioła
''Miałam 14 lat, gdy mnie zamordodowano''...
Peter Jackson postanowił
przenieść świat przedstawiony powieści Alice Sebold ''Nostalgia
anioła'' w przestrzeń filmową.
Zwiastun produkcji wyglądał zachęcająco, toteż czym prędzej udałam się do kina.
Susie Salmon wzrastała w
ciepłej, kochającej rodzinie. Słodka
idylla z dnia na dzień zmieniła się
w koszmar. Narratorką wzruszającej opowieści jest Susie (Saoirse
Ronan), która przemawia do nas
z nieba, obserwując życie na ziemi,
toczące się dzisiaj bez jej udziału.
W wieku 14 lat została zgwałcona
i bestialsko zamordowana przez
z pozoru sympatycznego sąsiada.
Dziś z perspektywy nieba przygląda się światu, snuje przemyślenia,
analizuje wspomnienia, obserwuje
zmagania bliskich z tragedią.
Adaptacja została ciepło
przyjęta przez widzów, którzy nie
mieli okazji zetknąć się książką.
Publiczność, która przed wizytą
w kinie zajrzała do lektury mogła
się lekko rozczarować. Duży plus
dla reżysera za wcielenie Saoirse
Ronan w rolę głównego narratora.

Widzom została w
ten sposób otworzona furtka do
świadomości 14letniej dziewczyny. Mając bezpośredni wgląd do
uczuć i doświadczeń Susie, poten- ŹRÓDŁO: FILMWEB.PL
cjalny widz wziął
czynny udział w akcji filmu. Po- nych niespodzianek. Reżyser nachwała należy się również za aran- kreślił nam próbę rozwikłania
żację nostalgicznej muzyki, która skomplikowanej psychiki morderświetnie współgrała z plastycznym cy, a także kryminalnej zagadki.
obrazem dziecięcych wizji. Pozy- Mamy tu również do czynienia
tywnie zaskoczyła mnie postać z aktem ojcowskiej miłości i niepsychopatycznego George'a Harv- spełnionym uczuciem młodej
ey'a (Stanley Tucci) - niepozornego dziewczyny. W filmie aż roi się od
sąsiada, w którym budzi się żądza nudnych, efekciarskich, zbyt dłumordu.
gich scen, w których trudno o jakiePoczątek produkcji był kolwiek emocje. Chociaż sama
wstrząsający, potem już nic nie fabuła jest świetnym materiałem do
zaskakiwało. Otwarcie filmu wy- nakręcenia niezwykłego dzieła
woływało skrajne emocje, poruszy- uważam, że Jacksonowska realizało do łez, momentami przyprawiało cja okazała się karkołomnym
o dreszcze, jednakże jego część przedsięwzięciem.
środkowa i koniec nie niosły ze
sobą żadnego przesłania. Po obiecującym rozpoczęciu filmu, Peter
Jackson poległ, gdyż akcja zaczyna
toczyć się monotonnie - żadnych
Aneta Jaworecka
zwrotów akcji i nieprzewidywalII LO a
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SUPERNATURAL - nic z tego świata
Demony, wilkołaki, wampiry, zombie, mściwe duchy i wiele
innych nadprzyrodzonych stworzeń
- to codzienność braci –Deana
(w tej roli znakomity Jensen Ackles) i Sama (granego przez Jareda
Padaleckiego, którego ojcem jest
Polak, a on sam po polsku potrafi
jedynie przeklinać) Winchester,
których matka zginęła ponad 20 lat
temu w pożarze. Nie był to jednak
zwykły pożar - ich ojciec widział
coś, co zabiło jego żonę i od tamtego momentu postanowił nie spocząć, dopóki nie odnajdzie zabójcy.

John Winchester przez kilkanaście lat przygotowywał swoich
synów do walki ze złem. Teraz wypełniają oni swoja misję i szukają
demona, który zabił ich matkę.
Spotyka ich wiele ciekawych przygód i niebezpieczeństw. Każdy następny odcinek jest lepszy od poprzedniego….
Supernatural powst ał
w 2005 roku. Obecnie w każdy pią- w żyłach, inne natomiast sprawią,
tek o godz. 22.00 na antenie TVN7 że na naszych twarzach pojawi się
możemy obejrzeć już 4 serię przy- uśmiech. Gorąco polecam! :-)
gód braci Winchesterów. Niektóre
Sylwia Janiszewska
sceny z pewnością zamrożą krew
II LO a

SPORT

Mistrzostwa Małopolski w pływaniu
Mistrzostwa Małopolski
w Pływaniu odbyły się 5 marca
2010 roku w Tarnowie, na basenie znanego klubu Unia Tarnów.
O godzinie 7:00 rano wyjechaliśmy z ul. Morawskiego wraz
z najlepszymi reprezentantami
innych szkół średnich w Nowym
Sączu. Naszą szkołę oraz miasto
Nowy Sącz reprezentowali: Joanna Wojtarowicz (I LO a), Karolina Sekuła ( I LO b), Łukasz Tworzydło (I LO c) oraz Angelika
Sadłoń (III LO b).
Przyjechaliśmy przed czasem, więc czekaliśmy na trybunach
basenu, oglądając go, robiąc pamiątkowe zdjęcia i rozmawiając
z innymi zawodnikami. Zawody

rozpoczęły się o godzinie 10:00.
Wszyscy uczestnicy zaczęli intensywną rozgrzewkę. Ten widok spowodował, że pojawił się w nas
stres. W końcu mieliśmy rywalizować z najlepszymi pływakami Małopolski. -Będzie dobrze! - tak właśnie uspokajaliśmy się nawzajem.
Nikt z nas przecież nie chciał za
wszelką cenę wygrać. Przyjechaliśmy tu, aby godnie reprezentować
nasza szkołę i miasto. -Muszę dać
z siebie wszystko! – każdy z nas
w głębi duszy powtarzał sobie jednak te, jakże istotne nie tylko dla
sportowców, słowa.
Najpierw rozpoczęła się
konkurencja dziewcząt a później
chłopców na dystansie 50m. Kolej-

no w stylach dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym.
Joanna Wojtarowicz zajęła 14 miejsce w stylu klasycznym. (42,45),
Łukasz Tworzydło zajął 20 miejsce
w stylu dowolnym. (40,27), Angelika Sadłoń znalazła się na miejscu
23 w konkurencji stylu grzbietowego. (58,15)
Do Nowego Sącza wróciliśmy o godzinie 14:00. Byliśmy
zmęczeni, każdy marzył o powrocie
do domu. Jak na zawody rangi wojewódzkiej, osiągnęliśmy sukces,
jesteśmy zadowoleni z uzyskanych
wyników. -W końcu daliśmy z siebie wszystko! Miejmy nadzieję, że
za rok będzie znacznie lepiej.
„Trening czyni mistrza.” - ta dewiza będzie nam zapewne towarzyszyła do następnych zawodów. Pani
Profesor Danuta Górszczyk, która
wspierała nas przez cały czas zawodów oraz intensywnych przygotowań, jest z nas dumna i to się liczy!
19 marca 2010 roku na
basenie „Nad Kamienicą” odbyły
się XI Pływackie Mistrzostwa
I Gimnazjum i Liceum – Open.
Joanna Wojtarowicz z klasy I LO a
zdobyła brązowy medal na dystansie 50m stylem klasycznym
(41,37), a Łukasz Tworzydło zajął
miejsce 4 w stylu grzbietowym.
Joanna Wojtarowicz
I LO a
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Szybko, nie wściekle…

czyli metody szybkiego i efektywnego uczenia się
Zakuć, zdać, zapomnieć.
Nieśmiertelna zasada „trzech
zetek” znana w niemal każdej
szkole. Wiadome jest jednak, że
jest ona nieefektywna i że
w praktyce przynosi więcej szkód
niż pożytku. Czym więc zastąpić
popularne „kucie”? Co zrobić
w przypadku natłoku nauki
i informacji?
Trzeba zacząć
uczyć się szybko i efektywnie.
Jak? Wspólnie nauczmy się kilku
sprawdzonych sposobów.
Na początek metoda zwana hakami. Brzmi dziwnie? Pewnie
tak, ale efekty są niesamowite!
Zacznijmy od wypisania
na kartce papieru cyfr od 1 do 10.
Każdą z cyfr symbolizuje jakiś
przedmiot, który jest do niej
w miarę podobny. Umówmy się że:
1 to świeca, 2 to łabędź, 3 to jabłko, 4 to krzesło, 5 to wąż, 6 to baran, 7 to kosa, 8 to bałwan, 9 to
balon, 10 to rycerz.
Cała sztuka tej metody
polega na tym, aby dobrze zapamiętać, jaki przedmiot jest przypisany danej cyfrze. Pomoże w tym
narysowanie go na kartce papieru
w taki sposób, aby jak najbardziej
przypominał tę cyfrę. Dla przykładu: 8 symbolizuje bałwan, więc
rysujemy bałwana „składającego”
się z dwóch śnieżnych kul;). 2 to

łabędź, rysujemy więc pięknego
łabędzia z wygiętą szyją. 3 jest
jabłkiem, tak więc rysujemy jabłuszko, nadgryzione w kształt
cyfry 3, 6 to baran - rysujemy baranka z rogami zawiniętymi
w szóstkę itd., idt. Kiedy już to
opanujemy, przechodzimy do dalszej części zadania :-)
Jak wykorzystać haki
w praktyce? Załóżmy, że musimy
się nauczyć na pamięć 10 największych wynalazków XIX wieku,
którymi są: pociąg, statek parowy,
cement, aparat, maszyna do pisania, telegraf, młot parowy, lampa
naftowa, akumulator i silnik spalinowy. Wynalazkom tym przypisujemy kolejne cyfry ( 1- pociąg,
2- statek parowy idt.) Następnie
wyobrażamy sobie, że nasze wynalazki w jakiś sposób „spotykają”
się z przedmiotami symbolizującymi dane cyferki, np.
1 (świeca) pociąg: wyobrażamy
sobie, że po powyginanych torach
sunie powoli wielki, różowy pociąg, który zamiast świateł wykorzystuje wielkie świece do oświetlania drogi.
2 (łabędź) statek parowy: wyobrażamy sobie, że po wielkim morzu
pływa kolorowy łabędź, który zderza się nagle z wielkim statkiem
parowym; wszędzie sika krew

i latają pióra;)
Skąd ten różowy pociąg,
kolorowy łabędź i sikająca krew?
Dlaczego nasze wyobrażenie musi
być tak dokładne i szczegółowe?
Otóż w tej metodzie uczenia się,
wykorzystujemy głównie prawą
półkulę naszego mózgu, która odpowiedzialna jest m. in. za naszą
kreatywność. Ważne jest więc, aby
obraz, który sobie wyobrażamy
( jak np. zderzenie statku z łabędziem) był jak najbardziej plastyczny, może być też całkowicie nieprawdopodobny i abstrakcyjny,
puśćmy wodze fantazji! Bardzo
ważne jest także, aby obraz był
dynamiczny. Zwykłe zderzenie
ptaka ze statkiem nie pobudzi naszej wyobraźni, nie wyryje się głęboko w pamięci, a przecież właśnie
na dobrych i ciekawych skojarzeniach opiera się ta metoda.
Uzbrojeni w haki możemy
spokojnie zasiąść nad książkami.
Miłej nauki! :-)
Barbara Soboń
I LO a

Wyrwane z kontekstu...
Prof. Elżbieta Czech-Klima:
Wiecie ile spala słońce? 600 mln
ton.
Kasia: No, szkoda, że ja tyle nie
spalam…
*
Prof. Bogumiła Gleń-Balicka: Na
lekcji historii jest tylko jedna
gwiazda - JA!
*
Prof. Bogumiła Gleń-Balicka:
Słuchajcie moi drodzy. W ramadanie muzułmanie od świtu do
zmierzchu nie mogą jeść, pić i odbywać stosunków seksualnych.
Eryk: A w nocy to mogą?
*
Prof. Bogumiła Gleń-Balicka: No

to Klaudia, powiedz nam, gdzie leżała cywilizacja egipska.
Klaudia: W Mezopotamii?
Prof. Bogumiła Gleń-Balicka: Jesteś pewna?
Klaudia: Yyy, to nie, pomyliłam
sobie z Chinami…
*
Prof. Elżbieta Czech-Klima: Angelika, jak nie przestaniesz gadać,
to albo cię zbiję albo wyrzucę przez
okno!
*
Siostra Paulina: Straszną macie
sytuację z tym dziennikiem. Nauczyciele biją się jak sępy o niego!
*

Prof. Grażyna Basta:
Kuba, może
zostaniesz
nauczycielem?
Kuba: Nie, raczej nie zamierzam.
Prof. Grażyna Basta: No nie
wiem, różne nieszczęścia chodzą
po ludziach…
*
Prof. Klaudia Gargula-Ciuła:
Dzisiejsza młodzież to tylko ogląda
te „B jak Barwy Szczęścia”.
Zebrała:
Barbara Soboń
I LO a

