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Razem, młodzi przyjaciele!
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;

Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!

                                                                                                             Adam Mickiewicz, Oda do młodości

Redakcja "Hiacytowej", 
 gazety redagowanej 

przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Adama Mickiewicza 

w Lublinie,
serdecznie wita 

wszystkich Czytelników!

Zapraszamy do współpracy!

Na dobry początek... wolontariat! 

Drodzy uczniowie, 
w naszej szkole istnieje możliwość dołączenia do Klubu Wolontariusza. 
Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne działanie na rzecz innych. 
Kto może zostać wolontariuszem? 
Może być to każdy, kto świadomie i dobrowolnie podejmuje decyzję, że chce pomagać tym, którzy tej pomocy
potrzebują.Wolontariusz widzi i reaguje na każde zło i krzywdę (WRAŻLIWOŚĆ), jest z tymi, którzy są
odepchnięci i wykluczeni (SOLIDARNOŚĆ). Wie, że uśmiech jest bronią zdolną pokonać strach i bezradność
(RADOŚĆ). Nawet jeśli nie może pomóc, jest z tymi, którzy mają problem (EMPATIA). Czego nie mogę zrobić
sam, zrobimy to we dwójkę lub w trójkę (ZESPOŁOWOŚĆ).
Ósmoklasistom przypomnę, że wolontariat jest punktowany, można otrzymać 3 dodatkowe punkty podczas
rekrutacji do szkoły średniej.
Więcej informacji i zapisy u Pani Elżbiety Gustaw-Ducin. 

Zapraszamy!
                                                                                                                             Weronika Bielak
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Szkolne wydarzenia
Wrzesień 2019

2.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
7.09. Narodowe Czytanie w naszej szkole i w Ogrodzie Saskim
12.09. Udział w Czwartkach Lekkoatletycznych
14.09. Festyn w Parku Zawilcowa "Witaj szkoło. Żyj zdrowo i wesoło"
16.09. Apel patriotyczny na cmentarzu
16.09 Udział w Festiwalu Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
17.09. Dzień Kropki
19.09. Wycieczka zerówki do Miejskiej Biblioteki Publicznej
19.09. Udział w Pokazach Fizycznych na UMCS
19.09. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
23.09. Udział w Pikniku Obywatelskim
27.09. Udział w I Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Bohaterów Września 1939 (II miejsce!)
27.09. Udział w Mistrzostwach Miasta w Biegach Sztafetowych

Patrycja Ostrowska

Jak minął wrzesień?
Sondę wśród uczniów i nauczycieli

 naszej szkoły przeprowadziły
Ania Kieliszek i Weronika Marszycka 

Pierwszy miesiąc w szkole minął mi bardzo
pracowicie i owocnie.

*
Minął bardzo dynamicznie. Jest mnóstwo pracy. 

Z utęsknieniem czekam na pierwszy dzień wolny, ale
z drugiej strony jest bardzo sympatycznie.

*
Jestem tu dopiero miesiąc, a czuję jakbym spędziła tu

pół roku.

*
Szczerze to mi się podoba, nauczyciele są bardzo

mili.
*

Zdecydowanie za dużo sprawdzianów.
*

Jak na razie wszystko gra.
*

Mam bardzo dużo nauki, ale jest dobrze.
*

Nowe przedmioty raczej mi nie idą.
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1. Koncentracja
Podczas nauki odłóż telefon. W przeciwnym wypadku
będziesz ciągle miał pokusę sprawdzania mediów
społecznościowych i odpisywania znajomym.  Częste
zerkanie na telefon i pobudzenia wywoływane przez
kolejne powiadomienia zaburzają koncentrację.
2. Porządek i przekąski
Rozpoczynając naukę pamiętaj, żeby mieć porządek
w miejscu nauki. Przygotuj pomoce naukowe, a także
wodę i jakieś przekąski, np. orzechy, które
wspomagają mózg.
3. Notatki
Sporządzanie notatek pozwala wybrać najważniejsze
informacje, klasyfikować je i porządkować.
Dodatkowo, kiedy notujemy odręcznie, często
piszemy i rysujemy na marginesach, a także
podkreślamy i zakreślamy, co ułatwia proces uczenia
się.
4. Zapisywanie słówek
Spisywanie słówek, zwłaszcza przy nauce języka, to
jedna z najstarszych metod efektywnej nauki, dobra
szczególnie dla wzrokowców. Do jej wykonania
przydadzą się niewielkie karteczki. Na jednej stronie
należy zapisać słówko lub hasło do zapamiętania, a
na drugiej tłumaczenie lub regułkę wyjaśniającą.
Tworzy się fiszki, które można wykorzystywać na
bieżąco do uczenia się zadanego tematu, jak i do
późniejszego powtarzania.
5. Zapamiętywanie zakrywanie
Ta technika polega na uczeniu się partii materiału, a
następnie zakrywanie określonego fragmentu kartką i
powtarzanie – w myślach lub na głos, wcześniej
zapamiętanych informacji.

6. Zabawa w skojarzenia
Mózg bardzo lubi zabawy i dobrze jest to wykorzystać
podczas nauki. Zapamiętywane pojęcia, temat,
informacje do przyswojenia należy skojarzyć z czymś
zabawnym albo znanym. Dzięki temu na konkretne
hasło przypomni się nam cała regułka.
7. Wymyślane historyjki
Większą ilość materiału można zapamiętać dzięki
wyobraźni i układaniu historyjek. W trakcie ich
tworzenia konieczne jest używanie słówek albo haseł
istotnych dla przedmiotu nauki. Mózg jest wtedy nie
tylko bardziej kreatywny, ale nie traktuje nauki jak
obowiązku, ale jak zabawę.
8. Pisanie ściąg
Pisanie ściąg uczy. Do ich przygotowania trzeba
sięgnąć do notatek, książek, w najgorszym przypadku
do Wikipedii, co wymaga przeczytania
przepisywanych informacji. 
9. Powtarzanie na głos
Kiedy opowiesz innej osobie o tym, czego się właśnie
nauczyłeś, wyraźnie zwiększasz swoje szanse na to,
że uda ci się zapamiętać te informacje na dłużej. 
10. Przerwy w nauce
Uczenie się bez przerwy nie zapewni doskonałych
efektów. Mózg może się zmęczyć, dlatego potrzebuje
przerw. Nie długich, lecz 15 minutowych, w czasie
których należy go odprężyć i dotlenić. Przerwę warto
wykorzystać na krótkie ćwiczenia, oddychanie przy
oknie w celu dotlenienia umysłu lub krótką
regeneracyjną drzemkę. Jeśli spróbujesz przekonasz
się, że mózg po przerwie zaczął działać podwójnie
dobrze.

Jak się skutecznie uczyć?
Efektywne techniki zdobywania wiedzy znalazła i zilustrowała Ola Skoczylas
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Film Denisa Delicia został zainspirowany bestsellerem
Arkadego Fiedlera Dywizjon 303. Książka była
prawdziwym pomnikiem dla odwagi polskich pilotów.
W filmie jednak nie ma miejsca na dramat. Oglądając
go, odniosłam wrażenie, że przez całą wojnę
żołnierze świetnie się bawią. Czas spędzają w pubie
na podrywaniu kobiet, a potem wzbijają się w
przestworza, by zestrzeliwać niemieckich pilotów. Nie
odczuwają powagi sytuacji i nie obawiają się, że za
chwilę mogą zginąć. Reżyser nie zdecydował się na
ukazanie momentu, gdy 303 zaczyna tracić swoje
eskadry. Skupił się na sukcesach. Nie ukazał też
ignorancji i niechęci, z którą spotkali się nasi żołnierze
ze strony Brytyjczyków. Nawet naziści zostali
przedstawieni z dozą sympatii.
W tym filmie aż roi się od znanych twarzy: Adamczyk,
Królikowski, Zakościelny, Prus, Kwatkowski i Rozbicki.
Te nazwiska przyciągają do kin, ale o grze większości
aktorów  nie można zbyt wiele powiedzieć, ponieważ
nie dostali emocjonalnych ról. Najbardziej znane
postacie mówią po kilka zdań, a potem znikają na
dłuższy czas. Co prawda, ładnie prezentują się w
mundurze, ale to wszystko.
Trzeba jednak przyznać, że film ma fenomenalne
efekty specjalne. Widać, że pochłonęły one dużą
część budżetu. Według mnie warto obejrzeć film,
lecz  nie wszystkim będzie się podobał.

Weronika Marszycka
Tysiące kilometrów można z łatwością pokonać,
siedząc w samolocie w zaledwie kilka godzin. A
jednak Gilbert Highet, bohater książki Normana
Daviesa Na krańce świata, pokazuje, że można
dotrzeć znacznie dalej, siedząc we własnym domu.
Wyprawę rozpoczynamy od poznania historii jego
rodziny oraz miasta urodzenia – Bolton. Następnie
autor zabiera nas w bardzo długą 800-stronicową
podróż. Przemierzamy Azerbejdżan, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Indie, Malezję, Singapur, Tahiti,
Nowy Jork oraz wiele innych ciekawych miejsc na tej
ziemi. Daviesa najbardziej zainteresowała historia
odwiedzanych miejsc. Książka jest pełna fotografii,
ilustracji i ciekawostek. Davies należy do historyków,
dla których historia nie zna końca.

Patrycja Ostrowska

Redakcja "Hiacyntowej"
Weronika Bielak * Anna Kieliszek

Weronika Marszycka * Patrycja Ostrowska
Aleksandra Skoczylas
Opiekun: Ewa Wiorko
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