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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

W naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. To sympatyczne święto przypada 21. listopada.
Idea obchodów Hallo World Day wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych.
Inicjatorami Hallo World Day byli bracia Brian i Michael McCormack, którzy
w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy
Egiptem a Izraelem. Podstawowym przesłaniem jest życzliwość względem
siebie oraz rozwiązywanie problemów w sposób pokojowy, a nie siłowy.
Z okazji tego dnia na korytarzu naszej szkoły zostały rozwieszone zostały
kartki z miłymi hasłami.

Aniela Szczepkowska kl. 2B

F.:F.: F.:

Na podstawie zdjęć:

MIKOŁAJKI NA TRAMPOLINACH

Klasa 2a pod opieką wychowawczyni Anny Trajewskiej i pani Elżbiety
Masztalerz 7 grudnia uczciła Mikołajki wyjazdem do Wrocławia. Celem
wycieczki był park trampolin "JumpWorld". 

Punktualnie o 9:15 uczniowie wraz z opiekunami spotkali się pod szkolą  i z
małym poślizgiem czasowym ruszyli w drogę. "JumpWorld" okazał się w
tym dniu szczególnie tłoczny, co nie przeszkadzało młodzieży w zabawie. 

W parku trampolin spędziliśmy pełne dwie godziny, a największą atrakcją
okazała się lina zawieszona nad basenem z gąbkami. Pod koniec pobytu
klasa skrzyknęła się na boisku do gry w siatkówkę i rozegraliśmy zacięty
mecz na trampolinach. Pot lał się z nas obficie ale byliśmy szczęśliwi.

Wyjazd do parku trampolin okazał się świetnym pomysłem i milą
odSKOCZnią od rutynowego dnia nauki. Cała klasa ma nadzieję na szybki
powrót do tego miejsca. :)

Julia Ficer, kl. 2A

F.: Anna Trajewska

F.: Anna Trajewska

A. Sz.A. Sz. A. Sz.

Anny Borowiec

W parku trampolin.

W parku trampolin.
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Fot.:

WŁAM SIĘ 
DO 

MÓZGU

Na początku muszę zadać pytanie: Czy wiesz jak się uczyć? Większość
osób odpowie, że tak, ale gdy zapytam się ich o metodę 
z pomocą, której się uczą, to jedyną odpowiedzią będzie: Przeczytałem cały
tekst parę razy. A co gdy powiem, że to jest najmniej wydajna metoda i że
marnujecie czas? Wtedy dana osoba zapyta: "To jak się uczyć?", a wtedy ja
dam jej do przeczytania książkę autorstwa Radosława Kotarskiego o tytule
"Włam się do mózgu".

Radosław Kotarski pochodzi z Zielonej Góry, jest dziennikarzem, prowadzi
kanał Polimaty na YouTubie oraz ma własny program telewizyjny o nazwie
"Podróże z historią". Oprócz tego zdarza mu się występować w reklamach
banku Millenium. Jest, więc naprawdę zapracowanym gościem.

Teraz jest czas na recenzję tego dzieła. Zacznijmy od właściwości. Książka
jest dosyć gruba, ma aż 300 stron wypełnionych po brzegi ciekawym
tekstem, do którego za jakiś czas przejdę. Z tych 300 stron, aż 20 to
bibliografia, czyli źródła informacji. To bardzo dużo i to oznacza, że książka
jest podparta solidnym materiałem naukowym. Okładka jest bardzo dobrze
wykonana z twardego materiału, 
a zobaczyć ją możecie nad tym tekstem. Ogólnie cała szata graficzna
wewnątrz książki idealnie pasuje do tekstu, a przed każdym rozdziałem jest
zdjęcie wprowadzające w temat.

 Książka ta przedstawia interesujące i skuteczne metody na uczenie się, o
których się wam nawet nie śniło! Z pierwszych 4 rozdziałów można się
dowiedzieć, dlaczego tak mało pamiętamy z lekcji, kto jest temu winien i
skąd wziął się taki, a nie inny system nauczania szkolnego. Po wstępie autor
przechodzi do długo oczekiwanych metod wydajnego uczenia się różnych
treści. Metod tych jest ponad trzynaście, a każdej z nich poświęcony jest
osobny rozdział, więc każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie.
Wszystkie sposoby uczenia się zostały potwierdzone badaniami, w których
porównywano daną metodę z metodą wielokrotnego czytania. Lekturę
umilają wykresy, interesujące obrazki i różnorodne ciekawostki z ciekawych
dziedzin. Każdej metodzie Radosław Kotarski nadał specyficzną nazwę
zapadającą w pamięć np. metoda terminatora, metoda majstersztyku,
metoda walenia, metoda pałacu pamięci, metoda fiszek i metoda zmiany
miejsca

  Autorowi udało się także umiejętnie wpleść własne doświadczenia
dotyczące uczenia się przy pomocy tych metod. Kotarski, bowiem musiał w
ciągu sześciu miesięcy nauczyć się języka szwedzkiego oraz przygotować
się, aby zostać międzynarodowym jurorem oceniający walory smakowe
piwa. Z opisu wyżej wynika, że był naprawdę zajęty i nie miał dużo czasu na
naukę. Czy mimo braku czasu udało mu się? Tego się dowiecie jak
przeczytacie (albo jak wejdziecie na jego kanał na YouTubie) . Na koniec
Radek przekazuje parę rad dotyczących odpowiedniej godziny do uczenia
się i przedstawia zbawienną siłę drzemek. 

Czy te metody są pomocne? Czy się przydają? Muszę szczerze przyznać,
że jak najbardziej tak! Przeczytałem całą książkę od deski do deski i
wypróbowałem każdą z tych metod, niektóre działały lepiej, inne gorzej, ale
na każdą osobę te metody działają inaczej. Czy zapamiętam treści, których
się uczyłem na długo? Minął zbyt krótki czas by jednoznacznie to stwierdzić,
ale muszę przyznać, że od czasu, gdy skończyłem lekturę moje sesje
uczenia się są znacznie bardziej przyjemne i ciekawe niż wcześniej! 
Z czystym sercem polecam tę książkę, gdyż napisana jest bardzo
przystępnym językiem, przedstawia naprawdę dobre metody uczenia się, 
a momentami jest zabawna! Jedynym minusem jest to, że dla mnie była
troszkę za krótka. Dzięki niej można wreszcie wydajnie "włamać się do
swojego mózgu". Naprawdę polecam! Kosztuje ona 49.99 zł, a można ją
zakupić jedynie przez Internet, na stronie www.radek.altenberg.pl.
Serdecznie polecam :)

Jakub Watała kl. 2C

F.:

KRÓLOWIE 
LATA

Wszystkie klasy naszego Gimnazjum 1 grudnia udały się na film pt.
"Królowie lata" w reżyserii Jordana Vogt-Robertsa. Jest to ciekawy film,
zabawny i z humorem. Barwni bohaterowie przeżywają ciekawe i czasami
niebezpieczne przygody.

Joe Toy zbuntowany piętnastolatek po śmierci matki mieszka tylko z ojcem i
pragnie uzyskać niezależność. Po kolejnej kłótni wymyka się ze swoim
przyjacielem Patrick'iem Keenan'em na imprezę, która kończy się dość
niepomyślnie. Nieoczekiwanie chłopcy muszą stać się prawdziwymi
mężczyznami. Spotykają także dziwnego i myślącego niestandardowo
kolegę.

Produkcja zachwyca przede wszystkim zabawnymi dialogami, które bywają
czasami trochę wulgarne. Fabuła natomiast, zaskakuje sposobem
przedstawienia świata nastolatków mieszającego się ze światem dorosłych.
Ukazuje też jak wygląda życie bez nadzoru, a także jakie są tego
konsekwencje. Pokazuje odbiorcom znaczenie relacji międzyludzkich, które
nie zawsze są proste, ale mimo to niezwykle ważne. Ten film został bardzo
dobrze wykonany od strony technicznej, dzięki czemu oglądanie go jest
wyjątkowo przyjemne.

Moim zdaniem "Królowie lata" są filmem, który warto obejrzeć, nawet kilka
razy, by ponownie przeżyć przygodę wraz z bohaterami. I być może
spostrzec coś, co za pierwszym razem przegapiliśmy. 

Agata Cieliczko, kl. 2B

Internet

Internet
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Propozycje na wieczerzę wigilijną:
barszcz czerwony z grzybowymi uszkami,  karp, ryba po grecku, śledź, pierogi z kapustą i grzybami, zupa grzybowa z uszkami, kapusta z grochem bądź z
grzybami, bezmięsne gołąbki z ryżem, sałatka jarzynowa, kutia, makowiec, kompot z suszonych owoców

Kinga Kaczmarzyk, kl. 2C

Aniela Szczepkowska, kl. 2B
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