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Jesteśmy pod wrażeniem dzisiejszego dnia. Na samym początku poznaliśmy się, dowiedzieliśmy się o swoich
zainteresowaniach i zjedliśmy pyszny poczęstunek. Później poszliśmy do miasta. Podzieliliśmy się na czteroosobowe grupy i
wspólnie graliśmy w grę  „W poszukiwaniu Bachusików”. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie zjedliśmy obiad i zaczęliśmy
warsztaty malarskie. Po podziale obowiązków przystąpiliśmy do malowania wyznaczonych ścian w budynku szkoły. Efekty
naszej pracy powoli stają się widoczne. Jutro ciąg dalszy.

Drugi dzień wymiany rozpoczęliśmy od wspólnego śniadania. Następnie kończyliśmy malowanie ścian. Poza różnorodnymi
motywami znalazły się tam również wzory matematyczne i fizyczne oraz zwroty i wyrazy w języku niemieckim i angielskim. Po
warsztatach udaliśmy się wspólnie na zakupy do Focusa. Później wróciliśmy na pyszny obiad do szkoły. Po południu czekało na
nas wodne szaleństwo na basenie. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy na kolację i czekamy na kolejny dzień. Cały czas
szkolimy język niemiecki, a nasi koledzy i koleżanki z Lübbenau chętnie uczą się języka polskiego. Mamy nadzieję, że efekty
naszych konwersacji będą widoczne na lekcjach j. niemieckiego.
Pozdrawiamy:)

Wiktoria Gongor (2B), Magdalena Korbanek (2B), Katarzyna Bobrovnytska (3a).

Fot.Fot. D.K.

Dzień 3.
Kolejny dzień zaczęliśmy od wspólnego śniadania i niekończących się rozmów przy stole. Następnie
braliśmy udział w zabawach integracyjnych, które jeszcze bardziej nas zbliżyły. Uczestniczyliśmy
również w warsztatach plastycznych podczas, których stworzyliśmy piękne figurki z papieru. Po
obiedzie udaliśmy się do Palmiarni. Podziwialiśmy tam tropikalną roślinność i zjedliśmy pyszne lody. Po
dniu pełnym atrakcji przyszedł czas na podsumowanie spotkania i pożegnanie. Niektórym z nas
popłynęły łzy, ale wiemy, że spotkamy się już w kwietniu 2017 r., tym razem w Lübbenau.
Podsumowując, Pan Dawid Korbanek miał rację mówiąc, że „Deutsch macht Spaβ”!
Cały projekt mogliśmy realizować dzięki wsparciu finansowemu z PNWM za pośrednictwem
Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
Pozdrawiamy :)

W. Gongor (2B); K. Bobrovnytska (3a)

Fot.

Fot.

Herb

Herb
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D. K.Z-G, basen

D.K.

D.K.
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AKADEMIA PROGRAMOWANIA
PROGRAMOWANIE NA CZASIE...
Jesteśmy w IV edycji programu Mistrzowie Kodowania

NIESULICE 2016
Wycieczka integracyjna
klas 1

Fot.

Bierzemy udział w pilotażowym wdrożeniu programowania w szkołach.
Realizujemy innowacyjne działania polegające na wprowadzeniu na lekcjach
informatyki różnych języków programowania.
Innowacja ma na celu wprowadzenie zagadnień w zakresie  algorytmiki i
programowania rozwijających kompetencje rozwiązywania problemów i
realizacji własnych projektów w wybranych językach programowania,
wprowadzonych wg zainteresowań i możliwości uczniów,  m.in.: Scratch,
Baltie, Python, C++.
Dzięki takim zajęciom nauczymy się logicznego myślenia oraz
konsekwencji w działaniu przy tworzeniu wspólnych projektów. Już
potrafimy napisać samodzielnie prosty program, zaprojektować grę,
animację.
Nasze projekty udostępniamy na stronie scratch.mit.edu. Korzystamy także
z projektów wykonanych przez innych uczniów, modyfikujemy je i tworzymy
REMIX.
Bierzemy udział w konkursach i akcjach tematycznych, m.in. w ramach
programu Mistrzowie Kodowania, Europejskiego Tygodnia Kodowania…

Scratch

SCRATCHFot.

Fot.

Fot.

TYDZIEŃ 
KODOWANIA

Zamieszczamy eventy
z ciekawych wydarzeń

dotyczących
programowania.

Sprawdź:
https://codeweek.org.pl/#events
Kodujemy na lekcjach
informatyki i nie tylko...

Wykorzystujemy
ciekawe materiały ze

strony code.org
Sprawdź się!

Rozpocznij kurs:
https://studio.code.org/

DOŁĄCZ DO
NAS!

Code Week

Fot.

E.T.

Strony tematyczne

Rozwiązujemy quizyE.T.

E.T.

E.T. A. F-P

https://studio.code.org/
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SZKOŁA GLOBALNA
Realizujemy ciekawe projekty

REDAKCJA

Pomóż czworonogom !

Robi się coraz zimniej. W schroniskach
brakuje podstawowych rzeczy. W ramach
akcji „Pomóż czworonogom” zbieramy stare
koce, ręczniki, miski oraz karmę. Wszystko,
co może przydać się w zielonogórskim
schronisku dla zwierząt.
Zebrane rzeczy prosimy przekazywać do
końca października.

UWAGA KONKURS!
Lubisz fotografować? Zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie fotograficznym „Jesień wokół nas”. Zdjęcia w
formie elektronicznej prosimy przynosić do 11.11.2016. Do
zdjęcia prosimy dołączyć informacje – tytuł zdjęcia, data
miejsce wykonania fotografii. Do zdjęcia można dołączyć
komentarz (również humorystyczny).
Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone.

Fot.

Fot.
Fot.

Redaktorzy wydania:

K. Bobrovnytska (3a), W. Gongor (2b),
M. Korbanek (2b), K. Dyka (1a),
W. Kruszyńska (1a),
Autorzy fotografii: D. Korbanek, E. Terajewicz
Uczennice:
K. Dyka (1a),
W. Kruszyńska (1a),
Redaktor naczelny: Elżbieta Terajewicz

SAMORZĄD
SZKOLNY
informuje:

Zbliża się święto
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH.

Czekają na Was
niespodzianki, o
szczegółach
przeczytaj na
plakatach w holu.
Niebawem także
NOC
HORRORÓW…
Pamiętajcie!
31. października
(poniedziałek)
jest dniem
wolnym.
A w grudniu
kolejne atrakcje!

Wiktoria Kruszyńska

Kinga Dyka
E.T.
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