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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 8 marca 2010 r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
  W poprzednim numerze nagrodę TOSTER-wylosował: Josri kl. III C

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

ZADANIE 1
Odpowiedz krótko na pytania

1.Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, ogon ważył 112 g 
   Ile ważył kilogramowy leszcz? 
2. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi wysiadło 10 osób, 
a w Poznaniu 17. Ile pilot miał lat?
3.Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rękach?
4.Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę?
5.Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień?
6.Kiedy jesteś w domu bez głowy?
7. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek?

ZADANIE 2

Figliki miniaturowe to zagadki zestawione z samoistych krótkich wyrazów 
dających w wyniku wyrazy dłuższe 
np.  Pierwszy człowiek + poeta polski  (Adampol (Adam - Pol))

Odgadnij nazwy miast

1. Dopływ Wisły + przyimek + weź miarę = ? 

2.Kolor + zbocze góry = ?

3.Bóg egipski + budynek = ?

4. Wezwanie na pomoc + partykuła + zebranie = ? 

5.Zaimek +tryb rozkazujący czasownika „runąć” = ? 

6. Spójnik + ryba słodkowodna = ?

KALENDARIUM STYCZNIA

1I -1914 Rozpoczyna działalność pierwsza 
regularna linia lotnicza. Przewoziła pasażerów, po 
jednym, przez zatokę Tampa.
11I - 1569 W Londynie zorganizowano pod 
patronatem Elżbiety I pierwszą w dziejach loterię.
22I - 1940 Podczas jednej z pierwszych egzekucji 
w podwarszawskich Palmirach Niemcy rozstrzelali 
80 osób.
25I - 1982 Sejm uchwalił Kartę Nauczyciela.
27I - 1945 Wyzwolenie obozu koncentracyjnego
 Oświęcim-Brzezinka

Luty  –  jest ostatnim 
miesiącem zimy  , wg używa-
nego w Polsce kalendarza 
gregoriańskiego , ma 28, a w 
latach przestępnych 29 dni . 
Nazwa miesiąca pochodzi od 
określenia srogich mrozów. 
Dawniej używane były rów-
nież nazwy sieczeń  lub 
strąpacz. Słowo strąpaczyć 
oznaczało ścinanie lodem i 
szronem – więc nazwa mie-
siąca znaczy okrutny, mroźny, 
srogi. W pierwszych dniach 
lutego długość dnia wynosi 
ponad 7 godzin. Niestety luty 
jest również najdokuczli-
wszym miesiącem owej zimy, 
ze względu na silne opady 
śniegu i mrozy, które w tym 
roku są wyjątkowo 
„strąpaczne”
Przysłowia o lutym:
• Spyta Cię luty-masz-li buty
•  Gy bez wiatru luty chodzi w 
kwietniu wicher nie zawodzi

file:///73737,,,,elzbieta_i,haslo.html
file:///43797,,,,palmiry,haslo.html
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Drodzy Czytelnicy
    Nadchodzi długo wyczekiwany przez Was okres ferii zimowych. Zawitała do nas 
prawdziwa zima, spadło mnóstwo śniegu, zamarzły jeziora i stawy. Taka aura sprzyja 
zimowym zabawom dzieci i młodzieży. Jest zatem okazja, żeby jeździć na łyżwach, 
nartach czy też sankach, by dużo czasu spędzać na świeżym powietrzu.    Takie 
zimowe szaleństwa mogą być niestety niebezpieczne.
PAMIĘTAJ:
·Ślizgaj się tylko na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska.
·Zjeżdżaj tylko z górek, które nie są w usytuowane w pobliżu miejsc niebezpiecznych 
(ulica, staw, rzeka, budowa itp.), lub specjalnie usypanych na placach zabaw, czyli 
wybierz odpowiedni teren.
·Nie stój zbyt blisko zjeżdżających saneczkarzy.
·Baw się w miejscu dobrze widocznym i wolnym od jakichkolwiek wystających ze 
śniegu przedmiotów.
·Zachowaj ostrożność podczas jazdy na sankach,
-nie zjeżdżaj z górki na butach, czy też łyżwach,
-nie zajeżdżaj drogi innym,
-nie zjeżdżaj ze stromych zboczy górki,
-podchodź pod górkę z boku toru, aby nie przeszkadzać i nie spowodować kolizj
-nie popychaj, nie podkładaj nogi, nie wjeżdżaj w innych
·Nie ślizgaj się po lodzie na rzece. Nigdy nie wiesz jak gruba jest warstwa lodu .
·Nigdy nie wbiegaj na lód, który już się pod kimś załamał.
·Jeżeli lód zaczyna pękać, położyć się nim, w celu rozłożenia ciężaru ciała.
·Kiedy lód się załamie, pamiętaj:
-zachowaj spokój,
-nie wpadaj w panikę,
-działaj szybko i zdecydowanie,
-nie wykonuj zbędnych ruchów,
-złap się krawędzi lodu, wykonuj nogami ruchy pływackie do czasu, aż ciało przyjmie 
pozycję poziomą,
-staraj się wypełznąć na lód,
-trzymaj się mocno rzuconego sprzętu.
·Uważaj, aby podczas zimowych zabaw komuś nie stała się krzywda.
·Nie baw się w pobliżu dróg. Zjeżdżając z górki, czy ślizgając się po lodzie, możesz 
nie zdążyć wyhamować przed nadjeżdżającym pojazdem.
·Nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy, to może skończyć się tragicznie.
·Noś elementy odblaskowe. Zimą szybciej zapada zmrok. Będziesz lepiej widoczny i 
dzięki temu bezpieczniejszy.

Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :  E. Sołowiej, 
S. Jaworska, ,  P. Krzepiłko, W. Kalman, M. Bądyra, E. Grabowska, A. Nogas

        Co noc szukam Cię wśród gwiazd
        Co dzień budzę się z myślą że Jesteś
       Ja i Ty  Ty i Ja po prostu bądź ...
        potrzebuje Twojego oddechu, by żyć
         Ciepła by nie marznąć, 
           dotyku żeby czuć, że 
            me serca wciąż jednak bije
            Budzić się i wiedzieć, 
          że nie jesteś tylko pięknym snem
               Dziękuję Ci....
                  Przemek Nizioł

     Wszystkim chłopcom 
     z  klas 2 życzymy 
        fajnych dziewczyn 
       oraz miłości 
       w życiu szkolnym 
        dziewczyny 3A ...

 
Ta walentynka to nie oznaka miłości 

      lecz zwykłej sympatii, koleżeńskości
      jeśli nie wierzysz, zapytaj się mnie
      a wtedy powiem, że lubię cię ;P
          Dla Kamila Piaseckiego- 
          Natrętna Babka z 3"b" ;)

Dla wszystkich 
chłopców z 1"b" 

wszystkiego najlepszego 
   życzą dziewczyny z 1"b"

Dla wspaniałego 
chłopaka Marcina 

Nizioła gorące buziaki 
śle wielbicielka z 1"b" .

kochanemu 
chłopakowi  

1a, który mi się
 podoba 

i się do mnie 
ciągle uśmiecha. 

    uczennica 3b 

Życzę wszystkim 
chłopcom, aby byli 

dla wszystkich dziewczyn 
milsi. 

        dziewczyna3c

Z okazji walentynek 
życzę dużo miłości
 i fajnej dziewczyny
 Mateuszowi z 2a 

     dziewczyna z 3a 

Moc gorących 
życzeń dla

Dziewczyn
 z kl. 1"b".
            kolega

      Dla wspaniałej 
     Natali z kl. 1"b"
    gorącą walentynkę 
       śle anonim ;)

Najlepsze życzonka,
      śmiechu i słonka,
    aby zawsze twe serce
kochało kogoś ci bliskiego.
Dla Super Kolegi Konrada M.
       PsIaPsIóŁa z KlaSy :)

...Dla kochanej 
Paulinki z kl. 1"c"

 gorącą 
walentynkę śle
 Mateusz Kowalczyk

Dla najprzystojniejszego 
chłopaka w szkole

Mateusza Magdziaka- 
  życzy tajemnicza wielbicielka.

  .

Dla słodkiego 
 Tomka Sidora z 1"a" 
         gorące życzenia 
          walentynkowe 
                 Amor :*

Najlepsze życzenia
 kochanemu jackowi z 3a 
dziewczyna z 3b  .

Moc gorących 
życzeń dla

Dziewczyn
 z kl. 1"b".
            kolega

Walentynki (ang. Valentine's Day) – święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomina się w Kościele katolickim tego dnia.
 Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90.  Święto to konkuruje o miano tzw. 
święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub 
Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Zwyczajem w tym dniu jest 
wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).

Reporterzy Kanclerzyka zebrali życzenia walentynkowe, które chcieliby przesłać 
uczniowie gimnazjum. Oto niektóre z nich:
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wzorowe

bardzo bobredobre

poprawne nieodpowiednie
naganne

Zestawienie ocen zachowania 
za  I semestr 2009/10

wzorowe bardzo bobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
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Średnia ocen z przedmiotów obowiazkowych za I sem 09/10

Kolumna E
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Zestawienie średnich bloku humanistycznego 
i matematyczno-przyrodniczego
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Wyniki egzaminu próbnego klas III       styczeń 2010

humanistyczny
mat-przyr
i. angielski

Dzięki uprzejmości 

Dyrektora gimnazjum 

prezentujemy osiągnięcia 

uczniów w pierwszym 

semestrze roku szkolnego 

2009/2010.

Kolejno :

●Średnia ocen z przedmiotów 

obowiązkowych 

poszczególnych klas

●Zestawienie ocen z 

zachowania

●Zestawienie średnich ocen z 

bloków przedmiotowych

●Zestawienie wyników 

próbnego egzaminu 

gimnazjalnego klas III

Uczniom życzymy,by 

osiągnięcia  końcoworoczne 

były jeszcze lepsze.

IV  HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
O PUCHAR ORŁA

25 stycznia w hali sportowej odbył się IV  HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
O PUCHAR ORŁA. W Turnieju uczestniczą zawodnicy urodzeni w 1994 roku i młodsi. 

Kolejność końcowa
Gimnazjum w Sitańcu
Gimnazjum w Krasnobrodzie
Gimnazjum w Starym Zamościu
Gimnazjum w Miączynie
UKS Orzeł Stary Zamość
Gimnazjum w Łukowej
Gimnazjum w Średniem Dużem

Król strzelców – Karol Soboń –Stary Zamość
Najlepszy zawodnik – zawodnik z Krasnobrodu
Najlepszy bramkarz – zawodnik z Sitańca

 W tym roku w  lidze chłopców wystąpiły reprezentacje wszystkich 9 klas w lidze dziewcząt  8  
(kl.I C nie zgłosiła się do rozgrywek). Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W 
rozgrywkach chłopców odbyło się 36 spotkań eliminacyjnych, w rozgrywkach dziewcząt 28 
spotkań.  W finale chłopców  III A pokonała II A 10:1, a w finale dziewcząt  IIa   wygrała z  
III A 4:0

 

SZKOLNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ – VI EDYCJA

KOŃCOWE KLASYFIKACJA
      CHŁOPCY: 1.III A, 2.II A, 3.I A, 4.III B, 5.III C, 6.II C, 7. II B, 8. I B, 9. I C
DZIEWCZĘTA: 1. IIA, 2. IIIA, 3. IA, 4.IIC, 5. 6. 7. 8.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid Marcyniuk – III A
Najlepszą zawodniczką turnieju została Elżbieta Edel – II A
Królem strzelców został Karol Soboń – 60 bramek oraz Elżbieta Edel – 18 bramek
Najlepszy bramkarz: Jarosławski Jarosław – III A oraz Katarzyna Stępniak II A

FINAŁ  POWIATOWY  DRUŻYN  LZS  DZIEWCZĄT
PIŁKARSKA  KADRA  CZEKA

    W naszym gimnazjum 27 I odbył się 
powiatowy    finał    drużyn LZS dziewcząt w 
piłce nożnej.   Rywalizowały  w nim drużyny z 
Grabowca, Komarowa, Krasnobrodu  i Starego 
Zamościa.
   Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się    
10 marca, awansowały nasze dziewczyny.           
     Zwycięska drużyna  grała w składzie:
K.Stępniak, E.Edel, K.Goch, A.Wiatrzyk 
,N.Budzyńska ,P.Denis, K.Boba, J. Molas, 
D.Kuryło ,K.Burcon, A.Koniec 
Królem strzelców turnieju została 
Dominika Kuryło
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z nauczycielem informatyki i fizyki Panem Marcinem Koseckim

Znak zodiaku…
…Bliźnięta
Interesuję się…
…wszystkim co związane z naukami ścisłymi - astronomią, lotnictwem, techniką
Muzyka której najchętniej słucham . . .
… spokojna, odprężająca, pozwalająca odpocząć po całym dniu..
Lubię szczególnie polską muzykę, bo w końcu powinniśmy dbać o to co nasze,
a nie zagraniczne... Z wykonawców to takie dinozaury jak m.in. Dżem, Perfect,
 SDM, ogólnie epoka sprzed Dody i HipHopu.

Ulubiony przedmiot ze szkoły. . .
… matematyka, chemia, fizyka, geografia, biologia - typowe ścisłe przedmioty. Nie lubiłem za to historii.

Człowiek, którego podziwiam. . .
… Albert Einstein - za to że będąc normalnym, zwykłym szarym człowiekiem wywrócił poglądy o Świecie i 
Wszechświecie do góry nogami oraz  nasz papież - Jan Paweł II - za całokształt i atmosferę i spokoju jaką wokół 
siebie budował.

Na bezludną wyspę zabrałbym. . .
… Rodzinkę, nóż i zapałki. Jakoś by tam było... Przydałby się i dostęp do internetu aby być zawsze na bieżąco, 
ale przecież skoro jest bezludna to nie byłoby tam prądu... :)

Miejsce, które najchętniej bym zwiedziła. . .
… Himalaje, lubię wspinaczki, lubię góry, lubię odmienną kulturę, a kultura Tybetu ma coś w sobie odmiennego...

Czy zdradziłaby Pan nam swe największe marzenie. . . ?
… Polecieć w kosmos i spędzić tam kilka dni - zasłonić Ziemię kciukiem, polecieć na Księżyc, ale tutaj trzeba by 
było chyba sporo dopłacić... :)

Czy uczniowie naszego gimnazjum interesują się komputerami? jak Pan ocenia ich umiejętności?
. . .Niestety uczniowie naszego gimnazjum nie różnią się od uczniów innych gimnazjów czy szkół średnich - dla 
nich komputer i internet to "Nasza klasa", "Allegro" i gry internetowe. Cieszę się natomiast z tego, ze sobie tak 
świetnie radzą w internecie, że potrafią znaleźć potrzebne informacje i umieć zweryfikować ich prawdziwość. 
Żałuje tylko, że rośnie nowe pokolenie, dla którego komputer i internet to będzie głównie rozrywka a nie źródło 
informacji i wiedzy. .

Dzisiejsze czasy to czasy technologii komputerowej i informatycznej, to czasy internetu. Jakich rad udzieliłby 
Pan młodzieży by potrafiła korzystać z tego jak najlepiej:
. . .Przede wszystkim nie traktujmy świata internetu jako przestrzeni wirtualnej. Powinniśmy mieć świadomość, 
że to co w sieci, to nie ginie - żartobliwe lub nieodpowiednie zdjęcie wstawione w wieku 15 lat może mieć 
negatywny wpłw na nasze życie za lat 20. Negatywny komentarz pod czyjąś informacją skutkować może tym 
samym w stosunku do nas. I jeszcze jedna uwaga - w sieci nikt nie jest anonimowy - często o tym młodzież 
zapomina, pobierając różne treści z internetu.
                                                                                   Rozmawiały Wioletta Kalman i Mariola Bądyra        

.

.

 WIELKA   ORKIESTRA   ŚWIĄTECZNEJ  POMPCY

To już 18 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

10 stycznia, jak co roku już od 18 lat, 
mogliśmy uczestniczyć w akcji WOŚP. 
Tym razem zbierane były pieniądze dla 
dzieci z chorobami onkologicznymi.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego brali 
udział w tej akcji.
Pieniądze zbierane były przy kościele 
parafialnym w Starym Zamościu przez 
Anitę Nogas i Klaudię Morokiszke z         
kl. IIc.
Ludzie wykazywali się dużą chojnością 
stwierdzając: "Zdrowie najmłodszym jest 
najbardziej potrzebne".

      Akcja trwa we wszystkich szkołach w całej Polsce.  Jak wiemy jeden grosz znaczy niewiele,ale Góra Grosza 
jest największa na świecie. Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance. Zebrane 
pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc dla  Domów Dziecka 

Nasze gimnazjum także brało udział w akcji  W  szkole zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski.  Zebrane 
pieniądze zostały przeliczone przez klasę 2c pod opieką pani Małgorzaty Złotnik .                         Oto jak nasi 
uczniowie pomagali uczestnicząc w zbiórkach:

Ia-33zł 66gr       Ib-5zł 76gr      Ic-8zł 15gr                                                                                                         IIa-26zł 
86gr     IIb-22zł 55gr  IIc-62zł 89gr                                                                                                      IIIa- nie brała 
udziału        IIIb-14zł         IIIc- nie brała udziału

W sumie zebraliśmy 163zł 79gr

                                                                                                          Ewelina Grabowska

10 JUBILEUSZOWA AKCJA GÓRA GROSZA RUSZYŁA 
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Rozmowa z Panią Małgorzatą Niedzielą
nauczycielką języka polskiego

Znak zodiaku…
. . .Zodiakalny Baran. Podobno patronką jest planeta Mars a żywiołem ogień..
Więcej chyba nie trzeba dodawać.

Interesuje się. . .
. . .Wszystkim co mnie otacza.

Muzyka, której najchętniej słucham. . .
. . .Po prostu pop. Lubie słuchać muzyki dla samej przyjemności..

Ulubiony przedmiot ze szkoły. . .
. . .Ojej chyba zaskoczę wszystkich bo to matematyka. Od zawsze jestem wyrachowana i kocham liczby 
jak każdy dorosły (śmiech).

Człowiek, którego podziwiam . .
. . .Podziwiam każdego kto realizuje swoje pasje i dąży wytrwale do celu, może to być fikcyjny bohater 
albo zwyczajny, współczesny człowiek .

Na bezludną wyspę  zabrałabym. . .
. . .Zeszyt, conajmniej formatu B5 i przybory do pisania. Może przywiozłabym zbiorek własnych liryków ?

Miejsce, które najchętniej bym zwiedziła. . .
. . .Udałabym się w niezwykłą podróż po Krakowie nocą..Było by tak jak w "Zaczarowanej dorożce".

Czy zdradziłaby Pani nam swoje największe marzenie. . .
. . .Może nie tym razem (uśmiech) ale wierze ze marzenia się spełniają, wystarczy tylko chcieć.

Jak długo Pani pracuje w szkole i czy uczy od początku języka polskiego ?
. . .Pracuję już ładnych parę lat i język polski towarzyszy mi długo, ale w "mojej karierze" szkolnej  było też 
miejsce na plastykę i informatykę.

Z perspektywy czasu jak Pani uważa czy umiejętności młodzieży rosną czy maleją?
. . .Młodzież dostosowuje się do wymagań współczesnej szkoły, a ta jest otwarta na potrzeby uczniów, 
tu koło się zamyka.

Czy ma Pani plany gdzie spędzi tegoroczne ferie zimowe?
. . .Nie mogę się doczekać ferii podobnie jak wy a czy będzie białe szaleństwo.. 
Nie wiem ! Wszystkim jednak gimnazjalistom życzę fajnych, ale bezpiecznych zabaw na śniegu.

                                                                                      Rozmawiały Ewelina Sołowiej i Sylwia Jaworska

                                                                               

Szkolny Klub Wolontariusza 
,,Uśmiech"

Akcja „Zostań Św. Mikołajem”

Jak każdego roku, w okresie przedświątecznymi, tak i teraz w naszej szkole została 
organizowana akcja "Zostań Św. Mikołajem".W tym roku jest ona wspierana także przez 
nowo powstały w naszej szkole "Szkolny Klub Wolontariusza". Trwała od 1 do 18 grudnia 
2009r. Celem tej akcji było zebranie produktów żywnościowych, środków czystości, 
przyborów szkolnych, ubrań…. rzeczy które będą przydatne najbiedniejszym. Takim 
gestem możemy wnosić trochę radości do wielu domów i rodzin. Chodzi  o to,  by 
człowiek wyciągnął pomocną dłoń do drugiego człowieka.

 To oni pomagają: uczniowie: 
Aleksandra Czop, Magdalena Selech, Ewelina Sołowiej, Anna Molas, Katarzyna Jawor-
ska, Patryk Rybak, Natalia Zielińska, Dominika Kuryło,Karol Soboń, Olga Budzyńska, 
Mariola Mazurek, Natalia Górniak, Dominika Łój, Ewa Cisło, Anna Świrszcz, Łukasz 
Kiszka, Paulina Kalman, Sylwia Jaworska, Anna Wyrostek, Adriana Wiatrzyk, Natalalia 
Nogas, Patrycja Sienkiewicz, Patrycja Piasecka, Monika Nizioł
nauczyciele:p.p. Monika Wołos,  Małgorzata Złotnik,   Anna Chabros,  Barbara Mołodecka, 
 Barbara Małys,  Beata Ziemińska, Anna Pieczykolan,Pan Paweł  Lewandowski.

Szkolny Klub Wolontariusza 
„UŚMIECH" dziękuje 
wszystkim uczestnikom Akcji 
"Zostań Świętym Mikołajem" 
za okazanie zrozumienia i 
podzielenie się dobrem. 
Wszystkie dary zostały 
przekazane do Wielo-
funkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej 
w Łabuniach. Akt 
podziękowania otrzymany od 
dyrekcji placówki znajduje się 
na tablicy Sz.K.W.  Wszyscy 
ofiarodawcy do dnia 12 lutego 
2010r. otrzymali  imienne 
podziękowania.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KALENDARZ ADWENTOWY

    W grudniu został ogłoszony konkurs na 
najpiękniejszy kalendarz adwentowy. W 
konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich 
klas. Nad całością czuwała p. B. Siekierda 
Prace uczniów można było podziwiać na 
korytarzu I piętra.
Komisja w składzie: p. p. A. Chabros , M. 
Złotnik, M. Wołos i B. Siekierda wyłoniła:
    I miejsce Selech Magda
   II miejsce Nizioł Dominika
  III miejsce Mężyńska Patrycja
 wyróżnienie Nizioł Monika
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5%

60%

35%

Czy Twoim zdaniem wyniki w nauce, które 
osiągasz w tym semestrze są;

wysokie w porównaniu z Twoimi możliwościami

niskie w porównaniu z Twoimi wynikami

odpowiadają moim możliwościom

 

20%

63%

17%

Czy jesteś aktywny na lekcjach?
tak, na większości lekcjach tak, ale tylko na niektórych nie uczestniczę aktywnie w lekcji

 

23%

58%

19%

Czy systematycznie przygotowuję się na 
lekcję 

zawsze tylko wtedy, gdy jest sprawdzian nigdy

 

38%

43%

19%

Czy odrabiasz prace domowe
zwykle w domu z dokładnością i starannością

często zapominam o pracach domowych

nie odrabiam, najwyżej je spisuje od innych

 

68%

12%

20%

Zakreśl jedno ze zdań, które dotyczy Ciebie
przygotowuję się w domu do lekcji samodzielnie

do lekcji przygotowuje się z czyjąś pomocą

nie przygotowuję się

 

60%

29%

11%

Ile czasu poświęcasz w domu na 
przygotowanie się do lekcji

nie więcej jak 1 godz. ok. 2 godz. 3 godz.  i więcej

     Ankieterki „Kanclerzyka” - Ewelina Sołowiej i 

Zuzanna Hołota - przeprowadziły anonimową sondę 

wśród gimnazjalistów, zadając im  pytania dotyczące  

ich stosunku   do obowiązków szkolnych. Następnie 

zebrały wyniki, które graficznie opracował  Patryk 

Krzepiłko.

W ankiecie wzięło udział 187  uczniów.

Ankietowani odpowiadali na sześć pytań. 

   Niektóre odpowiedzi są co najmniej 

zastanawiające:
 aż 63% uczniów deklaruje, że jest aktywna tylko na 

niektórych zajęciach
 tylko 19% zawsze przygotowuje się do lekcji
 43% zapomina o pracach domowych
 a aż 60% poświęca w domu nie więcej niż 1 godzinę 

na przygotowanie się do lekcji

Przy tym 60% ankietowanych stwierdza, że osiągnęło 

niskie w porównaniu z możliwościami wyniki w nauce. 

  

   Redakcja „Kanclerzyka” ma nadzieję, że wyniki 

ankiety skłonią uczniów do przemyśleń, refleksji i 

podjęcia postanowień na drugi semestr, by oceny  na 

czerwcowych świadectwach były powodem do 

zadowolenia.

możliwościami
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