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             Oj działo się, działo... !
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Razem zmieniamy Internet na lepsze

ENGLISH IS FUN!

To hasło przewodnie
tegorocznej edycji
DNIA BEZPIECZNEGO
INTERNETU. Z tej
okazji gościliśmy w
szkole p. Nadkomisarz,
która przypomniała, jak
bezpiecznie korzystać
z Internetu oraz
wzięliśmy udział w
konkursie gier
wykonanych w języku
Scratch

Dzień Bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu

W marcu uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez dwóch
Londyńczyków. Było bardzo ciekawie, momentami wybuchowo,
śmiesznie oraz ... głośno :) Wcieliliśmy się również w aktorów i
całkiem nieźle nam to wyszło.  
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        SPOTKANIA ZE SPORTOWCAMI

W marcu gościliśmy w naszej szkole siatkarzy BBTS
Bielsko – Biała. Odwiedzili nas: Szymon Słodczyk – trener
oraz Przemysław Czauderna – libero. Panowie opowiedzieli
nam o początkach swojej kariery oraz o tym, jak powinni
zachowywać się sportowcy i jak się odżywiać. Odpowiednia
dieta i styl życia to bardzo ważna rzecz dla każdego
sportowca! Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak
prawidłowo wykonywać ćwiczenia, np: pompki czy
przysiady. Niedokładne ich  wykonanie może zakończyć się
kontuzją. W kwietniu zaś gościliśmy przedstawicieli klubu
piłkarskiego TS Podbeskidzie wraz z maskotką klubową.
Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w pogadance oraz mogli
spróbować swoich sił strzelając bramki. Nie lada atrakcją
było otrzymanie imiennych autografów od piłkarzy. 
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           DZIEŃ EKSPERYMENTÓW
20 kwietnia słowa filozofa Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę, pokaż -a
zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem" dla uczniów naszej szkoły nabrały
nowego znaczenia.
 
Dzień eksperymentów był niezwykłym wydarzeniem. Zostaliśmy wtajemniczeni w
świat azotu poprzez niesamowite dla nas eksperymenty. Poznaliśmy świat kuchni
XXIw, eksperymentując z kuchnią molekularną. Mogliśmy się również przekonać,
na czym polega programowanie, uczestnicząc w zajęciach programowania z
Edumatrixem i zbudowaliśmy robota własnego pomysłu podczas zajęć robotyki z
Lego.

Dzień był naprawdę niezwykły! Wszystkie eksperymenty były niesamowite.
Zaangażowanie prowadzących, rekwizyty i wszystko w tym dniu było na
najwyższym poziomie. Było SUPER!
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