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Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego

21 lutego co roku obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Jest to święto ustanowione
przez UNESCO 17 listopada 1999r.
Wybrano dzień, który miał upamiętnić
wydarzenia z 1952r. W miejscowości
Dhaka - stolicy Bangladeszu - doszło do
demonstracji, w czasie których zginęło
pięciu studentów. Domagali się oni jedynie
tego, by uznano język bengalski za jeden
z dwóch oficjalnych języków ówczesnego
państwa Pakistan.

Na świecie, według oficjalnych statystyk
istnieje około 6 tysięcy żywych języków.

Day ut ia pobrusa,
a ti poziwai

To pierwsze zdanie zapisane w
języku polskim. Pochodzi z
"Księgi henrykowskiej" spisanej
w roku 1268.
Mąż Boguchwał zwrócił się tymi
słowami do swojej żony
Boguchwały, która akurat mełła
zboże.
Dzisiaj moglibyśmy do zdanie
przetłumaczyć:
"Daj, niech ja pomielę, a ty
odpoczywaj".

polszczyzna.pl
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Rodzicu!
– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia stacjonarne w szkołach i
przedszkolach zostały zawieszone, odbywają się zajęcia online,
– zachęcaj dziecko do nauki w domu, sprawdzaj, jakie zadania musi wykonać,
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje
znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane
przez dyrektora szkoły.

 Uczniu!
– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu; unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska
ludzi,
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki,
– odpowiedzialnie wykorzystaj czas; przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj – uzupełnić
swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje; skorzystaj przy tym z materiałów
rekomendowanych przez Twojego nauczyciela oraz tych znajdujących się na stronie
CKE
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 Materiał MEN.

  
PAMIĘTAJ!

Pamiętaj o częstym myciu rąk
wodą z mydłem i unikaj

dotykania oczu, nosa i ust. 
Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zawsze zakrywaj usta i nos

zgiętym łokciem lub chusteczką.
Zachowaj bezpieczną odległość
(1–1,5 m) od osoby, która kaszle,

kicha lub ma gorączkę.
                                                                                   

Nie wychodź z domu,
jeżeli nie musisz!
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Jak spędzamy czas 
z rodziną?

Często spędzamy czas przed telefonem, tabletem,
laptopem czy telewizorem. Piszemy ze sobą,
rozmawiamy na video chat, gramy w gry i umawiamy
się ze sobą. A czy czasem nie lepiej usiąść z rodziną,
zagrać w  gry planszowe lub pójść na spacer,
przewietrzyć  się? Powiem Wam jedno! Warto, bo
przecież co nam szkodzi pomóc mamie przy
sprzątaniu domu,  praniu, gotowaniu obiadu lub kolacji
.... nic nie szkodzi. Czasem tata nas poprosi o pomoc
przy pracy, a my odpowiadamy: Nie teraz jestem
zajęty I jak myślicie tata jest zadowolony z tej
odpowiedzi? Raczej nie. 
Radzę Wam..... pomóżcie tacie albo
komuś innemu, bo to może się odwrócić.
Kiedy Wy czegoś będziecie potrzebować,
a ktoś Wam odpowie: Później cię
podwiozę, bo mam dużo roboty. I wtedy
to Wy jesteście niezadowoleni, bo dana
osoba nie może udzielić pomocy.
M.P.

Dlaczego warto spędzać czas z rodziną?

Czasem warto wybrać się z rodzicami w miejsce,
które bardzo lubimy i urządzić sobie piknik,
porozmawiać i wzmocnić więzi, które nas łączą.
Fajnie jest miło spędzić czas z rodziną i odświeżyć się
na czystym powietrzu.
Często jest tak, że mamy młodsze rodzeństwo i nie za
bardzo chcemy się z nimi bawić albo przebywać, bo
wszędzie chcą wchodzić i próbować nowych rzeczy,
ale pomyślcie sobie, jaką pomoc byście sprawili
mamie i tacie, gdybyście przypilnowali swojego brata
lub siostrę.

M.P.

SP

SP

rmf24.pl
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Gabor

Elish

 
Ciekawostki 
o Viki Gabor:

wygrała Eurowizję 2019.
ma 13 lat i urodziła się w Niemczech 2007r.
mieszkała w Wielkiej Brytanii 
i chodziła tam do szkoły, dlatego tak bardzo dobrze
umie język angielski,
idolką Gabor jest Ariana Grande, chce nagrać z nią
piosenkę,
młoda wokalistka grała koncerty za granicą, m.in w
Londynie, Manchesterze, Birmingham,
ma starszą siostrę, która wspiera ją w
karierze muzycznej,
nagrała  piosenki, m.in Superhero, Ramię w
Ramię,Time, Cicha Noc.

  M. M.

Ciekawostki 
o Billie Elish:

ma 20 lat i urodziła się w Los Angeles,
choruje na zespół Tourette'a,
kocha piec i jest wegetarianką,
lubi swoje lęki, czyli igły pająki smak krwi 
i metalu,
nie lubi się nad sobą użalać, jak  powiedziała, jedyny
koncert, jaki będzie odwołany to z powodu jej
śmierci,
ma starszego brata,
jej idolem jest Justin Bieber,
wygrała 5 prestiżowych nagród na gali,
na koncie ma piosenki, m.in Bad Gay, Lovle, Xanny,
8.

M.M.

Wiki

Billie
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 PROCEDURY   
EGZAMINACYJNE

Przypominamy najważniejsze informacje
związane z egzaminem ósmoklasisty.
Na razie terminy egzaminów nie zostały
zmienione.
język polski - 21 kwietnia 2020r. /wtorek/
godzina 9:00
matematyka - 22 kwietnia 2020r. /środa/
godzina 9:00
język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020r.
/czwartek/ godzina 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający
spełnia te wymagania.
Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, egzamin
z języka obcego nowożytnego 90 minut.
Zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów obowiązuje zakaz
wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w
komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu –długopis
(lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z
długopisów zmazywalnych/ ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z
matematyki –linijkę.
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas
pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną).
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy
których będą pracować.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej.
Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie
trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Powyżej znajdują się tylko wybrane informacje. Przypominamy, że procedury
egzaminacyjne znajdują się na stronie www.cke.gov.pl

szkolacbm.pl
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