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usunąć, skasować

Wiedza, którą chcą nam przekazać nauczyciele
poza ławką szkolną i co z tego wynika

Czy wiecie, że uczymy się nie tylko w szkolnych ławkach? Przez
cały rok szkolny, nie tylko na wycieczkach, nauczyciele bez
udziału naszej świadomości przemycali nam wiedzę z różnych
przedmiotów. Spoko, bo w połączeniu z zabawą, więc nie
narzekaliśmy. Poza tym, praktyczna nauka pozostaje dłużej w
szarych komórkach. Ale jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie w
trzech fotoreportażach, czego uczą nas nauczyciele poza salą
lekcyjną a jaką naukę przyswajamy my, uczniowie. 
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marzenia Matyldy V a myśli

VI a kombinuje naraził się

fantazje Natalii Patryk jest na nie

HISTORIA
na szlaku

ŚREDNIOWIECZE
 W XXI WIEKU

Średniowieczny zamek, zwyczaje,
historia i kultura to wspaniała lekcja
historii w Chęcinach. Nas bardziej
interesowało zastosowanie w XXI
narzędzi, dzięki którym
moglibyśmy pozbyć się kilku
koleżanek albo chociaż je
wystraszyć. Dziewczyny z V a
chciały zabrać hełmy, by ukryć się
na sprawdzianie.

Ada 

HISTORIA I FIKCJA
Tyniec gimnazjaliści znają z
"Krzyżaków", ale nie taki. Natalia,
zamiast wyciszyć się w murach
świątyni, o pozbyciu się rywalki
myślała. Chłopcy nie byli
oczarowani historyczną studnią, bo
u Sienkiewicza była karczma "Pod
lutym turem". A tu - studnia jak
studnia.

Ania  

OBYCZAJE I TORTURY
Czy chłopców interesuje historia
strojów? Takie lekcje powinny być
tylko dla dziewczyn. Karol chyba
nawet nie zauważył, że przebrał
swą twarz za niewiastę. 
Natomiast dyby, czyli deski z
otworami, w które zakuwano ręce i
nogi więźnia w średniowieczu,
zachwyciły wielu uczniów.
Stwierdzili, że przydałyby się w
pracowni historycznej jako straszak
przed sprawdzianem, na
nauczyciela też.

Kuba  
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JĘZYK POLSKI
artystycznie

jabłko niezgody? IV a w teatrze

w loży teatru

sport + polski

w przedszkolu u Sienkiewicza

  CZYTANIE, PISANIE I WIELKI MAŁY CZŁOWIEK 
Sportowcy wolą grać niż pisać, ale na Stadionie
Wrocław podpisywali się dość długo. Maks woli
czytać, więc dzielnie radził sobie z bajkami dla
maluchów, ćwicząc dykcję i modulację głosu.
Franek, stanął przy Sienkiewicza i stwierdził, że nie
zawsze wzrost czyni wielkim człowieka.

Kamila
 

  

NIE TYLKO TEATR 
Dzięki scenkom, które przedstawiamy, znamy
mitologię, ale zawsze jakiś kontekst wpada. Jabłko dla
najpiękniejszej wywołało chęć zagrania u wielu
dziewczyn, no i o niezgodę nietrudno. Uczniowie IV a,
bardziej niż przestawieniem, zachwycili się wejściem
na scenę i od razu poczuli magię teatru. Gimnazjaliści
w Teatrze J. Słowackiego byli dumni, że mają miejsce
w loży i niewiele zrozumieli ze spektaklu. 

Natalia  
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PRZYRODA
z naturą

Wrocław

Łysa Góra Św. Katarzyna Wrocław

Tokarnia

ROŚLINA, ZWIERZĘ 
I CZŁOWIEK

Lekcje przyrody są ciekawe, ale nie
wszystkie. Lepiej zobaczyć,
dotknąć czy poczuć. Dostarczyli
nam tych przeżyć nauczyciele na
wycieczce w Ogrodzie Japońskim.
Ale ile można słuchać o roślinkach
tam będących. Zapamiętałam dwie:
metasekwoja chińska i kosaniec
japoński, bo tym drugim krajem się
interesuję. Nic dziwnego, że moja
klasa siadła, oczy zamknęła, ręce
rozłożyła i z naturą nie tylko
pośladkami się połączyła.

Matylda  

Gdy szliśmy na Łysą Górę,
przewodnik mówił o tym, jaką
przyrodę spotkamy na szlaku, idąc
na szczyt. My natomiast badaliśmy
zawartość pod stopami, by przez
kamień nie zaliczyć gleby.

Źródełko św. Franciszka takie
cieniutkie było, więc badaliśmy
temperaturę wody w strumyku, by
użyć jej do ochłody po
kilkugodzinnym marszu.  

W Starej Jatce chłopcy pominęli
historię zwierząt rzeźnych, by
zbadać wytrzymałość koziołka.
Usłyszeli, że wypolerowanie kozich
rogów zagwarantuje miłość i szał
zmysłów. Pierwsze im potrzebne,
drugie absolutnie. 

Wiki i Matylda w Muzeum Wsi
Kieleckiej pobudziły wyobraźnię po
lekcjach nauki o człowieku. 

Maja
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NAUCZYCIELOM NA WAKACJE

wazelinki kujonki

litościwi szczery

Odstresowania po naszych nietypowych zachowaniach, odreagowania po nietuzinkowych uczniach, odprężenia
po pracy całorocznej, odpoczynku od wyciągania nas na dydaktyczne wycieczki, odprężenia po wizytach z
uczniami w muzeach i teatrach, odizolowania od szkolnych wspaniałych przeżyć.

Redakcja



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

WAKACYJNIE  DLA UCZNIÓW

Cieszcie się ziomale latem i wakacjami. Nie śpijcie za
długo, bo możecie coś fajnego stracić. Odeśpicie we
wrześniu, a rodzinka usprawiedliwi spóźnienie.
Zwiedzajcie Polskę i świat cały, a nam fotki ślijcie, to
opublikujemy w naszej gazetce, byście zostali sławni i
wnukom się chwalili, jak mówi nasza polonistka. Poza
tym, już wiecie, że uczymy się wciąż, więc jak chłonąć
wiedzę będziecie z dala od ławki szkolnej, to potem
luzik na przyrodzie, geografii czy historii. A i z wf
będzie lepiej, jak trochę pobiegacie, popływacie,
pogracie i na jakiś szczyt się wdrapiecie. I przeżyć też
miejcie sporo, może miłość nowa się zjawi, ale nie
traktujcie jej jak Natalia na zdjęciu.

Redakcja
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