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Idealny nauczyciel – czy 
taki istnieje?  

Jak radzić sobie ze 
stresem? 

Jak przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej? 

Miejsce, które warto 
odwiedzić ze znajomymi  

Moja pasja: Zumba 

Humor w zeszytach 
szkolnych 



		
Zumba, synonim dobrego 
samopoczucia fizycznego i 
psychicznego.  

Chcesz stracić na wadze, ale 
wizyty na siłowni lub kursy, na 
które uczęszczasz demotywują cię? 
Chcesz poprawić swoją formę 
fizyczną i umysłową? Chcesz przy 
tym dobrze się bawić? A zatem 
zumba jest doskonałym wyborem 
dla ciebie. 

Zumba to program ćwiczeń 
fizycznych stanowiących mieszankę 
elementów akrobatycznych i tańca, 
którego główna dewiza brzmi – 
uprawiaj sport i baw się jednocześnie. 
Choreografie inspirowane są tańcami 
latynoamerykańskimi, takimi jak: 
salsa, merenge, kuduro, ale również 
bollywood, swing, taniec brzucha czy 
hip-hop,   

 

Historia improwizowana  

Zumba została wynaleziona 
przez kolumbijskiego choreografa 
Alberta „Beto” Pereza zupełnie 
przypadkowo. Pewnego dnia, 
wychodząc z domu zapomniał on 
swojego odtwarzacza płyt z 
muzyką, którego na ogół używał w 
trakcie zajęć aerobiku. Stąd też był 
zmuszony do tego, aby 
improwizować na zajęciach do 
muzyki latynoskiej, którą miał do 
dyspozycji tego dnia w szkole. W 
200o roku przeprowadził się do 
Stanów Zjednoczonych i założył 
swoją firmę Zumba Fitness.  

Zumba adresowana jest nie 
tylko do młodych, energicznych 
ludzi, dzieci, ale także do starszych. 
Osoby w podeszłym wieku mogą 
wzmocnić na zajęciach swoje 
mięśnie i poprawić ogólny wygląd 
sylwetki.  

 

	

      Ciekawostki  
• Kurs trwa około godziny i jest prowadzony 

przez licencjonowanych profesorów sportu 
należących do Zumba Academy 

• Podczas jednej godziny kursu można stracić aż 
600 kalorii 

• Kursy zumby są prowadzone w 110 krajach, 
uczęszczają na nie nawet gwiazdy (Jennifer 
Lopez, Shakira, Michelle Obama) 

• Zajęcia mogą odbywać się na Sali, ale również 
na basenie (l’aqua zumba), bądź z 
wykorzystaniem rekwizytów (krzeseł, hantli) 



	

Jak radzić sobie ze stresem? 
Badania pokazują, że ponad 98% 
Polaków odczuwa stres.  
Czy chociaż 
raz dziennie czujesz się zdenerwowany ?  
Czy odczuwasz napięcie i ciągle próbujesz 
opanować stres? Czujesz stres w szkole, pracy  
niezależnie od tego czy masz ważne  
spotkanie czy to po prostu zwykły dzień?  
	

Podajemy wam sprawdzone techniki, które  
pomogą Wam opanować stres: 
 

1. Ćwiczenia  
 
Aktywność fizyczna zwiększa poziom endorfin, 
dlatego wybierz spacer do szkoły jeśli masz blisko, 
jeśli nie - wybierz się na krótką przechadzkę po szkole 
 

2. Sen  
 
Jest niezwykle ważny, ponieważ wówczas nasz mózg 
regeneruje się. Potrzebujesz 7-8 godzin snu.  
Naucz swój organizm wstawać i kłaść się o regularnych  
porach.  
 

3. Dieta 
 
Pij dużo wody. Gdy jesteś odwodniony twój organizm  
produkuje więcej hormonu stresu. Śniadanie to podstawa 
- nigdy nie wychodź z domu bez chociażby kromki chleba  
i nie jedz w biegu. Jako zdrowe przekąski wybieraj warzywa  
i owoce bogate w witaminy. Zielona herbata jest idealnym  
napojem dla ciebie. Eliminuje wolne rodniki z organizmu,  
które odpowiadają za stres. 
 

4. Relaks – kąpiel, muzyka, masaż 
 
Znajdź swój ulubiony sposób na odpoczynek.  
Wybierz się na masaż, przygotuj sobie kąpiel  
w domu, posłuchaj ulubionej muzyki.  
 
 

5. Pewne rzeczy są poza twoim zasięgiem 
 
Zmień swoje podejście do wielu spraw.  
Musisz zrozumieć, że na pewne rzeczy  
nie masz na nie wpływu. 
  

	



6. Pisz o tym, co Cię gryzie	
Jeśli się zdenerwowałeś lub nie wiesz jak poradzić sobie ze stresem, weź kartkę papieru i 

napisz o tym, co cię boli, czego się boisz, przed czym uciekasz. Daj sobie czas na to, aby ochłonąć. 
Nie nakręcaj się i nie wyrzucaj z siebie od razu agresji. Licz w myślach, powtarzaj sobie, że 
„odezwę się dopiero wtedy, gdy on przestanie mówić”.  

 

 

	

	

	

	

	

 
 
Test badający twój poziom stresu 
 
Czy często się denerwujesz? 
Czy łatwo się poddajesz? 
Czy łatwo tracisz cierpliwość? 
Czy często zadręczasz się swoimi troskami i kłopotami? 
Czy zdarzyło Ci się, że ktoś nazwał Cię nerwusem/cholerykiem? 
Czy często stresujesz się w szkole? 
Czy często źle sypiasz? 
Czy często brakuje Ci czasu na relaks i odpoczynek? 
Jak często miewasz bóle głowy? 
Jak często odczuwasz bóle i napięcie mięśni? 
Jak często odczuwasz kłucie w klatce piersiowej lub kłujący ból w okolicy żołądka? 
Czy zdarza Ci się, że masz kłopoty z łaknieniem? 
Czy masz kłopoty z koncentracją? 
Czy w sytuacjach stresowych trzęsą Ci się ręce, nadmiernie się pocisz, odczuwasz kołatanie 
serca, odczuwasz lęk i jest Ci słabo? 
Czy często jesteś niezadowolony ze swojej sytuacji życiowej? 
Czy zdarza Ci się zbyt impulsywnie reagować na zwykłe wydarzenia życiowe? 
Czy często miewasz uczucie słabości, dziwności, odrealnienia? 
 
Jeśli na większość zadanych pytań odpowiedziałeś TAK to znaczy, że twój poziom 
stresu jest bardzo wysoki i musisz jak najszybciej zmienić swoje przyzwyczajenia, 
zmienić nastawienie i zadbać o swoje zdrowie !!! 



 

 
Zapytaliśmy naszych uczniów, czy ich zdaniem ktoś taki  jak idealny nauczyciel w ogóle 

istnieje? Odpowiedź brzmiała: TAK. Jest to możliwe, choć nie łatwo takiego znaleźć. 
Postanowiliśmy zatem dowiedzieć się od naszych kolegów i koleżanek, jakie cechy powinien 
posiadać idealny nauczyciel. Okazało się, że na różnym etapie edukacyjnym co innego liczy 
się i jest ważne dla uczniów. Malusińscy w podstawówce oczekują przede wszystkim poczucia 
bezpieczeństwa i miłości od pani wychowawczyni. Gimnazjaliści aspirują do świata dorosłych, 
dlatego są ciekawi wszystkich nowinek i zmian. Świat dorosłych jest dla nich fascynujący. 
Licealiści, jak się okazuje lubią kiedy nauczyciel ma pasję i stawia przed nimi wyzwania, które 
ich zmotywują do działania.  

Zapytaliśmy uczniów również, czy mogliby wymienić cechy idealnego nauczyciela. Oto ich 
lista:  

Pasjonat  
 

Zaangażowany 
 

Sympatyczny 
     Cierpliwy  
 
Kreatywny 

Potrafi zmotywować do nauki 
Zna swoich uczniów 

 
Ocenia, ale nie krytykuje 

Rozwija się  
 

Tłumaczy rzeczy trudne w prosty sposób 
Konsekwentny 

 
Wymaga od siebie i swoich uczniów 

Wbrew utartym stereotypom i powtarzanym często frazesom, że idealny nauczyciel to taki, 
który mało zadaje, jest do rany przyłóż”, większość uczniów stwierdziła, że to nieprawda. Choć 
taka perspektywa wydaje się niektórym kusząca, o wiele bardziej cenią oni tych, którzy są 
surowi i wymagający. Gdyby każdy dostawał piątki i słyszał same pochwały, w ogóle 
przestalibyśmy się starać. Dlatego nauczyciel powinien niekiedy spojrzeć surowym wzrokiem 
i przypomnieć o tym, co najważniejsze. 

Wyobrażenie sobie idealnego nauczyciela wcale nie jest takie łatwe! Wiele osób chciałoby, 
aby był to typowy „luzak” pozwalający rozmawiać na lekcjach. I tym razem większość 
przyznaje otwarcie, że szybko znudziliby się taką osobą. Co więcej przyznają, że często 
rekompensują sobie oni takim zachowaniem brak kompetencji. O wiele lepszym wyborem są 
osoby z pasją i pragnieniem dzielenia się wiedzą. 

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wybierasz się na swoją 
pierwszą rozmowę o 
pracę? Nie wiesz jakie 
pytania należy zadać? 
Jak najlepiej się 
zaprezentować? 
Pomożemy Ci znaleźć 
odpowiedź na wszystkie 
nurtujące Cię pytania.  

	

	

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna jest zawsze stresująca. Często nie wiesz jak się zachować, co powiedzieć, 
jakie pytania zadać, aby nie wyjść na osobę nieprzygotowaną, niekompetentną w swojej dziedzinie? Podpowiadamy 
Ci co należy robić i jak się przygotować do rozmowy, aby twoje spotkanie zaowocowało sukcesem i upragnionym 
stanowiskiem.  

Co należy zrobić przed rozmową? 

1. Przed spotkaniem koniecznie musisz się do niego przygotować. 
Zbierz informacje na temat twojego przyszłego pracodawcy i stanowiska, na które aplikujesz. 

2. Na umówione spotkanie postaraj się przyjść trochę wcześniej  
3. Weź ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty potwierdzające twoje kwalifikacje i kopie CV 
4. Przygotuj sobie wcześniej odpowiedzi na pytania, które możesz usłyszeć w trakcie rozmowy 

(Jakie są twoje zalety i wady? Które ze swoich umiejętności wykorzystałbyś w pracy? Dlaczego 
jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko? Dlaczego zdecydowałeś się pracować w naszej 
firmie? Jakie są twoje oczekiwania finansowe?) 

5. Zadbaj o twój strój  
6. Wyłącz komórkę  

W trakcie rozmowy 

1. Bądź szczery, ponieważ twój przyszły pracodawca jest w stanie zweryfikować każde twoje 
kłamstwo; ponad to będzie to dla niego sygnał, że nie jesteś osobą godną zaufania 

2. Utrzymuj kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą 
3. Uważaj na to, w jaki sposób się wypowiadasz - odpowiadaj jasno, konkretnie 
4. Uśmiechaj się i sprawiaj wrażenie odprężonego – inni będą Cię odbierać jako osobę o 

pozytywnym nastawieniu 
5. Słuchaj swojego rozmówcy bardzo uważnie i notuj wszystko, co może ci się przydać i o co 

będziesz chciał później zapytać 
6. Zwróć uwagę na swoją mowę ciała – nie krzyżuj rąk, nie machaj nerwowo nogami, wyprostuj 

się 
7. Nie spoufalaj się ze swoim pracodawcą, nie żartuj za bardzo, nie czuj się zbytnio rozluźniony 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kalendarium 

szkolnych wydarzeń  

Witaj szkoło !!!                                        
                                                                                Piknik „ŻEGNAJ LATO NA BIELANACH” 
Tym razem nowy rok szkolny przywitaliśmy                   

dość nietypowo, bo z lekkim opóźnieniem nie 1 ale                  9 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 
4 września. Tego dnia nie zapomnieliśmy jednak o            pikniku zorganizowanym przez władze dzielnicy  
uczczeniu minutą ciszy tych, którzy polegli w obronie       Bielany. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji: 
naszej ojczyzny. Jak się okazało nie był to koniec zmian,   konkurencje sprawnościowe dla najmłodszych,  
jakie czekały na nas po wakacyjnej przerwie. Na początek, animacje, zabawa na dmuchańcach, różne pokazy,   
nasza szkoła zmieniła nazwę na 39 LO im. Lotnictwa        gry, konkursy ze słodkimi nagrodami, porady lekarskie.  
Polskiego zgodnie z rozporządzeniem, jakie przyniosła      Na zakończenie wieczoru organizatorzy przewidzieli  
reforma szkolnictwa i stopniowa likwidacja gimnazjum.    występ gwiazd :  Elektrycznych Gitar i Margaret. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018              W specjalnie przygotowanej strefie kulturalno- 
zgromadziło wiele osób. Pan Dyrektor Paweł Gmitrzuk      oświatowej swoją ofertę edukacyjną mogły  
w trakcie swojego przemówienia skierował kilka słów       zaprezentować bielańskie szkoły Nasze liceum również 
do nowoprzybyłych uczniów, a także powitał w naszej      miało swoje stanowisko. Uczniowie malowali dzieciom 
społeczności nowych nauczycieli i przedstawił nowego      twarze, starsi mogli skosztować wypieków domowej  
zastępcę dyrektora p. Marzenę Sadowską. W tym roku       roboty podopiecznych naszej szkoły.  
otworzyliśmy  cztery nowe klasy pierwsze. Przed        
nami kolejny rok ciężkiej pracy, „wkuwania” do testów,      Dbaj o środowisko naturalne!!! 
a przed maturzystami stres związany z egzaminami.            Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  
Mamy jednak nadzieję, że wszystko zostanie nam               akcji „Sprzątania Świata”. Chętnie przyłączamy się do 
zrekompensowane w postaci nowo zawartych                      działań propagujących zachowania proekologiczne, 
znajomości, miłej atmosfery, przyjaźnie nastawionych        dlatego wspólnie wybraliśmy się do pobliskiego 
nauczycieli.                                                                            Lasku Bielańskiego, aby sprzątać śmieci. Niestety  
                                                                                               wciąż  widać, że wśród społeczeństwa brakuje wiedzy                                                                               
                                                                                               i świadomości na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą 
                                                                                               zaśmiecanie planety.  



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych liceum  
	 Zgodnie z tradycją naszej szkoły na przełomie września i października wszystkie klasy pierwsze 
wyjeżdżają wspólnie ze swoimi wychowawcami na wyjazd integracyjny do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Tego typu wyjazdy od zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród naszych uczniów ze względu 
na cudowną atmosferę sprzyjającą lepszemu poznaniu się i nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni.  

Na licealistów jak zawsze czekało mnóstwo atrakcji. Wspólnie zwiedziliśmy Kraków, 
Zakopane, Dolinę Kościeliską, poznaliśmy uroki okolic Bukowiny Tatrzańskiej. Uczniowie mieli 
okazję skorzystać z atrakcji parku linowego, gry w paintball czy kąpieli na termach. Na terenie ośrodka 
uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych, grach i konkursach, konkurencjach sprawnościowych. 
Wzięli udział w grze terenowej poznając kulturę regionu: tradycje, język oraz lokalne przysmaki.  

W trakcie wyjazdu nie zabrakło również wzruszeń: mogliśmy wspólnie uczcić urodziny naszych 
kolegów i koleżanek.  

 

 

	

	

	



Miejsca, które warto odwiedzić z przyjaciółmi w 

wolnym czasie 

Escape room 
To fenomenalna gra przeniesiona z popularnej zabawy online do świata rzeczywistego! 

Gracze zostają wrzuceni w wir wydarzeń, muszą rozwikłać zagadki, by wydostać się z 
zamkniętego pokoju. Zagadki nie są jednak proste, dodatkowo scenarzyści pokoi wpadli na 
pomysł, by dodać gry zręcznościowe oraz określony czas na wydostanie się z tarapatów. I to 
właśnie nieubłaganie uciekający czas jest największym wrogiem graczy.  

 

 

 

 

 
Hulakula – Centrum Rozrywki  

Hulakula to centrum rozrywki, które warto odwiedzić ze znajomymi, kiedy chcemy wybrać 
się potańczyć, pograć w bilard lub kręgle. Na terenie kompleksu znajduje się restauracja oraz bar. 
Organizatorzy zapraszają na weekendowe dyskoteki, pokazy tańca z udziałem słynnych DJ-ów. To 
idealne rozwiązanie również dla całych rodzin. W specjalnej strefie dla dzieci czekają sale zabaw 
czy hulapark.  
 

 

 

 

 
Park Liniowy Bielany 

Jeśli szukasz ruchu i chcesz przeżyć przygodę a  
dodatkowo lubisz dobrą zabawę na świeżym  
powietrzu – musisz odwiedzić Park Linowy  
Bielany. Żeby wybrać się do parku nie  
trzeba mieć doświadczenia o twoje bezpieczeństwo 
zadbają wyszkoleni instruktorzy. Do wyboru  
znajdziemy tu trasy przeznaczone dla dzieci,  
jak i dla dorosłych. 

 



Humor w zeszytach szkolnych  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

§ Chłop wolał iść gdzieś pod drzewo, byle nie 
robić u pana. 

§ Dedal potrafił różne rzeczy, więc pewnego dnia 
żona Minosa urodziła dziecko. 

§ Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są 
to zwierzęta. 

§ Przykładem ludzkiej bezmyślności jest nowela 
Prusa. 

§ Ponieważ pan Wokulski miał kłopoty z własnym 
interesem, zaczął odwiedzać pannę Izabelę 
Łęcką. 

§ Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, 
jednak jeden z boków jest krótszy. 


