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Przygoda z eTwinningiem na j. polskim, historii i j. angielskim

Wiersze z Portugalii Wiersze z odzysku

"Poetry is out there..." - Poezja jest tam...
  Klasy 7a i 7b biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning "Poetry is out there...", w którym uczestniczą szkoły z Portugalii, Turcji, Bośni i
Hercegowiny, Polski. Zadanie polegało na  stworzeniu albumu z własnymi wierszami w języku ojczystym i języku angielskim. Uczniowie naszej szkoły
stworzylina lekcjach j. polskiego tzw. wiersze z odzysku (blackout poetry), czyli przerobili stare utwory znanych pisarzy - wykorzystaliśmy "Świteziankę"
Adam Mickiewicza, wyrzucając z niej słowa, które nie pasowały. W ten sposób powstały nowe, wspaniałe wiersze. E-book z można obejrzeć na stronie: 
https://www.storyjumper.com/book/index/53359615/-POETRY-IS-OUT-THERE-BLACKOUT-POETRY# oraz na stronie internetowej szkoły.
  Wszystkim bardzo podobało się to zadanie, ponieważ dobrze się przy nim bawili, lecz przyznali, że nie należało do najprostszych. Opiekunem jest pani S.
Krenz. [Nicoll B.] 

"Cultural Heritage" - Dziedzictwo kulturowe
   Drugim projektem międzynarodowym, tym razem związanym z historią, realizowanym w kl. 7b jest "Cultural Heritage". Biorą w nim udział 
szkoły z Polski, Armenii, Ukrainy, Jordanii i Tunezji. Uczniowie przygotowują prezentacje na temat szkoły i dziedzictwa kulturowego swojego
kraju. Prace będzie można zobaczyć na stronie internetowej szkoły. [S.K.]

Lapbooks - a creative way to learn English
Na j. angielskim realizowany jest międzynarodowy projekt autorstwa pani J. Szpak, w którym
biorą udział szkoły z Polski, Turcji i Włoch. Zadaniem uczniów jest wykonanie lapbooków,
zawierających angielską gramatykę i słownictwo. [S.K.]

Andreia Manjolinha Sylwia Krenz
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Niezwykłe warsztaty z niewidomą
23 kwietnia w klasie 7b odbyły się całodniowe  warsztaty polsko-angielskie na temat osób niewidomych "Blindness- seeing the world from a new
perspective". Warsztaty prowadzone były przez Joannę Szpak oraz  panią Magdalenę Marciniszyn, która jest niewidoma od urodzenia. Na
zajęciach  poznaliśmy  różne przedmioty, pomagające w życiu codziennym  niewidomym. Mieliśmy okazję porozmawiać z osobą niewidomą.
Dowiedzieliśmy się jak taką osobę  prowadzić, a także pisaliśmy na specjalnych tablicach alfabetem Braile'a. Wyszliśmy na podwórko, gdzie
mogliśmy, mając zawiązane oczy, chodzić z laską dla niewidomych oraz z przewodnikiem, którymi byliśmy my sami. Całe warsztaty były bardzo
ciekawe oraz pouczające. Pani Magda okazała się być naprawdę sympatyczna.Dzięki niej poznaliśmy bliżej życie osób niewidomych. Wiedza ta z
pewnością przyda się w przypadku spotkania takiej osoby. [Wiktoria J.]

Zajęcia w klasie

.

Zajęcia w terenie

Joanna Szpak

Joanna Szpak

Joanna Szpak
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Pomagamy! KULTURKA

Tydzień zdrowia

  Ostatni tydzień kwietnia upłynął w naszej szkole pod znakiem dbania o
zdrowie.
Akcja, której w tym roku hasło przewodnie brzmiało: "Ruszaj po
zdrowie", ma na celu ukazanie młodszym dzieciom, jak można dbać o
zdrowie swoje i innych, wspaniale się przy tym bawiąc.
A oto plan wydarzeń organizowanych w naszej szkole:
PONIEDZIAŁEK - pogadanki w klasach o zdrowym trybie życia, 
WTOREK - gry i zabawy bez przemocy i agresji,
ŚRODA - "Szkodliwość hałasu w szkole" - prezentacje edukacyjne,
wzorowa przerwa i strefa ciszy,
CZWARTEK - turnieje sportowe,
PIĄTEK - olimpiada wiedzy.
  Uczniom bardzo podobały się zajęcia, podczas których dowiedzieli się
ciekawych rzeczy, dobrze się bawiąc. [Nicoll B.]

 Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy 
na Temat Autyzmu

Kwiecień ogłoszony był miesiącem autyzmu, toteż w naszej szkole
odbyły się różne akcje.
Jednego dnia wszyscy uczniowie mieli przyjść ubrani na niebiesko. Ten
kolor symbolizuje autyzm. Młodsi uczniowie mieli namalowany także
niebieski symbol na twarzy, a na szkolnych korytarzach można było
poczytać na temat autyzmu.
  Sądzę, że jest to bardzo dobra idea, ponieważ wiedzę na takie tematy
trzeba poszerzać i wspierać osoby chore. [Nicoll B.]

Koncert muzyczny

  W marcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w koncercie
muzycznym podczas, którego mogli usłyszeć niezwykłe zdolności pana
Kamila Skickiego. Pan Kamil, który był uczestnikiem programu "Mam
Talent", zaprezentował, jak gra na skrzypcach klasycznych i
elektrycznych różne utwory z filmów oraz hit lata, czyli Despacito. 
  Wszystkim bardzo podobał się ten koncert, na którym bardzo dobrze
się bawili. [Nicoll B.]

Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował akcję "Otwórz
serce - pomóż Mateuszowi", która miała na celu pomoc
uczniowi naszej szkoły - Mateuszowi Kolędzie. Właśnie
dlatego we wtorek( 24.04.) można było zakupić pyszne
hot-dogi oraz tosty. W środę (25.04.) zaś dla osłody
sprzedawane były ciasta i ciasteczka. Wtorek został
nazwany Fastfoodowym Wtorkiem, a środa otrzymała
nazwę Słodkiej Środy. Cały dochód ze sprzedaży w tych
dniach został przeznaczony na leczenie i rehabilitację
Mateusza, a wyniósł on aż 1328 zł i 22gr!  Z pewnością
wszystkim uczestnikom należą się podziękowania.
[Wiktoria J.]

Włodarz

Największe podziemia projektu RIESE 
  
21 marca grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do
Włodarza. 
Najpierw była projekcja filmu o tym miejscu. Następnie uczestnicy udali
się na spacer po podziemiach, podczas których przewodnik opowiadał
o historii Włodarza. Największą atrakcją dla dzieci było przepłynięcie
łódką podziemną rzeką pomiędzy skałami.
  Wycieczka bardzo podobała się uczniom i dowiedzieli się ciekawych
rzeczy, które mogą im się przydać na lekcjach historii i nie tylko.             
  [Nicoll B.]

S.K.
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Smakołyki Wiktorii ;)
KOKOSANKI

Pyszne, domowe ciasteczka, dużo lepsze niż ze sklepu. Robi się je bardzo krótko, a do tego są pyszne! Jeżeli chcecie
samodzielnie przygotować coś słodkiego, to polecam je zrobić!

Składniki:

1 szklanka cukru pudru
200 g wiórków kokosowych
2 białka
szczypta soli 

Wykonanie:
Do miski należy wbić  białka, dodać szczyptę soli  i ubić na sztywną pianę. Później dodać cukier puder, cały czas
miksując. Kiedy cukier puder jest  już zmiksowany, stopniowo dodawać  wiórki kokosowe. Na koniec dokładnie 
wymieszać wszystko szpatułką. Masa jest już gotowa!
Na blaszce położyć papier do pieczenia. Następnie na papierze  uformować ciastka. Ciasteczka piec przez około 15
minut w temperaturze 180 stopni. Są gotowe do jedzenia zaraz po wystygnięciu! 
Smacznego! [Wiktoria J.]

.

Gazetkę zredagowały:

Nicoll Berdyn
Wiktoria Juszczak
pani Sylwia Krenz
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