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EKSPERYMENT CHEMICZNY

Informujemy, że dwoje naszych uczniów
osiągnęło  sukces w konkursie zDolny
Ślązaczek i zostało finalistami etapu
powiatowego. Są  to - Maja Marysiewicz z
klasy 7 b i Hubert Kupczyński z klasy 7 a, 
Maja brała udział w konkursie z języka
niemieckiego, Hubert z matematyki. 
Oboje jadą 10 stycznia do Wrocławia   na finał
konkursu.    
Naszym zDolnym Ślązaczkom życzymy
powodzenia!
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BAJKOWY POKAZ MODY

           14 listopad odbył się w naszej szkole konkurs "Bajkowy Pokaz
Mody". Był to konkurs dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Jego celem
było promowanie czytelnictwa. Każdy uczestnik musiał przebrać się za
wybraną postać z bajki, baśni lub wierszy oraz narysować ulubionego
bohatera tej opowieści. Przy organizacji konkursu pomagałyśmy, oczywiście
MY i Milena z naszej klasy. Wszyscy uczestnicy byli doskonale przebrani i
świetnie się bawili. 

Kaja Krakowska, Wiktoria Łuczkowiec
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                  ZABAWNE RYMOWANKI W TEMACIE "SZKOŁA"

Łokieć, pięta i kolano,                                     Łokieć, pięta, grill, karkówka,
nie chce mi się wstawać rano.                        jutro, kurczę, jest kartkówka :(

Bicek, triceps, klata,                                Do sprawdzianów trzeba dwojga,
nie mogę doczekać się lata.                    jedno pisze, drugie ściąga.

Łokieć, pięta, mała krówka,                    Dziś sobota, dzień wesoły,
niech ominie nas klasówka.                    bo nie trzeba iść do szkoły.

                         Że co?! Że nauka?!                                       
                         Nie, dziękuję, mam Facebooka.                 

w internecie wyszukała Wiktoria Łuczkowiec

zdj. Patrycja Krynicka
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F O R T N I T E
  Gra bijąca wszystkie rekordy popularności , zawansowania, przyrostu
dziennym graczy i  dbałości o szczegóły. Fortnite dostępny jest na
komputer, konsolę i telefon. Ma dwa tryby rozgrywki.

 1.  Ratowanie Świata - mw skrócie RŚ -  polega na stawieniu czoła burzy,
która opanowała cały świat, na którym niebezpieczeństwo stanowią potwory
atakujące ludzi, Mamy polecenie je zlikwidować za pomocą różnorodnej
nowoczesnej broni. Wcielamy się w rolę różnych bohaterów, którzy mają za
zadanie chronić niewinnych ludzi przed istniejącym niebezpieczeństwem.

2.  Battle Royale -  w skrócie BR - w tym trybie, podczas trwania jednej gry
na mapie, zostaje wpuszczonych stu graczy, lecz zwycięzca zostaje tylko
jeden. Gra się w pojedynkę, pary lub oddziały.

Olivier i Kuba 

ZLEPKOWA STRONA
INTERNETOWA

            Niedawno stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia własnej
strony internetowej. Juniormedia zaproponowała WordPress. Jest to
bardzo popularna platforma. Około 25 % stron internetowych na niej
bazuje. Myślę, że główną przyczyną jest to, że jest ona darmowa i
prosta w obsłudze, nie trzeba umieć programować :)  Myśleliśmy o tym,
żeby ją kiedyś regularnie zapełniać. Każdy z nas mógłby to robić. Na
razie robiłem to ja (na prośbę redaktorek naczelnych :)). Praca nie była
trudna, tworzenie menu było trochę niewygodne, ale można się
przyzwyczaić. Informacji i zdjęć dostarczali członkowie naszego koła z
klasy 7c. Wspólnie omówiliśmy wygląd i zawartość strony, każdy mógł
się zalogować i pogrzebać w narzędziach, ale większość bała się, że
coś zepsuje :) Zachęcam do tworzenia stron i zakładania blogów na
WordPress.

hk

//www.miastogier.pl/baza/Encyklopedia/gry/Fortnite_PC/Okladka/okl_fortnitecoverpc.jpg&imgrefurl
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                                  D Z I E Ń     N A U K I     W     SP 4
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            Julia Florczyk

Ostatnio w szkole uczestniczyliśmy w Dniu Nauki. Zaprezentowano nam
eksperymenty chemiczne,  mieliśmy też okazję samodzielnie zbudować
robota. Oto kilka refleksji.............

  P O K A Z    C H E M I C Z N Y

Pokazano nam wiele ciekawych doświadczeń, w których co najważniejsze
mogliśmy brać udział. Sądzę, że wszystkich uczestników bardzo
zainteresował ten pokaz. Mogliśmy obejrzeć eksperymenty z ogniem,
dymem czy sztuczną krwią. Wszystko podczas  bezpiecznego  i
interesującego pokazu. 
Jednym z najbardziej spektakularnych doświadczeń była chemiczna
świeca, która po wylaniu na matę przeciwpożarową zwiększała swój
rozmiar. Ogień pojawiał się wszędzie - na dłoni prowadzącego oraz na
stoliku demonstracyjnym.
 Sztuczną krew, taką jak wygląda w prawdziwych filmach, mogło mieć na
sobie sporo osób. Nie brakowało chętnych do tych hororystycznych
doświadczeń. Krew na ręku wyglądała naprawdę  bardzo realistycznie.
Mogliśmy zobaczyć jeszcze wiele innych doświadczeń. 

Była to bardzo ciekawa forma lekcji i urozmaicenie zwykłego dnia w szkole.

Z A J Ę C I A    Z      R O B O T Y K I

          Kolejną częścią programu były zajęcia z robotyki. 
Mogliśmy, korzystając z  zestawu LEGO (do tworzenia robotów),
stworzyć łazika marsjańskiego. Przy tworzeniu wszyscy mieliśmy
ubaw. Fajnie było móc zmienić się w konstruktora robotów.
Urządzenia mogły się poruszać dzięki sterowaniu pilotami
podłączonymi do konstrukcji. Ta część programu była
najzabawniejsza. Wszyscy urządzaliśmy wyścigi, wykonywali
sztuczki i bawili się robotami. 
           Kiedy przyszedł czas składania mechanicznych zabawek
byliśmy zasmuceni. Jednak wrażenia z tych zajęć na długo
pozostaną nam w pamięci. 

CZARODZIEJKA CHEMIA

NASZE DOŚWIADCZENIA

zajęcia z robotyki

 Gazetka "Zlepek". Ten nr zredagowali: Wiktoria Łuczkkowiec,  Julia Florczyk, Hubert Kupczyński, Kaja Krakowska, Olivier Jaworski i Kuba Kałwak
opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska
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