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Kochani
uczniowie.

Prawie wszyscy z
Was uczą się już
zdalnie
korzystając z
naszej Platformy
Edukacyjnej
Moodle i dziennika
elektronicznego.

Jednak gdyby ktoś
poczuł niedosyt
wiedzy, to poniżej
umieszczamy

link proponowany
przez MEN.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Znajdziecie
tam m.in. tematy
na każdy dzień i
dla każdego
przedmiotu. Do
dyspozycji jest
również
platforma http://epodreczniki.pl oraz
pakiety materiałów
od Centralnej
Komisji
Egzaminacyjnej
dla
ósmoklasistów.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR0VHdqFep-8jGmQKyEsPRoaHdpoWxzFwh_i47Dco9TFhJeV6--z5qNfotg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ggXYW09nRXiIPipxhjQUy79RX1SNdkgJ4F6439ZHfsH81UUsuxwH8FGA&h=AT3ht2PF9fOzSCDPuwqjy0UhAuS5Up8icslDWK7bHFa9knAKH9uwJGQG6s6Pi0Bn3GgKcoz6hFw63scuyXbAfMYMeEoOm5oYd2DX3EwJS4XnVQVdlrqJcQjgMIRcCRjpTpTuKiYKtdCe1aJjNV_nIRAIqOICJozwK4-S6wzar03FXxLCdcwTpW41V3lmQGGErRat8ZGjV4opUbrwNJnC-yIluH3aSY8GgPzPvqof2sHCBxUkM87n7c-k_CB0A3DhJ9LICklPKST17w9YYWPO-Jw4sqTnkx6kbbssEwOv2vKtF1uoDdof7-3LpJYngLdZGYYGzdO4ueaLn1sjYy-XElLeQPlTRTwak1z7tEJiCe1fVPJLWUCxzd3ERr3y-DLeXJiBO0Fp8uIo1Ew4N9Zdlb8giqo6wdjY-uROsxTSAqyxCmVRnKrIeOdQYp9QxzEYuk8cEB11NUgRcP2itoyRwn7st00Od2fjAPwCL-eFOyayCt32ZxFkP7QkL9A595MSXYB9yn_fVDCBQJXrnyMdTF_YyDN9aOevq4Tzb9UeXoHU3ZJrI2fKDds5moeNMfg3qIn3_3YXhrZab_9K5QaVU-Ygp5Vxp6Qabow4EitiFOvYlJ-O_82Q1vNel4ExfpEO
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     Walentynki 2020  
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Jedną z zabaw na imprezie walentynkowej była randka w ciemno.
Kandydaci musieli odpowiadać na pytania przy użyciu paletek,wtedy
sprawdzane było na ile pytań odpowiedzieli identycznie.Na koniec
zasłona została odkryta i można było zobaczyć swojego partnera

        

        Tradycyjnym tańcem na 
        Szkolnej dyskotece w 
        Zbrachlinie jest Belgijka.
        
        Po tańcu można było 
        kupić różne napoje lub 
        też przekąski 
        w tymczasowym szkolnym     
       sklepiku prowadzonym 
        przez członków Caritas.

j
j



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Wydanie specjalne 03/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Zbrachlin w

Obiektywie

      Gościem naszej szkoły dzisiaj był Marcin Kozioł

            Marcin Kozioł - pisarz

.

Marcin
Kozioł -
pisarz,
autor
lektury
"Skrzynia
Władcy
Piorunów"
gościł w
naszej
szkole!

17 lutego
2020r.
odbyło się
spotkanie

autorskie z
pisarzem,
autorem
książek dla
dzieci i
młodzieży

Podróżnikiem
Panem
Marcinem
Koziołem.
Ciekawe
wydarzenie,
podczas
którego
uczniowie
poznali szaloną
historię
komputerów,
przygotowały p.
Violetta
Smulska i Ewa
Ulczycka

Zagadki,
tajemnice,
szyfry. Lubisz
to? Koniecznie
przeczytaj
książki naszego
gościa!
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Z powodu koronawirusa, placówka szkolna została
zamknięta dla bezpieczeństwa uczniów.
Dzięki tej decyzji Wójta Gminy Waganiec oraz Pani
Dyrektor nie musimy stykać się z drobnoustrojami
oraz je rozprzestrzeniać.
 

Dzięki też dzisiejszym możliwościom technologicznym
możemy odrabiać lekcje w domu poprzez specjalnie
utworzoną stronę internetową.
Nauczyciele mogą tam przesyłać linki do stron lub też
ćwiczenia.Na tej stronie są również możliwości
sprawdzania wiedzy poprzez sprawdziany
on-line.

Zachęcamy również aby wszyscy pozostali w domach
dla własnego zdrowia oraz dla zdrowia innych.
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