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CZAR JESIENI...
CZYLI 

HELLO AUTUMN!   

.

.

     ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Widzieliście jak pięknie - październikowo
zrobiło się na drugim pietrze? 
Tu jesień chwali się swoimi barwami!!!
A wszystko za sprawą uczniów z klas 1-3.
Brawo WY! :)

.

.
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          Patron naszej szkoły
 KAWALER ORDERU UŚMIECHU

Nikt tak jak on, nie potrafił
wyjaśnić dzieciom
trudnych prawd wiary 
w tak prostych słowach.
Ksiądz Jan do dziś
uśmiecha się do nas 
w swoich wierszach,
dając nam nadzieję, ucząc
pokory
i miłości.
Jego poezja stanowi
bogactwo wartości, 
z których mogą czerpać
wszyscy.
Do nich dołącza także
niesamowity, ciepły
humor, tyczący się spraw
małych, codziennych,
prawie niezauważalnych,
a także rzeczy wielkich
i ostatecznych.

              KSIĄDZ 
    JAN TWARDOWSKI
  

                                PYTANIE

                      Co to jest para wodna?
                        Tylko umysł dziecka
                           jak źrebak szybki
                       odpowiedział od razu:
                          - Dwie małe rybki!
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                 Ten, 
   który zasadził drzewo
     nie żył na próżno...

W ramach
obchodów
Święta Drzewa
uczniowie
naszej szkoły
sadzili drzewa. 

Jako pierwsi
uczniowie
klasy 7b i 8f
przygotowali
na Górze
Parkowej
powierzchnię
leśną do
zasadzenia. 
Następnie
zaproszeni
goście
i uczniowie
klas 5b i 6a
posadzili 50
sadzonek buka
pospolitego.

Akcja została
zorganizowana
we współpracy
z Urzędem
Miasta
i
Nadleśnictwem
w Kamiennej
Górze. 

Gośćmi naszej
imprezy byli
Burmistrz
Miasta Janusz
Chodasewicz,
Pani Dyrektor
Katarzyna
Bielewicz-
Czyczkan,
Kierownik
Wydziału
Infrastruktury
Miejskiej

i Ochrony
Środowiska
Pani
Magdalena
Bręśkiewicz.

Akcją sadzenia
drzew kierował
Pan Jacek
Maciuszek
z Nadleśnictwa
Kamienna
Góra oaz
nauczycielki:
Elżbieta
Wysoczańska 
i Anna
Madziar-
Cabała.

.

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi
najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek
węgla. 
W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe
zmiany temperatury i zwiększając wilgotność
powietrza. 
Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc
środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej
wszystkich gatunków roślin i zwierząt. 
Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy
różnorodność biologiczna środowiska naturalnego!!!

.

.

.

.

.
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SEKRETNA MOC
 SKETCHNOTEK!

                   ✍

Czy zastanawialiście się kiedyś
nad tym, jak długaśne notatki 
z biologii czy języka polskiego 
zastąpić np. rysunkami? 
Może to ten moment... na
odkrycie niezaprzeczalnych
zalet sketchnotingu?
Jego pojedynczym produktem 
jest sketchnotka (sketchnote),
czyli notatka w formie graficznej
z elementami tekstowymi.
Dokładnie taka, jak ta tutaj! :)
                                            ➡️➡️➡️

Do tworzenia takich notatek nie są
potrzebne specjalne umiejętności.
Każdy może w ten sposób
"notować", jeśli tylko sprawia mu to
radość i jest dla niego przydatne. 

Ważne żeby to, co wychodzi
spod Twojej ręki było czytelne!

Podstawa to czysty biały notes lub
kartki, najlepiej formatu A4 – by nie
ograniczało Cię miejsce, oraz
narzędzia piśmiennicze takie jak
cienkopisy czy markery.
Jeśli gustujesz 
w monochromatycznych notatkach,
przyda się kolory czarny i szary. 
W przypadku, gdy zamierzasz
rysować bardziej kolorowo – Twoje
zakupy w sklepie papierniczym
będą trochę droższe:)

Na początku inspiruj się i kopiuj,
potem wymyślaj własne elementy,
używaj wyobraźni! 

UCZ SIĘ UCZYĆ!

.
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WOLONTARIUSZE
NA START!

                     WOW!
  Extra stołówka z Delmą Extra!

.

.

Program „Extra Szkolna Stołówka”
już na trwałe wpisał się w strategię
działań i plany komunikacyjne
marki Delma. 

Tegoroczna edycja programu
„Extra Szkolna Stołówka” to już 
jego trzecia odsłona. 
Dotychczas wzięło w nim udział
ponad 850 szkół, a
wyremontowanych zostało aż 10
szkolnych stołówek. 

Nasza szkoła będzie koleją,  
w której Delma przeprowadzi
smakowity lifting jadłodajni 
o wartości 20.000 PLN! :)

A wszystko dzięki
zwycięstwu
w ogólnopolskim
konkursie "Extra szkolna
stołówka z Delmą Extra”!!!

Wolontariusze rozpoczęli swoją
działalność w roku szkolnym
2019/2020 nowym składzie. 
Jest ich już 50!

kolejny raz pomagali             
w organizacji festynu
charytatywnego dla
czteroletniego Kacperka
chorego na mózgowe
porażenie dziecięce
spastyczne
czterokończynowe,
wspierali organizację festiwalu
muziqe d'elite,
przygotowywali stoiska           
z ciastem na festynie
parafialnym w kościele MBR.

          JESTEŚCIE WIELCY!
.

.
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              Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
                                                 życzymy
                             samych sukcesów zawodowych,
                            i wielu powodów do satysfakcji!!!
                     
                                                  REDAKCJA SZKOLNEGO DZWONKA BIS

14 października
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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