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ENTUZJAŚCI
PROGRAMOWANIA

OD REDAKCJI

W NUMERZE

Mistrzowie Kodowania

Od połowy kwietnia w naszej szkole zaczęły się zajęcia z programowania w Ap Inventorze.
Nauczycielki widzą wielkie zaangażowanie uczniów w naukę budowy aplikacji. Dopiero
odbyło się pięć godzin zajęć, a już udało się zaprogramować cztery aplikacje Helo_Puur,
Kalkulator, grę Spaceshuter, Translator polsko - angielski i Rysowanie palcem po ekranie.
Ta ostatnia wzbudziła wiele emocji zwłaszcza w fazie testowania. Z ogromną przyjemnością
obserwowaliśmy uśmiechy zadowolenia na twarzach dzieci, kiedy aplikacja po ściągnięciu
kodu QR działała, i można było na ekranie własnych tabletów czy telefonów miziać dowolne
rysunki. Szczególnie cieszy nas fakt, że w Ap Inventorze programuje  bardzo zróżnicowana
wiekowo grupa, bo są to uczniowie klas 4-5, na zajęcia przychodzi też jedna trzecioklasistka
oraz uczniowie z gimnazjum.

Napisała p. I. Sygut

Klasy 4c, 4d i 5a
uczestniczyły w wycieczce
do Cottbus i Hornow. Dzieci
brały udział  w bardzo
ciekawej  lekcji astronomii w
Planetarium, zwiedzały
ogród zoologiczny i poznały
cykl produkcji czekolady 
w manufakturze Felicitas. 
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       Wycieczka do Cottbus 
                i Hornow

Drużyna

Przygotowaliśmy dla Was
ostatni już w tym roku
szkolnym numer naszej 
gazetki, z jego lekturą
mamy nadzieję "lajtowo"
dotrwacie do wakacji.
Życzymy udanego
wypoczynku i pięknej
opalenizny, i do zobaczenia
we wrześniu. 

Wasza Naczelna 

 
- szkolne newsy

 - poznajemy ciekawe zawody: Youtuber
 - ciekawostki o zwierzakach

 - damska drużyna piłki nożnej
 - krzyżówka

 - nadeszła wiosna
 - "Z gniazda nie spadł ani jeden patyczek"

 - dowcipy
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Wycieczka

pilki ręcznej
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SZKOLNE NEWSY

Wyjątkowa drużyna
DZIEWCZYNY TEŻ GRAJĄ W PIŁKĘ NOŻNĄ

19 maja uczniowie klas I-III (soliści i zespoły)
bawili się na Mini Playbacku Show "Śpiewać
każdy może". W sumie zaprezentowało sie
45 uczestników. Fantastycznie dopisała
publiczność: rodzice, uczniowie 
i nauczyciele. Oceniano dobór repertuaru,
znajomość słów, przebranie, poruszanie się 
i ogólne wrażenia artystyczne. Wśród klas
pierwszych zwyciężyły zespoły 
z klasy 1a i 1d. W klasach drugich pierwsze
miejsce zajął zespół z klasy 2a, a w trzecich
klasach najlepiej zaprezentował się zespół 
z klasy 3c.
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15 maja uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
uczestniczyli w imprezie sportowej Biegi nad
Kaczawą zorganizowanej w Parku Miejskim
przez OSiR Legnica. Każdy z uczestników
przebiegł 400 metrów. Nasi uczniowie
zdecydowanie byli najlepsi. Zajęli trzy pierwsze
miejsca w kategorii chłopców (I miejsce zajął
Mateusz Wańkowicz, II Oliwier Melnyk, III Dawid
Bekas), a w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce
zajęła Gaja Borowska. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni dyplomami i medalami. Nasza szkoła
otrzymała również puchar za najliczniej
reprezentowaną placówkę.
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W kwietniu obchodziliśmy Tydzień Kultury
Ekologicznej w klasach 4-6. W tym roku
poświęcony był on przede wszystkim
ekologicznym źródłom pozyskiwania energii
elektrycznej. W związku z tym na terenie szkoły
odbyła się wystawa prac plastycznych
poświęconych tej tematyce. Uczniowie mieli też
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 
o ochronie przyrody w Szkolnym Konkursie
Ekologicznym. Najlepszymi ekologami zostali
Jakub Fedorczak, Hubert Śliwiński oraz Jacek
Betko. Ponadto kilka klas wzięło udział 
w sprzątaniu okolic szkoły z okazji Dnia Ziemi.
Wszyscy uczniowie klas 4-6 mieli możliwość
oglądnięcia przedstawienia pt. „Eko-dziady” ze
wspaniałą oprawą muzyczną przygotowaną
przez p. Katarzynę Krasnopolską.

Tydzień Kultury Ekologicznej

Chcemy wam przedstawić nietypową grupę
dziewczyn lubiących grać w piłkę nożną. To, że
lubią grać w piłkę to mało. Dziewczyny tworzą
drużynę i z sukcesami reprezentują szkołęw
wielu turniejach. Grały w turnieju TYMBARKA
zajmując 3 miejsce oraz w turnieju ,,Z podwórka
na stadion”.
Dnia 24.04.2015 zawodniczki wywalczyły 2
miejsce. W czym? Oczywiście w piłce nożnej.
Niedługo kolejne zawody. Trzymajmy za nie
kciuki!
W skład drużyny wchodzą uczennice klas 5B 
i 5A, ich trenerem jest p. Marek Kucharski.

Napisały J. Patyna i H. Polańska kl. 5b

kl. IBiegi nad Kaczawą
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ZAWÓD - YOUTUBER
Wiosna

CIESZMY SIĘ
WIOSNĄ I SŁOŃCEM

KRZYŻÓWKA

.

ROZWIĄŻ HASŁA:

1. Mineralna lub gazowana
2. Grecka historia
3. Serwis internetowy, gdzie można
umieszczać i oglądać filmy
4. Co otacza kulę ziemską?
5. Kwiat, synonim miłości własnej
6. Szkoła po podstawówce
Litery w żółtym polu stanowią rozwiązanie
krzyżówki.

Krzyżówkę opracowała H. Polańska kl. 5b

Coraz bardziej popularny jest zawód Youtubera – czyli po prostu twórcy filmów wrzucającego swoją
twórczość do sieci. Wydawać by się mogło, że to prosta i przyjemna praca – tak jednak często nie jest.
Nie można przecież iść na żadne studia związane z tym zawodem, ani w jakikolwiek sposób nauczyć
się tego – Youtuberem można się stać tylko metodą własnych prób i błędów. Oczywiście trzeba mieć
też pewne predyspozycje – osoba nieśmiała i cicha po prostu nie przyciągnie sobą grona widzów.
Trzeba mieć też umiejętności w obrabianiu zdjęć i filmików. Przydadzą się one przy montowaniu. W
błędzie są ci, którzy sądzą, iż stworzenie wideo to proste zadanie. Poza tym trzeba się ciągle rozwijać -
w sieci ten, kto stoi w miejscu, cofa się. Coraz więcej twórców postanawia zostać zawodowymi
youtuberami, dzięki czemu możemy oglądać takie programy jak Polimaty, Cyber Marian, Mówiąc
Inaczej, SA Wardęga czy Kotlet TV.
                                                                                                                 Napisała Julia Ficer kl 5b

youtube.com Mówiąc inaczej

Dni są coraz dłuższe, słońce świeci i ogrzewa
swoimi promieniami cały świat. Efekt?- stajemy
się bardziej radośni i mamy lepszy humor. Kiedy
robi się ciepło, to od razu chcemy biec na boisko,
bawić się, grać w piłkę. Także przyroda budzi się
z zimowego, długiego snu. Przelatują z ciepłych
krajów ptaki, które tak lubimy: bociany, kukułki,
słowiki. Na drzewach pojawiają się pierwsze pąki i
liście. Trawniki wyglądają jak piękne dywany,
kiedy rozkwitają na nich żółte, fioletowe i białe
krokusy. Ludzie zaczynają ubierać się kolorowo.
Świat jest weselszy i jakby lepszy. Wiosno trwaj
wiecznie!

Wiosna

.

Cyber Marian youtube.com

flickr.com
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Z gniazda nie spadł żaden patyczek

Ciekawostki o zwierzętach

Czy wiesz że…

·  Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją
własną mackę.

·  Na każdego człowieka na ziemi przypada
ponad milion mrówek.

·  Pająk krzyżak każdego ranka zjada swoją
sieć, by ją ponownie zbudować.

·  Słonie wykazują wielką empatię, nawet
innym gatunkom.

·  Karaluch może przeżyć kilka tygodni
pozbawiony głowy. Ostatecznie zabija go głód.

·  Mątwy potrafią przybierać kolor otoczenia
mimo to, że nie rozróżniają kolorów.

·  Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt
jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego.

·  Jerzyki to ptaki, które nie tylko żywią się 
w locie ale nawet śpią.

·  Oko strusia jest większe od jego mózgu.

Źródło http://twojezwierzaki.org/ciekawostki/1/
oprac. Hanna Łochowska z kl. 4c

źródło:

Miło nam poinformować, że tekst
naszych uczennic Zosi Marcinak z kl. 4a
oraz Uli Marciniak z kl. 3d został
wydrukowany w Angorze [Nr 17 (1297) 
z 26.04.15r.] "Przed miesiącem nie
wiedziałyśmy czyje to gniazdo. Ale od
kiedy pewne ptaki zaczęły znosić patyki 
i układać tę oryginalną konstrukcję na
drzewie w sąsiedztwie naszego domu,
zaczęłyśmy je obserwować. Codziennie
przez okno zaglądałyśmy jak im idzie
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SUCHAR
BIBLIOTECZNY

Dyżurny szkoły
przybiega do
dyrektora 
z krzykiem:
- Panie dyrektorze,
w naszej bibliotece
są złodzieje!
- Tak? A co
czytają? - pyta
dyrektor

i czy jeszcze są, czy się "nie obraziły", czy nie
zmieniły zdania na temat lokalizacji swojego
domu. Po około tygodniu zbudowały masywne
gniazdo. [...] Sroki to bardzo inteligentne ptaki.
Niedawno w naszej okolicy była straszna wichura,
a z ich gniazda nie spadł żaden patyczek. W tym
czasie z naszej altanki 
w ogródku spadło kilka dachówek. 
W książce którą czytałyśmy było napisane, że
sroki w swoim gnieździe budują jakby "pokoje" 
i robią otwór, przez który wchodzą do gniazda. 
Z obserwacji którą przeprowadziłyśmy, wynika,
że wydziobują ziarna i zbierają pióra".

Zosia i Ula Marciniak

flickr.com


