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„Jesteśmy jak załoga 
statku między-
galaktycznego 
Discovery. Zgrani, 
dobrzy dla siebie, 
polegający na sobie. Z 
wami choćby w 
kosmos” 

Marcin Buczyński 
 
Dział wymyślony przez fantastyczne 
uczennice i fantastycznych uczniów z 
6b w roku 2020/2021 ma 
udostępniać czytelnikom „100pki” 
wspomnienia nas, nauczycieli, 
dotyczące naszych historii 
związanych z STO. Mam zaszczyt 
otwierać na pewno długi korowód 
wspomnień, ale może też spisanych 
nadziei na przyszłość albo rozliczeń z 
czyimś pobytem tutaj lub może 
opowieści o koleżankach i kolegach. 
Jaką kto wybierze formę nie 
wiadomo, ale nie liczy się forma, ale 
treść, czyli każdego z nas 
doświadczenie STO Tychy. 

Nie będę wspominać, wspomnienia są dla ludzi starszych, 
a mnie uczniowie wmawiają, że nie taki znowu stary 
jestem. Przykro mi jednak, kiedy staję przed lustrem, 
patrzę na nie i zdaję sobie sprawę, że w sprawie wieku 
moi uczniowie niestety pomyli się. A nie mylą się niemal 
nigdy. Zamiast wspomnień powiem krótko, żeby nikogo 
nie zanudzać, z kim spotkałem się w STO Tychy.  

Miałem dylemat, czy rozpoczynać od uczniów, z którymi 
spędzam najwięcej czasu, czy rozpocząć od nauczycieli, 
do których metrykalnie mi bliżej. Po chwili jednak 
uznałem, że zacznę od uczniów, skoro część 
zatrudnionych nauczycieli wiekowo dzieli mniej do 
uczniów niż do mnie.  

Wiem, ze to, co napiszę to banały, ale i te muszą zostać 
wypowiedziane lub napisane. Jeśli chodzi o uczniów STO 
Tychy to spotkałem osoby inteligentne, zabawne, 
twórcze, ciekawe świata, pełne pasji, mądre mimo 
niewielu lat, dojrzałe, czasem potrzebujące pomocy, 
sympatyczne, przyjazne, dobre, wrażliwe.  

Każdy to wie, że nasi uczniowie są tacy, ale nie zawadzi 
przypomnieć. Niestety dla mnie spotkałem też osoby, 
które opanowały władanie językiem o wiele lepiej niż ja.  

I mają lat np. trzynaście. A ja czterdzieści khekhe ileś. I 
one już są lepsze ode mnie. Co będzie jak dorosną? Jak się 
przy nich odezwać? Jak przyznać się do własnych słabości 
językowych? 

Dobra, dosyć o uczniach może o nauczycielach, żebym 
poczuł się komuś równy. No nie.  Pani Sabina Ogerman, 
jeżeli chodzi o jakąkolwiek część bycia nauczycielem 
nigdzie nie mam szans. Może moja bliska koleżanka pani 
Agnieszka Kapela. Może tu porównać się mogę? Znowu 
nie. To osoba wyjątkowa, od której wciąż mogę się uczyć. 
Ktokolwiek? Halo!  

No dobra, muszę przyznać, że na tle nauczycieli STO 
Tychy nie wypadam zbyt dobrze, ale przynajmniej mogę 
się od nich wiele nauczyć. 

Pozostaje mi też pogratulować paniom dyrektorkom, że 
akurat taką kadrę udało im się zgromadzić w jednym 
miejscu 

  

Nasz pomysł na 
gazetkę szkolną 

 

Redaktor naczelny: Nadia Stabla 

Koronawirusa. Można powiedzieć, że 
zniszczył nam plan działający w szkole 
od zawsze. Są plusy i minusy 
wszystkiego, lecz teraz jest więcej 
minusów. Nie mamy sprawdzianów 
oraz większości testów, możemy 
wstawać 5 min przed początkiem lekcji, 
spędzamy cały nasz czas przed 
komputerem (co kiedyś wydawało się 
marzeniem). 

Nie możemy jednak spotykać się, czy 
wyjść z domu bez świadomości ryzyka 
jakie może nas dotknąć w każdej 
chwili. Każdego dnia biją rekordy 
zakażeń, dlatego zróbmy wszystko aby 
wirus nie dotarł do naszych rodzin. 

  

Dlaczego powstała akurat teraz? 
Wszyscy wiemy jaka sytuacja 
zastała nas w tym roku. W 
związku z tym nasza szkolna 
redakcja wpadła na pomysł aby 
umilić wam czas wydając nowy 
numer. 

Znajdziecie tutaj: artykuł z 
drobnostkami „jak dobrze 
przygotować się na lekcje online” 
Recenzje gry Among Us, 
ciekawostki na różne tematy, jak 
działać na kwarantannie i aby nie 
zachorować na 

  

Pięciolatka z widokiem 

na ćwierćwiecze 
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W tym miesiącu czekają nas święta. Napisaliście już list do świętego Mikołaja? 

 

Młode lata naszej  
Pani Dyrektor 

 

Wywiad z Panią Dyrektor Edytą Razmus 

9. Pani hobby/co pani lubi robić w wolnym 
czasie 

Najchętniej spaceruję po lesie i robię zdjęcia - bardzo 
mnie to relaksuje, zapominam wtedy o upływie 
czasu. Lubię też robić na drutach i na szydełku, 
oglądać trudne filmy i gotować :) Mam zdecydowanie 
za mało wolnego czasu... 

10. Czy lubi pani słodycze? Ma pani jakieś 
ulubione?  

Gorzka czekolada z chili! 

11. Gdyby mogła pani jeszcze raz wybrać swój 
zawód czy nadal byłaby to praca jako 
dyrektor? 

Właściwie stanowisko dyrektora... samo do mnie 
przyszło. Nie planowałam być dyrektorem szkoły a 
kiedy pojawiła się taka potrzeba - okazało się, że 
potrafię to robić :) Gdybym mogła wybierać jeszcze 
raz - ponownie wybrałabym pracę z ludźmi albo... 
ogrodnictwo. 

12. Jaki jest pani zodiaku? 

Zodiakalne Ryby - nieustające wewnętrzne 
sprzeczności... 

1. Jaki był pani ulubiony przedmiot w 
szkole?  

Biologia, zawsze biologia! 

2. Z jakiego przedmiotu była pani 
najlepsza, a z jakiego najgorsza? 

Poza biologią byłam całkiem niezła z 
języka polskiego, angielskiego i czasem 
z matematyki (zależnie od działu - 
geometria była ulubiona!) Najmniej 
lubiłam WF i plastykę, a najgorzej szło 
mi z fizyki. 

3. Czy miała pani jakieś przezwisko 
w szkole? Jeśli tak to jakie? 

Nie przypominam sobie... Jeśli było, to 
musiało być tak okropne, że 
wymazałam je z pamięci ;) 

4. Była Pani bardziej pilnym uczniem? 

Hmmm... Na początku, byłam bardzo 
pilna (i bardzo starałam się!) ze 
wszystkiego. W starszych klasach SP i 
potem w LO - tylko na tych przedmiotach, 
które mnie interesowały i które były 
prowadzone przez lubianych przeze mnie 
nauczycieli. 

5. Co skłoniło Panią do zostania 
pedagogiem? 

W liceum zdecydowałam się na studia 
psychologiczne, żeby lepiej rozumieć ludzi 
(i siebie). A potem chciałam się tą wiedzą 
dzielić. Szkoła jest takim miejscem, gdzie 
jest największa różnorodność osób i ich 
potrzeb: dzieci, młodzież, dorośli, 
mnóstwo różnych relacji. Chciałam się 
czuć potrzebna :) 

 

„Zodiakalne Ryby - nieustające  
wewnętrzne sprzeczności...” 

6. Jakie było pani największe 
marzenie za dziecka? 

Najczęściej to chyba marzyłam, żeby 
mieć własny pokój i żeby moja młodsza 
siostra dała mi spokój ;) A kiedy już 
miałam ten pokój - to mogłam do 
niego moją siostrę zapraszać. 

7. Zna pani jakieś języki obce? Jeśli 
tak to jakie? 

W SP uczyłam się obowiązkowo rosyjskiego i 
bardzo go wtedy nie lubiłam. Teraz 
chciałabym go znać lepiej. Znam angielski, 
ale nie jestem zadowolona z własnego 
poziomu. Odrobinę hiszpański i całkiem 
nieźle komunikację niewerbalną - ale to 
chyba nie jest obcy język :) 

8. Jaka jest pani ulubiona książka? 

Książki, do których wracam i czytam, co jakiś 
czas (więc chyba ulubione?) to m.in. Wiedźmin 
Sapkowskiego, Dolina światła Minkowskiego, 
Rok 1984 Orwella, twórczość Stachury - 
Siekierezada, Cała jaskrawość, Się. Ostatnio 
fascynuje mnie Harari - Sapiens. Od zwierząt do 
bogów, Homo deus, 21 lekcji na XXI wiek - 
bardzo polecam, uruchamia myślenie! Czytam 
zdecydowanie mniej niż chciałabym... 

 

Do wyboru do koloru … 

 

 
 

W następnych numerach będziemy pisać o 
ciekawostkach, ale także o wiadomościach  
i różnych takich.  
Mogą się również pojawić żarty.  
Jeśli chcesz aby jakiś żart pojawił się w naszej gazecie 
napisz pod ten adres gmail 
stopkagazeta100@gmail.com  

Najlepsze żarty zostaną opublikowane w kolejnych 
numerach .  
Pamiętajcie o dystansie, dezynfekcji i o maseczkach.  
Dbajcie o siebie i swoich bliskich!!! 
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Jak dobrze 
przygotować 
się na lekcje 
online? 

 

Maja Jaciow 

„Lekcje online? Chwilowe 
dziwactwo. Zobaczycie, za 
parę miesięcy nie będziemy 
o nich pamiętać. Widzimy 
się w szkole!” 
 

 

 

Wszyscy wolelibyśmy 
spotkać się w szkole. Ale 
od pewnego czasu naszą 
klasą jest nasz pokój i 
małe kwadraciki na 
monitorze. I chociaż 
kwadraciki są małe to 
dużo w nich widać, 
czasami nawet za dużo. 
Dlatego powiemy wam jak 
dobrze wyglądać na 
lekcjach online.  

Ważne jest to żeby 
posprzątać w pokoju. 
Chyba nie chcecie żeby 
było widać waszą bieliznę 
porozrzucaną po pokoju 
lub rzeczy które mogą nie 
spodobać się 
nauczycielowi.  

Również ważne jest 
przeanalizowanie co widać 
w naszej kamerce. Równie 
ważny jest nasz ubiór. 
Zamiast piżamy warto 
założyć coś schludnego, 
czy to bluza, koszulka czy 
sweter. Pomoże wam to 
poczuć się jakbyście 
faktycznie byli w szkole.  

 

Pomyślicie – Po co mi 
spodnie? I tak widać 
mnie tylko od pasa w 
górę! Pełen strój wpływa 
na to, jak sami się 
czujecie. Trudniej jest 
wam wejść w rolę ucznia 
będąc bez dolnej części 
ubioru. To tak jakbyście 
byli tylko w połowie 
uczniami 

Wyobraźcie sobie. 
Siedzicie spokojnie, 
skupieni na lekcjach gdy 
nagle wasz zwierzak 
zaczyna rozrabiać. 
Odruchowo wstajecie z 
miejsca by go zatrzymać i 
wtem… Widać was w 
całej okazałości. 
Żenujące, prawda?  

Podobnie jest z innymi 
domownikami. Warto 
powiedzieć im, że mamy 
lekcje online żeby nie 
zdarzyło się, że ojciec 
przechodzi za wami w 
samej bieliźnie, nie 
wiedząc, że widać go w 
kamerce. 

 

Powinniście też upewnić 
się, że nie słychać niczego 
w tle gdy mówicie. 
Mikrofony laptopów 
wyłapują dźwięki całkiem 
nieźle. Najlepiej jest 
zaopatrzyć się w 
słuchawki z mikrofonem 
oraz przetestować, czy 
dobrze działają.  

Czasami lekcje online 
mogą wymagać 
udostępniania 
pulpitu/ekranu dlatego 
warto sprawdzić co macie 
na pulpicie żeby nie było 
obciachu.  

Lekcje online? Chwilowe 
dziwactwo. Zobaczycie, za 
parę miesięcy nie 
będziemy o nich 
pamiętać. Widzimy się w 
szkole! 

 

 

   

 

Zostań Mistrzem 

Among Us 
Jak grać w Among Us 

Wygraj, wykonując zadania 
przygotowujące statek lub wyrzucając 
wszystkich oszustów.  
Reaguj szybko, aby cofnąć sabotaże 
Impostora. Sprawdź mapę 
administratora i kamery 
bezpieczeństwa, aby mieć oko na 
innych członków załogi.  
 

Natychmiast zgłaszaj martwe 
ciała, aby rozpocząć dyskusję 
na temat tego, kim jest 
podejrzany Oszust. 

Dzwoń na spotkania alarmowe, 
aby omówić podejrzane 
zachowanie. Głosuj za 
wyrzuceniem podejrzanych 
oszustów.  

Zabij członków załogi i 
obserwatorów w ramie. 
Udawaj, że wykonujesz 
zadania, aby wtopić się w 
członków załogi.  

Przekradaj się przez otwory 
wentylacyjne, aby szybko 
poruszać się po statku.  
 
Użyj sabotaży, aby wywołać 
chaos i podzielić załogę. 
Zamknij drzwi, aby schwytać 
ofiary i zabić na osobności. 
 

 

Gra Among Us 

 


