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          NAUKA  ZDALNA  W  NASZEJ  SZKOLE 
 Nauka na odległość w naszej szkole odbywa się bez większych
przeszkód. Mamy wiele lekcji prowadzonych  online za pomocą
programu Zoom. Dotyczy to m.in. matematyki, biologi, chemii, języka
polskiego wychowania do życia w rodzinie . Te lekcje są o tyle fajne,
ze nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć materiał , przećwiczyć jego
zrozumienie, ale też umożliwiają rozmowę z kolegami i z koleżankami,
zobaczenie ich, co daje namiastkę spotkania w realu. Tak już się
przyzwyczailiśmy do tej nauki zdalnej, ze zastanawiamy się, jak to
będzie w nowym roku szkolnym, a może w czerwcu, kiedy to
ponownie zasiądziemy w szkolnych ławkach zamiast w wygodnym
fotelu przy swoim biurku w swoim pokoju. Jednak  w każdej sytuacji
trzeba trochę popracować. Wyniki pracy artystycznej, która stanowi
przerywnik w obcowaniu z monitorem komputera, prezentujemy
poniżej.  
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             PASJE  NASZYCH  UCZNIÓW   - 
rozmowa z  EMILIĄ  TKACZYK, uczennicą 

klasy siódmej

W. Czarnecka: Od kiedy interesujesz się plastyką, rysunkiem?
E. Tkaczyk: Plastyką interesuję się od dzieciństwa, ale na poważnie
zaczęłam traktować to około rok temu.
W.Cz.: Co najbardziej lubisz rysować?
E.T.: Najbardziej lubię rysować postacie bajkowe i nieprawdopodobne,
nierzeczywiste, niespotykane w świecie realnym.
W.Cz.: Jakie techniki preferujesz?
E.T.: Uwielbiam pastele i rysunek ołówkiem.
W.Cz: Czy wiążesz swoją przyszłość z rysunkiem?
E.T.: Tak. Wiążę z tym swoją przyszłość.

        MAMY    LOGO  NASZEJ     SZKOŁY!
Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na LOGO
NASZEJ SZKOŁY. Udało się go rozstrzygnąć w
sposób zdalny. Wygrała praca Sz. Rosińskiego i
ona i ona będzie oficjalnym znakiem
rozpoznawczym naszej szkoły. II miejsce zajęła
praca J.Walter z klasy IV, a III M.Szulc z klasy VI. 
L.L.
 
                                              

Logo M.Szulc
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                        EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY
  Na kilkanaście dni przed przełożonym w czasie egzaminem, zapytaliśmy kolegów z klasy ósmej o
ich samopoczucie. Oto ich odpowiedzi.
B. Łata: Moje samopoczucie jest dobre.Ale stres przed egzaminem jest.  Trochę boję że,będą trudne zadania.
M. Chmal:   Wiadomo, że jednak się stresujemy, bo od tego zależy nasza przyszłość.
O. Rembecki: Ogólnie to jest dobrze. Większych zmartwień nie mam, ale boję się, że ze stresu zapomnę o wielu rzeczach.
P.Karpe: przed egzaminem czuję lekki stres. Trochę obawiam się egzaminu z polskiego.      L.L.

                     MAMA  to najpiękniejsze   słowo   świata...
Nie jest to tylko najpiękniejsze słowo, ale też najpiękniejsza i najukochańsza istota na świecie, o której
powinniśmy pamiętać codziennie. Jednak  jest taki szczególny dzień w roku, DZIEŃ MATKI, w którym w
szczególny sposób o swoich mamach pamiętamy. My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bursztynowie,
również nie zapomnieliśmy. Podczas zdalnych lekcji plastyki przygotowaliśmy piękne laurki, a na języku
polskim ułożyliśmy życzenia, które je dopełniły. Taki dowód pamięci wręczyliśmy naszym Mamom. Red.
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  7  pytań   do.....SOŁTYS   KITNÓWKA I NOWEGO 
               MŁYNA, PANI        MONIKI  GURAK

  
Wiktoria: Jak Pani długo jest już sołtysem?
P. Monika: Jestem sołtysem od 1,5 roku.
W: Co skłoniło Panią do kandydowania na urząd sołtysa?
P.M.: Brak innych kandydatów oraz namowy mieszkańców.
W.: Na czym polega praca sołtysa?
P.M.: Moja praca polega na dbaniu o dobro oraz rozwój naszych
wsi.
W.:Co Pani chciałaby zrobić dla naszych wsi? Czy jest to
możliwe?
P.M.: Dużo mam planów. Chciałabym m.in. aby powstał plac
zabaw w Kitnówku. Chciałabym też organizować więcej imprez
dla dzieci oraz całej społeczności. Jednak tegoroczne fundusze
nie pozwalają na realizację tych działalności.
W. :Co Pani udało się już zrobić dla naszej społeczności?
P.M: Zostało założone oświetlenie we wsi Kitnówko, zrobiona
została wiata w Nowym Młynie. Zorganizowano też Dzień Dziecka,
Mikołajki oraz Dzień Kobiet.
W: Czym Pani zajmuje się na co dzień?
P.M: Zajmuję się prowadzeniem domu.
W: Czym Pani się fascynuje?
P.M: Moją pasją jest czytanie książek romantycznych oraz
oglądanie seriali o podobnej tematyce.
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 NAUKA  ZDALNA - CO SĄDZĄ O NIEJ                 
 NAUCZYCIELE NASZEJ   SZKOŁY    
Pani Aleksandra Tomczyk
 Czas nauki zdalnej to trudny czas dla wszystkich: dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednak należy
stwierdzić, że musimy wszyscy wykonywać swoje obowiązki. Wyobraź sobie, że w tym czasie nie ma nauki
zdalnej. Wtedy okres ograniczeń zmieniłby się w "nicnierobienie" i czas niesamowitej nudy, a to jest bardzo
niebezpieczne. Czas odizolowania, brak kontaktu z koleżankami, kolegami nie sprzyja człowiekowi. Musimy
jednak pamiętać, iż zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Życzę wszystkim, aby powrót do szkoły
odbył się jak najszybciej, ale w bezpiecznych warunkach.
Ksiądz Dariusz Kajzer:
Obecnie przeżywamy trudny czas dla każdego. Dokoła panuje wirus, który jest niebezpieczny. Dlatego
musimy zachowywać się bardzo ostrożnie, żeby się nie zarazić. Właśnie dlatego nauka w szkole taka jak
przed tym jest niemożliwa. Co myślę o zdalnym nauczaniu? To szczególne zadanie i próba. kiedy sytuacja
jest normalna to chodzenie do szkoły i nauka wymaga wiele trudu i poświęcenia. Nauka zdalna jest jeszcze
bardziej wymagająca. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że jesteście rybakami. Takimi na statku rybackim.
Wypływacie na morze łowić ryby. Wtedy warunki są różne, każdy jest przygotowany do swojej pracy i nie ma
chwili, żeby odpocząć. Jednak wyobraźcie sobie ten połów ryb, kiedy siedzicie nad jeziorem na trawie.
Piękna pogoda, wędka w wodzie i tak czekamy, czekamy, czekamy....i oczy się zamykają, zasypiamy. Ryba
podpływa zjada przynętę i odpływa a wy będziecie się zdziwieni, że nie macie nic. Podobnie jest z nauką.
Kiedy normalnie chodzicie do szkoły, to jesteście do tego przygotowani. teraz jest duża pokusa, żeby zasnąć
i lekceważyć szkołę no bo jesteście w domach. Nic bardziej groźnego. Róbcie wszystko, żeby nie zasnąć i
śledzić bardzo uważnie to, co macie w zdalnym nauczaniu. Żebyście byli dobrymi łowcami i złapali wiele
dobrych ryb (czyli 5 i 6). 
Pani Barbara Lemanowicz
Myślę, że w formie nauczania na odległość już po kilku pierwszych dniach większość z nas odnalazła się
całkiem dobrze. Tym bardziej, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie mieliśmy w tym żadnych
doświadczeń. Dziś mamy ich już bardzo dużo. Szkoda tylko, że niektórzy uczniowie od samego początku,
przez dłuższy czas zrobili sobie wakacje od wszystkich lub niektórych przedmiotów. Teraz mają do
nadrobienia sporo zaległości, co jest dla nich dodatkową trudnością i niestety, ale będzie to się ciągnąć za
nimi w kolejnym roku. Podobnie jest z uczniami, którzy nie pracują systematycznie. Z kolei bardzo miłym,
wręcz zaskoczeniem jest fakt, że są też tacy uczniowie, którzy pracują bardzo sumiennie, czego nie można
było powiedzieć o nich do tej pory.Mam nadzieję, że to doświadczenie pozwoli wielu wyciągnąć odpowiednie
wnioski na przyszłość. 
Pani Joanna Rydecka
Nauka zdalna przerywa to, co tak jest istotne w naszej pracy -więzi osobiste.Nie można natychmiast zadać
pytania,bo coś mnie zainteresowało.Zamiast człowieka mam przed sobą komputer- to dehumanizacja
procesu nauczania/odczłowieczenie/.Jako ludzie odbieramy różne sygnały od modulacji głosu  po barwę i
gestykulację.                              

                                                                                                     Daniela Nadworna i Malwina Szulc
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              A CO O NAUCE ZDALNEJ SĄDZĄ UCZNIOWIE?

Oliwia Korzeniewska : Moim zdaniem nauka zdalna nie jest taka zła ,coraz bardziej się do tego
przyzwyczajam . Na początku było ciężko . Uważam, że nauka w szkole jest lepsza .

Miłosz Kalita : Nauka nawet spoko , sprawdziany też. Tylko zadań domowych jest za dużo .

Eryk Szramka : E-lekcje nie są najlepszym pomysłem, bo strasznie ciężko, przynajmniej mi, jest zrozumieć
polecenia nauczycieli , dlatego nie popieram tego pomysłu .

Wiktoria Czarnecka : Początki były ciężkie, choć z pomocą nauczycieli i rodziców dawaliśmy radę .Teraz
już jest dobrze . Mamy lekcje online,  więc kiedy mamy jakieś pytania, to nauczyciele odpowiadają tak jak w
szkole. Nauczanie zdalne jest dobre, ale wolałabym chodzić do szkoły .

Daniela Nadworna : Sądzę,  że nauka zdalna pomaga nam teraz podczas koronawirusa, ale moim zdaniem
jest to trudniejsza nauka niż w szkole .

Szymon Rosiński : Nauka zdalna moim zdaniem jest spoko. Może trochę za dużo zadań ,ale i tak sądzę, że
normalna nauka w szkołach jest dużo lepsza .

Zuzanna Reszka : Dla mnie zdalne nauczanie jest trochę bez sensu .
                                             
                                                                                           O.Korzeniewska

 
  WSZYSTKIM  UCZNIOM   I   NAUCZYCIELOM 
 ŻYCZYMY   UDANEGO  ODPOCZYNKU, BO  JUŻ
NIEDŁUGO... 


	NAUKA  ZDALNA  W  NASZEJ  SZKOLE
	MAMY    LOGO  NASZEJ     SZKOŁY!
	Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na LOGO NASZEJ SZKOŁY. Udało się go rozstrzygnąć w sposób zdalny. Wygrała praca Sz. Rosińskiego i ona i ona będzie oficjalnym znakiem rozpoznawczym naszej szkoły. II miejsce zajęła praca J.Walter z klasy IV, a III M.Szulc z klasy VI.  L.L.
	PASJE  NASZYCH  UCZNIÓW   -  rozmowa z  EMILIĄ  TKACZYK, uczennicą  klasy siódmej
	W. Czarnecka: Od kiedy interesujesz się plastyką, rysunkiem? E. Tkaczyk: Plastyką interesuję się od dzieciństwa, ale na poważnie zaczęłam traktować to około rok temu. W.Cz.: Co najbardziej lubisz rysować? E.T.: Najbardziej lubię rysować postacie bajkowe i nieprawdopodobne, nierzeczywiste, niespotykane w świecie realnym. W.Cz.: Jakie techniki preferujesz? E.T.: Uwielbiam pastele i rysunek ołówkiem. W.Cz: Czy wiążesz swoją przyszłość z rysunkiem? E.T.: Tak. Wiążę z tym swoją przyszłość.
	EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY
	MAMA  to najpiękniejsze   słowo   świata...
	Nie jest to tylko najpiękniejsze słowo, ale też najpiękniejsza i najukochańsza istota na świecie, o której powinniśmy pamiętać codziennie. Jednak  jest taki szczególny dzień w roku, DZIEŃ MATKI, w którym w szczególny sposób o swoich mamach pamiętamy. My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bursztynowie, również nie zapomnieliśmy. Podczas zdalnych lekcji plastyki przygotowaliśmy piękne laurki, a na języku polskim ułożyliśmy życzenia, które je dopełniły. Taki dowód pamięci wręczyliśmy naszym Mamom. Red.


	7  pytań   do.....SOŁTYS   KITNÓWKA I NOWEGO                 MŁYNA, PANI        MONIKI  GURAK
	Wiktoria: Jak Pani długo jest już sołtysem? P. Monika: Jestem sołtysem od 1,5 roku. W: Co skłoniło Panią do kandydowania na urząd sołtysa? P.M.: Brak innych kandydatów oraz namowy mieszkańców. W.: Na czym polega praca sołtysa? P.M.: Moja praca polega na dbaniu o dobro oraz rozwój naszych wsi. W.:Co Pani chciałaby zrobić dla naszych wsi? Czy jest to możliwe? P.M.: Dużo mam planów. Chciałabym m.in. aby powstał plac zabaw w Kitnówku. Chciałabym też organizować więcej imprez dla dzieci oraz całej społeczności. Jednak tegoroczne fundusze nie pozwalają na realizację tych działalności. W. :Co Pani udało się już zrobić dla naszej społeczności? P.M: Zostało założone oświetlenie we wsi Kitnówko, zrobiona została wiata w Nowym Młynie. Zorganizowano też Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Dzień Kobiet. W: Czym Pani zajmuje się na co dzień? P.M: Zajmuję się prowadzeniem domu. W: Czym Pani się fascynuje? P.M: Moją pasją jest czytanie książek romantycznych oraz oglądanie seriali o podobnej tematyce.

	NAUKA  ZDALNA - CO SĄDZĄ O NIEJ                   NAUCZYCIELE NASZEJ   SZKOŁY
	Pani Aleksandra Tomczyk  Czas nauki zdalnej to trudny czas dla wszystkich: dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednak należy stwierdzić, że musimy wszyscy wykonywać swoje obowiązki. Wyobraź sobie, że w tym czasie nie ma nauki zdalnej. Wtedy okres ograniczeń zmieniłby się w "nicnierobienie" i czas niesamowitej nudy, a to jest bardzo niebezpieczne. Czas odizolowania, brak kontaktu z koleżankami, kolegami nie sprzyja człowiekowi. Musimy jednak pamiętać, iż zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Życzę wszystkim, aby powrót do szkoły odbył się jak najszybciej, ale w bezpiecznych warunkach.
	Ksiądz Dariusz Kajzer: Obecnie przeżywamy trudny czas dla każdego. Dokoła panuje wirus, który jest niebezpieczny. Dlatego musimy zachowywać się bardzo ostrożnie, żeby się nie zarazić. Właśnie dlatego nauka w szkole taka jak przed tym jest niemożliwa. Co myślę o zdalnym nauczaniu? To szczególne zadanie i próba. kiedy sytuacja jest normalna to chodzenie do szkoły i nauka wymaga wiele trudu i poświęcenia. Nauka zdalna jest jeszcze bardziej wymagająca. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że jesteście rybakami. Takimi na statku rybackim. Wypływacie na morze łowić ryby. Wtedy warunki są różne, każdy jest przygotowany do swojej pracy i nie ma chwili, żeby odpocząć. Jednak wyobraźcie sobie ten połów ryb, kiedy siedzicie nad jeziorem na trawie. Piękna pogoda, wędka w wodzie i tak czekamy, czekamy, czekamy....i oczy się zamykają, zasypiamy. Ryba podpływa zjada przynętę i odpływa a wy będziecie się zdziwieni, że nie macie nic. Podobnie jest z nauką. Kiedy normalnie chodzicie do szkoły, to jesteście do tego przygotowani. teraz jest duża pokusa, żeby zasnąć i lekceważyć szkołę no bo jesteście w domach. Nic bardziej groźnego. Róbcie wszystko, żeby nie zasnąć i śledzić bardzo uważnie to, co macie w zdalnym nauczaniu. Żebyście byli dobrymi łowcami i złapali wiele dobrych ryb (czyli 5 i 6).  Pani Barbara Lemanowicz Myślę, że w formie nauczania na odległość już po kilku pierwszych dniach większość z nas odnalazła się całkiem dobrze. Tym bardziej, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie nie mieliśmy w tym żadnych doświadczeń. Dziś mamy ich już bardzo dużo. Szkoda tylko, że niektórzy uczniowie od samego początku, przez dłuższy czas zrobili sobie wakacje od wszystkich lub niektórych przedmiotów. Teraz mają do nadrobienia sporo zaległości, co jest dla nich dodatkową trudnością i niestety, ale będzie to się ciągnąć za nimi w kolejnym roku. Podobnie jest z uczniami, którzy nie pracują systematycznie. Z kolei bardzo miłym, wręcz zaskoczeniem jest fakt, że są też tacy uczniowie, którzy pracują bardzo sumiennie, czego nie można było powiedzieć o nich do tej pory.Mam nadzieję, że to doświadczenie pozwoli wielu wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.
	Pani Joanna Rydecka Nauka zdalna przerywa to, co tak jest istotne w naszej pracy -więzi osobiste.Nie można natychmiast zadać pytania,bo coś mnie zainteresowało.Zamiast człowieka mam przed sobą komputer- to dehumanizacja procesu nauczania/odczłowieczenie/.Jako ludzie odbieramy różne sygnały od modulacji głosu  po barwę i gestykulację.
	Daniela Nadworna i Malwina Szulc
	A CO O NAUCE ZDALNEJ SĄDZĄ UCZNIOWIE?

	WSZYSTKIM  UCZNIOM   I   NAUCZYCIELOM   ŻYCZYMY   UDANEGO  ODPOCZYNKU, BO  JUŻ NIEDŁUGO...

