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Większość uczniów uczy się w celu otrzymania dobrych ocen.

Oceny szkolne - czy są niezbędne?

Oceny są
motywacją do
nauki, ponieważ
bez nich większa
część nastolatków
w ogóle nie
angażowałaby się
w naukę. Dzięki
ocenom,
nauczycielowi jest
łatwiej wydać
opinię na temat
umiejętności
uczniów, co jest
bardzo ważne
przy naborze

do wyższych szkół
lub przy
wystawianiu ocen
na koniec roku
szkolnego. Są
jednak uczniowie,
którzy z niektórych
przedmiotów bez
większego wysiłku
dostają szóstki,
natomiast z innymi
mają problem. 
Nierzadko, zdolni
uczniowie, którzy 
nie wkładają zbyt
wiele wysiłku

w naukę, a mimo
tego otrzymują
dobre stopnie,
wśród swoich
rówieśników
postrzegani są
jako kujoni  oraz
wyśmiewani. Z
kolei inni uczą się
nie po to, by
pogłębiać wiedzę,
lecz dla ocen.
Przyczyną tego
może być presja
wywierana przez
rodziców. Gdy taki

uczeń otrzyma na
przykład piątkę
zamiast szóstki,
nie ucieszy się z i
tak wysokiej
oceny, tylko
będzie się bał
reakcji rodziców.
Bardziej wrażliwi
nastolatkowie złą
ocenę odbierają
jako znak, że są
nic nie warci i nic
im nie wychodzi,
co bardzo obniża

ich pewność
siebie i wiarę w
swój sukces.
Mimo tego, że
wielu uczniów
chciałoby
zrezygnować ze
stopni, bez nich
mało kto
wyszedłby ze
szkoły bogatszy w
wiedzę, ponieważ
mimo wszystko
motywują one do
nauki.

Monika Żołud

W tym
numerze:

Recenzja "Pana
Tadeusza"

O tym, czy
nauczanie
klasyczne jest
lepsze niż to
zdalne.

Co możemy upiec,
żeby sprawić
komuś radość.
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Sama podczas
kwarantanny
często
przygotowuję
potrawy, o
których
wcześniej nie
słyszałam. Jest
to również
świetna forma
spędzenia
czasu z rodziną.
Wspólne
gotowanie
pozwala na
lepsze poznanie
naszej bliskiej
osoby i np.
uzyskanie
cennych rad od

doświadczonej 
mamy czy taty.
Cudownym
pomysłem jest
przygotowanie
posiłku
niespodzianki
dla swojej
rodziny. Na
pewno zostanie
to bardzo
docenione.
Niedawno
obchodziliśmy
Dzień Matki, z
tej okazji jako
jeden z
prezentów
przygotowałam
dla mamy

i babci kolację.
W
przygotowanie
włożyłam dużo
serca, z czego
później powstały
przepyszne
owocowe
sakiewki. Chcę
podzielić się tym
przepisem, bo
uważam, że jest
naprawdę
nieskomplikowany
i zdecydowanie
każdy jest w
stanie
przygotować
takie danie.

SKŁADNIKI:

- 1 opakowanie ciasta francuskiego
- dżem owocowy (Ja korzystałam z własnoręcznie
przygotowanego dżemu truskawkowego.)
- owoce (Dowolne, ale muszą nadawać się do
upieczenia w piekarniku. Ja wybrałam jabłko i
banana.)
- dodatkowe owoce do dekoracji, można też
wykorzystać laskę cynamonu
- 1 żółtko
- trochę chęci i starania

PRZYGOTOWANIE:

1. Na początek przygotuj sobie blaszkę wyłożoną
papierem do pieczenia.
2. Ciasto francuskie lekko rozwałkuj. Pokrój je na
prostokąty o wymiarach ok. 15 cm x 11cm, dla
ułatwienia ułóż je na blaszce tak, aby leżały poziomo.
3. Później za pomocą np. łyżeczki posmaruj
prostokąty dżemem. Na połówkę nałóż
dowolne  owoce. Na drugiej połówce wytnij serce za
pomocą małej foremki serca. Jeśli jednak nie
posiadasz takiej, wytnij kształt używając noża.

4. Następnie złóż jedna stronę (tą z wycięciem) tak,
aby położyć ja na drugiej (tej z owocami). Wtedy za
pomocą widelca sklej i wykończ brzegi sakiewek.
5. Pozostałe serca również wykorzystaj, połóż je na
blaszce pomiędzy sakiewkami i posmaruj dżemem.
6. W małej miseczce rozbełtaj żółtko i posmaruj nim
sakiewki.
7. Teraz przyszedł czas, aby wstawić je do piekarnika.
Piecz je w 180 stopniach, do czasu, aż się zarumienią
i nabiorą odpowiedniej, lekko złocistej barwy.
8. Po upieczeniu wyjmij je z piekarnika, udekoruj
według własnego pomysłu i GOTOWE!

Julia Banasiak

Smacznego!

Podczas kwarantanny mamy więcej czasu, aby przygotowywać swoje posiłki. Warto wykorzystać tą
okazję do próbowania nowych przepisów.

Owocowe sakiewki

Julia Banasiak
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Zacznijmy od
nauczania w
szkole. Moim
zdaniem jest to
lepszy sposób
nauczania,
jednak ma
swoje wady.
Zacznijmy
jednak od zalet.
Po pierwsze, na
lekcjach nie ma
często chaosu i
wszytko jest
uporządkowane.
Po drugie, nie
ma takiej
sytuacji, że ktoś
nie dołączy z
powodu
problemów
technicznych.
Następnie
trzeba
zauważyć, że
uczniowie i
uczennice mają
bezpośredni
kontakt z
nauczycielem.
Po czwarte,
nauczyciela w
szkole możemy
o wszystko
zapytać, a nie
tak jak na
przykładowo
Zoomie, gdzie
uczeń nie ma
kontaktu z
nauczycielem,
po tym jak
zakończy się
lekcja. Owszem,
jest kontakt
przez e-mail,
ale nie jest on
dość szybki

i skuteczny, aby
zastąpić
rozmowę z
nauczycielem w
szkole.
Teraz
przejdźmy do
wad. Po
pierwsze,
musimy ciągać
za sobą ciężkie
plecaki.
Owszem,
niektórzy
nauczyciele
dają nam
szansę, żeby
zostawić nasze
książki w klasie,
jednak to może
doprowadzić do
wielu
nieporozumień
związanych na
przykład ze
zgubieniem
książek. Po
drugie, trzeba
wcześnie
wstawać. Ten
problem
szczególnie
dotyczy osób
mieszkających
daleko od
szkoły, gdyż to
oznacza, że
muszą
wcześniej
wstać, a
przecież szkoła
online nie dość,
że jest w
naszym domu, 

to jeszcze
lekcje mamy
przesunięte na
późniejszą
godzinę niż
normalne
zajęcia w
szkole.
Teraz
przejdźmy do
nauczania
online.
Uważam, że nie
jest ono
najpraktyczniejsze,
dlatego właśnie
zacznę od jego
wad. Po
pierwsze,
panuje duży
chaos. Nawet
po prawie
dwóch
miesiącach
zdalnego
nauczania na
lekcjach panuje

chaos. Jest on
spowodowany
różnymi
rzeczami, ale to
nie o tym jest
ten artykuł.
Następnie są
problemy
techniczne.
Wiele osób,
szczególnie w
czasach zdalnej
pracy, ma
nienajlepszy
Internet. Może
być to
spowodowane
różnymi
czynnikami, a
szczególnie
często
obciążeniem
sieci, gdy za
dużo osób z niej
korzysta. Takie
problemy mogą
przydarzyć

się każdemu
uczniowi czy
nauczycielowi.
Jedno jest
pewne - bardzo
utrudnia to
lekcje.
Przeszkadza w
prowadzeniu i
słuchaniu. A
szczególnie,
kiedy osoba ze
słabym
Internetem
próbuje coś
powiedzieć.
Kolejnym
powodem,
dlaczego
nauczanie
zdalne jest
gorsze niż to
normalne, jest
to, że nie tylko
Internet może
mieć problemy.
Może mieć

je program, z
którego
korzystamy
zdalnie się
ucząc, w
przypadku
naszej szkoły
jest to Zoom.
Kiedy program
nie odpowiada i
nie działa,
nauczyciele nie
są w stanie
prowadzić
lekcji, a
uczniowie - ich
słuchać. Czwartym
problemem jest
zamieszanie z
ilością
materiałów.
Polega ono na
tym, 

(cd. na str. 4.)

W obecnych czasach nie chodzimy do szkoły, tylko uczymy się w domach. Niektórzy preferują naukę w
domu, zaś niektórzy - tę w szkole. W tym artykule zamierzam przedstawić pozytywy i negatywy obu
sposobów nauczania.

Nauczanie szkolne a zdalne

Niech kwarantanna już się skończy! Pixabay
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„Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na
Litwie” Adam Mickiewicz

że niektórzy
nauczyciele
czasami mogą
dawać więcej,
niż normalnie
bylibyśmy w
stanie zrobić
na lekcji, co
może być
przyczyną
ciągle
kumulującej
się pracy
domowej, a
nikt chyba jej
nie lubi. Teraz
przejdźmy do
plusów
nauczania
zdalnego.
Według mnie
nauczanie
zdalne nie jest
najlepsze,
przez co
jedyne plusy,
które w nim
zauważam, to
możliwość
wstawania
trochę później
oraz to, że jest
tylko pięć
lekcji na dzień.
To właśnie
sądzę o
nauczaniu
zdalnym i
tradycyjnym. A
Wy co o nich
sądzicie?

Mikołaj Szajna

„Pan Tadeusz,
czyli ostatni
zajazd na
Litwie” to
poemat
autorstwa
Adama
Mickiewicza,
określany
często epopeją
narodową.
Głównymi
bohaterami są:
Tadeusz
Soplica, Jacek
Soplica (ksiądz
Robak),
Sędzia, Hrabia
i Wojski
Hreczecha, a
także Telimena
i Zosia. W
większości
akcja dzieje

się w
Soplicowie,
jednak
pojawiają się
też inne
lokalizacje.
Czas przebiegu
fabuły to lata
1811-1812.
Utwór ten
opowiada
głównie o
losach Jacka
Soplicy.
Podczas
starcia z
Rosjanami
przez
przypadek
zabija on
Stolnika
Horeszkę. Po
tym zdarzeniu
zostaje

znienawidzony
przez innych.
Aby odkupić
swoje winy,
wstępuje do
zakonu i
przyjmuje
nazwisko
Robak.
Podczas
czytania
poznajemy też
tradycje i
obyczaje, jakie
panowały
wśród szlachty
w tamtych
czasach.
Książka na
pewno nie jest
łatwa w
czytaniu.
Napisana
została bowiem

w starej,
nieużywanej
obecnie
odmianie
języka
polskiego, więc
dużo słów i
pojęć w niej
może być
niezrozumiałe
dla
współczesnego
czytelnika.
Ponadto jest to
utwór
wierszowany,
co również
może sprawiać
niektórym
trudności w
czytaniu.
Uważam, że
nasza polska

epopeja
narodowa to
utwór warty
przeczytania.
Wprawdzie ma
ona kilka wad,
które wcześniej
wymieniłem,
jednak według
mnie każdy
Polak powinien
chociaż
kojarzyć „Pana
Tadeusza”.

Ryszard Sieja
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