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Wywiad z panią magister Joanną Morchało – nauczycielem chemii

Jakie było pani pierwsze wrażenie po przekroczeniu murów naszej szkoły?
Pani Joanna: Miałam wrażenie, że jest nas wszystkich bardzo wielu, bo uczyłam w szkołach gdzie
liczba uczniów była mniejsza.
Jakie były pani oczekiwania względem nas, uczniów ?
Pani Joanna: Oczekiwałam, że będziecie chcieli współpracować, dowiadywać się nowych rzeczy,
interesować chemią.
Jak ocenia pani atmosferę panującą w szkole?
Pani Joanna: Bardzo fajnie ze nie jest u nas sztywno, nie boimy się mówić i mówimy wszystko co
myślimy, to jest na plus.
W ilu szkołach pani uczyła?
Pani Joanna: Jest to moja czwarta szkoła.
Co wpłynęło na pani decyzję bycia nauczycielem ?
Pani Joanna: Zawsze lubiłam prace z młodzieżą i wszyscy mówili ze umiem dobrze tłumaczyć.
Czy przedmiot, którego pani uczy był pani pasją w dzieciństwie ?
Pani Joanna: Nie, zawsze wszyscy się dziwią ale nie.
Jak pani ocenia współpracę z innymi nauczycielami ?
Pani Joanna: Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy są bardzo pomocni.
Czy praca z młodymi ludźmi takimi jak my, jest w jakiś sposób trudna lub uciążliwa ?
Pani Joanna: Bywa trudna na pewno, ale tez daje dużo radości.
Jakie cechy w pani ocenie powinien mieć uczeń ?
Pani Joanna: Pracowitość doceniam zawsze, nawet jeśli nie ma możliwości to pracowitość jest
ważniejsza moim zdaniem, to że uczeń potrafi zadać pytanie i się tęgo nie boi, że mówi prawdę bo
wolę prawdę niż kłamstwo.
Jakiego przedmiotu pani w szkole nie lubiła?
Pani Joanna: Fizyki i biologii
Jak pani lubi spędzać czas wolny?
Pani Joanna: Uwielbiam czytać książki, jest to najlepszy wypoczynek jak dla mnie i oczywiście
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Jaka jest pani ulubiona potrawa ?
Pani Joanna: Moje ulubione potrawy to wszystko z bezami i chyba dania z drobiu i z grzybami.
Wywiad przeprowadziły:
Julia Markiewicz
Stella Brzozowska
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Jesień kolarska 2017

W niedzielę, 24 września odbyła się kolejna,
już 12 edycja Jesieni Kolarskiej z udziałem
przedstawicieli naszej szkoły. Mimo pogody,
która budziła pewne obawy na starcie rajdu o
godzinie 11.00 stawiła się rekordowa ilość
uczniów, rodziców i sympatyków szkoły
(48).Trasa rozpoczynała się przed szkołą,
prowadziła przez nasz pełen uroku las dookoła
Jeziora Strzeszyńskiego z metą przy
stanowisku na ognisko, gdzie można było
przygotować sobie ciepłą kiełbaskę z pysznym
chlebkiem.
Na
wszystkich
chętnych
uczestników
czekały
konkurencje
sprawnościowe: rzut obręczą, bieg z piłeczką
na łyżce oraz dart. Dużą atrakcją było
losowanie
upominków
wśród zapisanych
rajdowiczów. Wrodzona skromność każe nam
się pochwalić: za najliczniejszą grupę biorącą
udział w rajdzie Jesień Kolarska 2017
zdobyliśmy główną nagrodę- piękny puchar.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział !
Wszyscy zakończyli rajd szczęśliwie. Kolejna
Jesień
Kolarska
za
rokserdecznie
zapraszamy już dziś.
Opiekunowie: Beata Tuczyńska,
Dorota Jurkowska,
Ewa Stelmaszyk
„Koncert i Mecz dla Alberta”,

„Koncert dla Alberta”, który odbył się w minioną sobotę (21 X 2017), okazał się być strzałem w
dziesiątkę! I to dosłownie - zebraliśmy 10 tysięcy złotych, a dokładnie 10 243 zł! Nie udałoby
się zgromadzić tak ogromnej kwoty, gdyby nie Wy: Artyści, Rodzice, Uczniowie,
Wolontariusze, Drużyna Szpiku, Przyjaciele Szkoły, Obsługa Sprzętu i wielu Ludzi Dobrej Woli,
a przede wszystkim Wspaniała Publiczność (około 400 osób), która przybyła na sobotni koncert.
Do tej pory grają w nas koncertowe emocje, unosi się duch niezwykłej atmosfery tej imprezy, za
której oprawą stali: pani Katarzyna Hybiak oraz panowie Maciej Jałowski i Maciej Bizuga. Dnia 8
października odbył się także Mecz charytatywny dla chłopca!
Dziękujemy w imieniu Alberta i Jego Rodziny!
Wzruszające i piękne jest to, że zawsze możemy na Was liczyć! Byliście wspaniali!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy oraz zachęcamy do podzielenia się w galerii (KLIK)
Waszymi zdjęciami i nagraniami.
Diana Biegańska & Anna Maciejewska
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Wyjście do Muzeum Narodowego

Dnia 24 października klasy trzecie wyjechały
na lekcje w Muzeum Narodowym pt. Miasto w
kadrze. Podzieliśmy się na dwie grupy. Po
uzbrojeniu się w poduszki ruszyliśmy na
piętro, gdzie dostaliśmy pierwsze zadanie.
Musieliśmy

znaleźć

pięć

inspirowane

obrazów,

były

które

sławnymi

miastami/budowlami jak np. Moulin Rouge w
Paryżu czy Gdańsk. Po wykonaniu zadania
poszliśmy

dalej.

Omówiliśmy

od

kiedy

pojawiają się miasta w obrazach, chociażby
jako tło do pewnych zdarzeń np. religijnych
lub z życia wziętych. Później omówiliśmy jak
powstaje efekt 3D na obrazie oraz czym jest
linia horyzontu, punkt zbiegu itp. Niektórzy,
na

prośbę

przewodniczki,

zaznaczali

na

miniaturowej kopii obrazu gdzie znajdują się
poszczególne elementy. Ostatnim punktem
wycieczki było narysowanie własnego obrazka
3D,

wykorzystując

wcześniej

omówione

rzeczy. Jednym poszło nieco lepiej, innym
nieco gorzej, ale najważniejsze, że przez cały
wyjazd dobrze się bawiliśmy!
Julia Krzesińska

Wyjście do Fortu VII z okazji Święta Niepodległości
W piątek 10 listopada klasy 2 i 3 gimnazjalne miały wycieczkę do fortu VII. Do Fortu trzeba było dojechać
autobusem, a następnie odbyć krótki spacer. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i
rozpoczęliśmy zwiedzanie. Pan przewodnik zaczął od wytłumaczenia nam kiedy i dlaczego powstały
tamtejsze umocnienia. Pochodziły z czasów, gdy Poznań był pod zaborem Pruskim, a miały służyć do obrony
przed Rosjanami w przypadku ewentualnej wojny. Podczas II Wojny Światowej był tutaj obóz śmierci
założony przez nazistów dla Polaków biorących udział w powstaniu wielkopolskim oraz tych, którzy walczyli
z najeźdźcą. Następnie przewodnik zaczął oprowadzanie. Zobaczyliśmy np. pierwszą komorę gazową,
chlebowy różaniec zrobiony przez jednego z przetrzymywanych tu ludzi, miejsca w których Niemcy
dokonywali zbrodni, zdjęcia ofiar oraz cele więzienne. Opisy rzeczy, które się tu dokonywały były
przerażające i na pewno wielu z nas skłoniły do refleksji.

Igor Małyszczak
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Prawa Autorskie – spotkanie z przedstawicielami ZAIKS

Dnia 1 grudnia w naszej szkole pojawili się pan
Wiesła

Łataś

oraz

pani

Magdalena

Gałdyszyńska, przedstawiciele ZAIKS Poznań.
Opowiedzieli nam o prawach autorskich i roli
stowarzyszenia

w

ochronie

tych

praw.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji nowej
innowacji pedagogicznej przewidywanej na lata
2017-2020 pt.: „Drogowskazy do wymarzonego
zawodu”. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób
korzystać z twórczości różnych autorów w
sposób legalny i jakie działania podlegają
odpowiedzialności karnej. Dowiedzieliśmy się
także w jaki sposób chronić własną twórczość
gdybyśmy

w

przyszłości

zajmowali

się

zawodami związanymi z tworzeniem muzyki
oraz

jak

postępować

zgodnie

z

prawem

organizując imprezy muzyczne wykorzystujące
wytwory pracy innych. Spotkanie przebiegło w
przyjemnej

pełnej

zainteresowania

atmosferze. Na zakończenie każdy otrzymał
drobny upominek.

Co się dzieje w naszej szkole?
 W dniach 12-16 grudnia grupa gimnazjalistów

 W tym roku bierzemy udział w dwóch

wyjeżdża na kolejną edycję obozu językowego

seansach w ramach Festiwalu Młodego Widza:

EuroWeek.

„Ale kino!”.

 8 grudnia VI edycja akcji Pomóż Dzieciom

 Samorząd Uczniowski Gimnazjum 66 składa

Przetrwać Zimę w naszej szkole. Zbieramy

Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły,

dary dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w

rodzicom i koleżankom i kolegom najlepsze

Poznaniu

życzenia świąteczne i noworoczne.

oraz

Domu

Pomocy

Społecznej

prowadzonym przez siostry serafitki.
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