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Dzień Nauczyciela w Polsce....

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego 
w Europie ministerstwa oświaty – która zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Było to pierwsze w świecie
ministerstwo oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Na wniosek króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy.
Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych przez
gimnazja aż do uczelni wyższych. Zaczęto nauczać w języku polskim. Reforma objęła programy nauczania, do których
wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie
obywatelskie. Wprowadzono też elementy wychowania fizycznego.
Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego i stworzyła pierwsze szkoły kształcące
pedagogów. Zdecydowano o utworzeniu seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach.
Powołała też Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je 
u wybitnych uczonych polskich i tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. W sumie wydano 30 podręczników, 
z czego 17 publikacji miało charakter podręczników, 6 książek pomocniczych takich, jak słowniki, wypisy i tablice
logarytmiczne. Część z nich, wydane po raz pierwszy, stworzyło polską terminologię naukową takich dziedzin, jak:
fizyka, matematyka, chemia, logika i gramatyka.
Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele wprowadzonych przez nią
rozwiązań miało kontynuację.
Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

,
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... i na świecie.

Albania- 7 marca

Chiny- 10 września

 Tajlandia- 16 stycznia

Święto to  jest to związane z powstaniem w 1887 roku w Korczy pierwszej świeckiej szkoły, w której
zaczęto wykładać przedmioty w języku albańskim. Do tej pory nie istniały szkoły albańskojęzyczne,
ponieważ w owym czasie  kraj ten należał do Imperium Osmańskiego. Nauczaniem dzieci zajmowali
się wędrowni nauczyciele. Początkowo Turcy nie mieli nic przeciwko albańskojęzycznym wykładom i
szkole. Jednak po coraz wyraźniejszych protestach wobec obcej władzy, Turcy wydali nakaz
zamknięcia szkoły. W 1910 roku Albańczykom udało się temu zapobiec.. Działała do 1960 roku, 
a potem została zamieniona w muzeum. Na pamiątkę działalności pierwszej placówki nauczyciele
spotykają się z dziećmi w szkole, otrzymują od nich kwiaty, laurki oraz drobne prezenty. Następnie
wszyscy wspólnie jedzą posiłek. Oprócz tego uczniowie śpiewają także piosenki dedykowane swoim
nauczycielom oraz urządzane są zabawy taneczne. Jest kolorowo i wesoło.

Dzień Nauczyciela - z inicjatywy samych nauczycieli - zaczęto w Chinach obchodzić w latach
30. XX wieku, w czerwcu. W 1937 roku ówczesne Ministerstwo Edukacji przeniosło to święto
na 27 sierpnia - dzień, w którym obchodzono wówczas urodziny Konfucjusza, nauczyciela
całego kręgu cywilizacji chińskiej. W 1951 roku rząd ChRL scalił Dzień Nauczyciela ze świętem
1 Maja, co w praktyce oznaczało wypchnięcie go ze świadomości obywateli, a więc
zlikwidowanie. I dopiero w 1985 roku przywrócono Dzień Nauczyciela jako taki. Od tej pory
obchodzi się go 10 września. Co roku w Chinach odbywają się z tego powodu różne
uroczystości.
Tego dnia Chińczycy organizują spotkania i wydarzenia festiwalowe. Odbywają się ceremonie
wręczenia nagród. Uczniowie wręczają nauczycielom kwiaty i prezenty. Tysiące uczniów
dziękuje w ten sposób za ich ważną pracę.

.

Nauczyciele  w Tajlandii cieszą się wysokim statusem. W hierarchii
społecznej zajmują 3. miejsce po rodzinie królewskiej i buddyjskich
mnichach Uczniowie z przygotowanymi wcześniej bukietami lub kwiatową
konstrukcją, klękają przed nauczycielem i składa ukłon głową do ziemi. 
To część oficjalna, a podczas tej nieoficjalnej uczniowie biorą wybranego
nauczyciela do kółka, śpiewają, tańczą i grają na instrumentach. 
Potem przychodzi czas na występy przygotowane dla uczniów przez
uczniów, bez nadzoru nauczycieli. To czas, gdy nauczyciele i uczniowie
bawią się  osobno.

.

.

.

.
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                                   Matematyka- królową nauk

W ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia nasza szkoła
zorganizowała Tydzień Tabliczki Mnożenia, który trwał w dniach 28.09 –
02.10.2020r. Otrzymaliśmy  certyfikat uczestnictwa w ŚDTM i dzięki temu
znaleźliśmy się wśród  5242 szkół na świecie biorących udział w tej akcji 
( w Polsce 4985).
W trakcie trwania Tygodnia Tabliczki Mnożenia przygotowano gazetkę
promującą umiejętność sprawnego rachowania, odpytywano uczniów
trenując umiejętność szybkiego mnożenia i dzielenia w pamięci oraz
zorganizowano konkurs „Mistrza Tabliczki Mnożenia”, który przeprowadzono
wśród uczniów klas 4-8.
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A oto zwycięzcy:  Ksawery Podborączyński (4a), Jakub Raróg (4s),
Zuzanna Turek (5a), Jakub Grabowski (6a), Natalia  Pietrzak (6b), Bartek
Janik (6c), Szymon Gutowski (6p), Julia Pulik (6s),  Oliwier Chwalczuk (7a),
Jakub Ogrodowczyk(7b), Michał Płoskonka (7s), Maciej Nosal (8a) 
i Weronika Olszyńska (8s). 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 
Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć matematykę, tym wszystkim
którzy od niej stronią i pokazać, że umiejętność sprawnego rachowania
 to prawdziwa SUPERMOC! Pamiętajcie „rachować każdy może, trochę
lepiej lub trochę gorzej;-)”.                           
                                                                 NAUCZYCIELKI MATEMATYKI
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“Jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie,
 to co mówisz przemawia do niego. 
Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do
jego serca.”
                  

                                                                        Nelson Mandela

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września i ma za
zadanie zwrócić uwagę na to,  jak ważna jest nauka języków obcych nie
tylko w szkole, ale i przez całe życie. Z tej okazji w naszej szkole
przeprowadzono w klasach zajęcia tematyczne, podczas których
uczniowie zmagali się w licznych quizach i grach interaktywnych
odnoszących się do języków europejskich. Nauka języków to
pasjonująca przygoda!

. .
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Dumni z naszych!- sukcesy sportowe

I miejsce Wiktora Tajdusia w III OGÓLNOPOLSKIM MEMORIALE
MASUTATSU OYAMA KARATE KYOKUSHIN

KRAKOW - NYSA
MISTRZEM DNIA SZYMON SZYMAŃSKI

Filip Wolak-uczeń naszej szkoły, a podopieczny klubu MULKS Jevenia
Głuchołazy zdobył złoty medal w biegu na 200 m podczas Mistrzostw
Województwa Opolskiego w Lekkiej Atletyce i uzyskał tytuł Mistrza
Województwa

.

Reprezentacja  chłopców (O. Dudek, M. Hajdas, F. Jurkowski, D.
Tkaczuk, P. Bakalarczyk, F. Tomaszewski i Ł. Pułkowski) w Igrzyskach
Dzieci w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach
Przełajowych zdobyła brązowy medal.

.

.

.
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
                                                                                        Jan Paweł II

Wolontariat to przede wszystkim możliwości angażowania się w sprawy społeczne, zaangażowanie
w pomaganie. Szkolne Koło Wolontariatu w naszej szkole działa od kilku już lat. Członkami koła są
uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. Ewy Kalinowskiej, p. Małgorzaty Wójcik i p. Agnieszki
Jędrzejów zainteresowani ideą wolontariatu, czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom
potrzebującym.
W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są zbiórki i akcje charytatywne.
Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: zbiórka
nakrętek dla chorych, akcja zbierania karmy dla porzuconych zwierząt, zbiórka zniczy na
opuszczone groby, kartka świąteczna i wiele innych…
Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu daje każdemu młodemu człowiekowi szansę 
na poznanie i rozwój własnej osobowości. Pozwala na odkrywanie posiadanych umiejętności oraz
odkrywania nowych talentów. Współpraca wolontariuszy pozwala im na nawiązywania nowych
znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Uczniowie zyskują też poczucia sensu z faktu pomagania
innym oraz satysfakcji z pomagania. Najważniejsze jest jednak to, że wolontariat pozwala na
ciekawe i twórcze spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

                                                             POMÓŻ NAM POMAGAĆ!
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Oto my!- wolontariuszki: Weronika Olszyńska (8s), Oliwia Gut (8s),
Nikola Gromada (8s), Martyna Solińska (8s), Wiktoria Rohatyńska (7s),
Patrycja Grodzka (7s), Patrycja Korzeniowska (7s),Julia Pulik
(6s),  Bianka Drostek (6s),  Maja Zamirska (6s), Milena Jenesky (8a) 
i Angela Woźna (8a). 
pod opieką Pań: Ewy Kalinowskiej, Agnieszki Miszkiewicz, Małgorzaty
Wójcik i Agnieszki Jędrzejów

.
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                                               UWAGA! AKCJA! 
                              "Puszka dla głodnego brzuszka"

Wolontariat Szkolny w dniach 6-23 października 2020 roku ogłasza
akcje pod hasłem: "Puszka dla głodnego brzuszka"

Bardzo prosimy o pomoc w zbiórce, bo los zwierząt w schronisku nie
powinien nam być obojętny.
Zbieramy karmę (głownie mokrą ale i sucha mile widziana), smycze,
obroże, płyny do dezynfekcji, podkłady itp.- w skrócie wszystko, co
przyda się zwierzętom :)
Rzeczy można przynosić i pozostawiać przed szkołą w przeznaczonym
do tego miejscu ( miejsce przy wejściu głównym oraz przy wejściu 
od sali gimnastycznej).
Prosimy też o poinformowanie o pozostawieniu rzeczy Panie:
E.Kalinowską, M.Wójcik lub A. Jędrzejów
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Uśmiechnij się!

.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i
otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. -
To kwas siarkowy...

Nauczycielka do Małgosi:
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia!
- A skąd pani o tym wie?
- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: "nie
wiem", a ty " ja też ".

Na lekcji geografii pani pyta Jasia:
- Z czego słyną Chiny?
- Nie wiem - odpowiada chłopiec.
- A skąd masz herbatę w domu? - podpowiada
pani.
- Mama kupuje w sklepie.

.
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                                                UWAGA!
                            PROJEKT UCZNIA ZDOLNEGO 
                   dla klas I-III SP2 z OMS w Nysie 2020/2021.

Projekt składa się z IV części:

I Stulecie Powstań śląskich
- bohaterowie Powstań Śląskich
- tło polityczne, historyczne Powstań Śląskich
- nieznane fakty, wydarzenia
Realizacja projektu w kwietniu 2021r.

II Sporty świata
- sporty niecodzienne
- sporty zapomniane
- nasze pasje sportowe
Realizacja projektu od lutego-marca 2021r.

III Atrakcyjne miejsca Nysy
-miejsca atrakcyjne dla turystów (bulwary nyskie, ul. Piastowska, forty nyskie, akweny
wodne, Bastion Św. Jadwigi, parki; zabytki Nysy)
Realizacja projektu od października do listopada 2020r. 

IV Bądź zdrowy i bezpieczny
-dieta ucznia
-higiena ciała i umysłu
-świadomość zagrożeń współczesnego świata
( zanieczyszczenie środowiska, epidemie, uzależnienia od technologii komunikacyjnej)
Realizacja projektu od stycznia do lutego 2021r.
Projektujemy pracę w postaci: clipu, filmu, prezentacji, piosenki, komiksu, wiersza i innych
wg inwencji ucznia.
Podsumowanie projektu odbędzie się po każdej z czterech części. 
Przewidujemy atrakcyjne nagrody :)
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                                    PROJEKT UCZNIA ZDOLNEGO 
     Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII I KOMUNIKACJI 2020/2021

    do udziału zaprasza Zespół Ucznia Zdolnego 

Projekt składa się z IV części:
I Stulecie Powstań śląskich
- bohaterowie Powstań Śląskich
- tło polityczne, historyczne Powstań Śląskich
- nieznane fakty, wydarzenia
Realizacja projektu w kwietniu 2021r.

II Sporty świata
- sporty niecodzienne
- sporty zapomniane
- nasze pasje sportowe
Realizacja projektu od lutego-marca 2021r.

 III Atrakcyjne miejsca Nysy
-miejsca atrakcyjne dla turystów (bulwary nyskie, ul. Piastowska, forty nyskie, akweny wodne,
Bastion Św. Jadwigi, parki; zabytki Nysy)
Realizacja projektu od października do listopada 2020r.

 IV Bądź zdrowy i bezpieczny
-dieta ucznia
-higiena ciała i umysłu
-świadomość zagrożeń współczesnego świata ( zanieczyszczenie środowiska, epidemie,
uzależnienia od technologii komunikacyjnej)
Realizacja projektu od listopada do grudnia 2020r. Za pomocą technologii Microsoft Teams w
grupach dwu i więcej osobowych projektujemy pracę w postaci: clipu, filmu, prezentacji, piosenki,
komiksu, wiersza i innych wg inwencji ucznia. Każdy, dowolnie wybrany zespół, pracując w
programie Microsoft Teams, utworzy kanał konwersacji i wspólnej pracy na wybrany przez siebie
temat. Projekty mogą być prowadzone samodzielne lub we współpracy z wybranymi przez siebie
nauczycielami.
Podsumowanie projektu odbędzie się po każdej z czterech części. Przewidujemy atrakcyjne
nagrody)
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                                                Dziękujemy
             naszym Wychowawcom, Trenerom i Nauczycielom
                                     za uśmiech, dobre słowo,
                     zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało
                         i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
       Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi
  i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
              Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
    Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.
               
                                        Wdzięczni uczniowie

.
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	Tajlandia- 16 stycznia
	Matematyka- królową nauk  W ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia nasza szkoła zorganizowała Tydzień Tabliczki Mnożenia, który trwał w dniach 28.09 – 02.10.2020r. Otrzymaliśmy  certyfikat uczestnictwa w ŚDTM i dzięki temu znaleźliśmy się wśród  5242 szkół na świecie biorących udział w tej akcji  ( w Polsce 4985). W trakcie trwania Tygodnia Tabliczki Mnożenia przygotowano gazetkę promującą umiejętność sprawnego rachowania, odpytywano uczniów trenując umiejętność szybkiego mnożenia i dzielenia w pamięci oraz zorganizowano konkurs „Mistrza Tabliczki Mnożenia”, który przeprowadzono wśród uczniów klas 4-8.
	A oto zwycięzcy:  Ksawery Podborączyński (4a), Jakub Raróg (4s), Zuzanna Turek (5a), Jakub Grabowski (6a), Natalia  Pietrzak (6b), Bartek Janik (6c), Szymon Gutowski (6p), Julia Pulik (6s),  Oliwier Chwalczuk (7a), Jakub Ogrodowczyk(7b), Michał Płoskonka (7s), Maciej Nosal (8a)  i Weronika Olszyńska (8s).
	Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
	Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć matematykę, tym wszystkim którzy od niej stronią i pokazać, że umiejętność sprawnego rachowania  to prawdziwa SUPERMOC! Pamiętajcie „rachować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej;-)”.                                                                                             NAUCZYCIELKI MATEMATYKI
	“Jeśli rozmawiasz z kimś w języku, który ta osoba rozumie,  to co mówisz przemawia do niego.  Jeśli rozmawiasz z nim w jego ojczystym języku – trafia to wprost do jego serca.”
	Nelson Mandela
	Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września i ma za zadanie zwrócić uwagę na to,  jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Z tej okazji w naszej szkole przeprowadzono w klasach zajęcia tematyczne, podczas których uczniowie zmagali się w licznych quizach i grach interaktywnych odnoszących się do języków europejskich. Nauka języków to pasjonująca przygoda!
	Dumni z naszych!- sukcesy sportowe
	Filip Wolak-uczeń naszej szkoły, a podopieczny klubu MULKS Jevenia Głuchołazy zdobył złoty medal w biegu na 200 m podczas Mistrzostw Województwa Opolskiego w Lekkiej Atletyce i uzyskał tytuł Mistrza Województwa
	I miejsce Wiktora Tajdusia w III OGÓLNOPOLSKIM MEMORIALE MASUTATSU OYAMA KARATE KYOKUSHIN

	„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,  kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”                                                                                         Jan Paweł II
	Wolontariat to przede wszystkim możliwości angażowania się w sprawy społeczne, zaangażowanie w pomaganie. Szkolne Koło Wolontariatu w naszej szkole działa od kilku już lat. Członkami koła są uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. Ewy Kalinowskiej, p. Małgorzaty Wójcik i p. Agnieszki Jędrzejów zainteresowani ideą wolontariatu, czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są zbiórki i akcje charytatywne. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: zbiórka nakrętek dla chorych, akcja zbierania karmy dla porzuconych zwierząt, zbiórka zniczy na opuszczone groby, kartka świąteczna i wiele innych… Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu daje każdemu młodemu człowiekowi szansę  na poznanie i rozwój własnej osobowości. Pozwala na odkrywanie posiadanych umiejętności oraz odkrywania nowych talentów. Współpraca wolontariuszy pozwala im na nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Uczniowie zyskują też poczucia sensu z faktu pomagania innym oraz satysfakcji z pomagania. Najważniejsze jest jednak to, że wolontariat pozwala na ciekawe i twórcze spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.                                                               POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

	Oto my!- wolontariuszki: Weronika Olszyńska (8s), Oliwia Gut (8s), Nikola Gromada (8s), Martyna Solińska (8s), Wiktoria Rohatyńska (7s), Patrycja Grodzka (7s), Patrycja Korzeniowska (7s),Julia Pulik (6s),  Bianka Drostek (6s),  Maja Zamirska (6s), Milena Jenesky (8a)  i Angela Woźna (8a).  pod opieką Pań: Ewy Kalinowskiej, Agnieszki Miszkiewicz, Małgorzaty Wójcik i Agnieszki Jędrzejów
	UWAGA! AKCJA!                                "Puszka dla głodnego brzuszka"
	Wolontariat Szkolny w dniach 6-23 października 2020 roku ogłasza akcje pod hasłem: "Puszka dla głodnego brzuszka"  Bardzo prosimy o pomoc w zbiórce, bo los zwierząt w schronisku nie powinien nam być obojętny. Zbieramy karmę (głownie mokrą ale i sucha mile widziana), smycze, obroże, płyny do dezynfekcji, podkłady itp.- w skrócie wszystko, co przyda się zwierzętom :) Rzeczy można przynosić i pozostawiać przed szkołą w przeznaczonym do tego miejscu ( miejsce przy wejściu głównym oraz przy wejściu  od sali gimnastycznej). Prosimy też o poinformowanie o pozostawieniu rzeczy Panie: E.Kalinowską, M.Wójcik lub A. Jędrzejów
	Uśmiechnij się!
	Nauczycielka do Małgosi: - Przyznaj się ściągałaś od Jasia! - A skąd pani o tym wie? - Bo, obok ostatniego pytania on napisał: "nie wiem", a ty " ja też ".
	Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: - Małgosiu, co to za wzór? - To jest... No, mam to na końcu języka... - Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...
	Na lekcji geografii pani pyta Jasia: - Z czego słyną Chiny? - Nie wiem - odpowiada chłopiec. - A skąd masz herbatę w domu? - podpowiada pani. - Mama kupuje w sklepie.

	UWAGA!
	PROJEKT UCZNIA ZDOLNEGO
	dla klas I-III SP2 z OMS w Nysie 2020/2021.
	Projekt składa się z IV części:  I Stulecie Powstań śląskich - bohaterowie Powstań Śląskich - tło polityczne, historyczne Powstań Śląskich - nieznane fakty, wydarzenia Realizacja projektu w kwietniu 2021r.  II Sporty świata - sporty niecodzienne - sporty zapomniane - nasze pasje sportowe Realizacja projektu od lutego-marca 2021r.  III Atrakcyjne miejsca Nysy -miejsca atrakcyjne dla turystów (bulwary nyskie, ul. Piastowska, forty nyskie, akweny wodne, Bastion Św. Jadwigi, parki; zabytki Nysy) Realizacja projektu od października do listopada 2020r.   IV Bądź zdrowy i bezpieczny -dieta ucznia -higiena ciała i umysłu -świadomość zagrożeń współczesnego świata ( zanieczyszczenie środowiska, epidemie, uzależnienia od technologii komunikacyjnej) Realizacja projektu od stycznia do lutego 2021r. Projektujemy pracę w postaci: clipu, filmu, prezentacji, piosenki, komiksu, wiersza i innych wg inwencji ucznia. Podsumowanie projektu odbędzie się po każdej z czterech części.  Przewidujemy atrakcyjne nagrody :)

	PROJEKT UCZNIA ZDOLNEGO       Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII I KOMUNIKACJI 2020/2021
	do udziału zaprasza Zespół Ucznia Zdolnego
	Projekt składa się z IV części: I Stulecie Powstań śląskich - bohaterowie Powstań Śląskich - tło polityczne, historyczne Powstań Śląskich - nieznane fakty, wydarzenia Realizacja projektu w kwietniu 2021r.  II Sporty świata - sporty niecodzienne - sporty zapomniane - nasze pasje sportowe Realizacja projektu od lutego-marca 2021r.   III Atrakcyjne miejsca Nysy -miejsca atrakcyjne dla turystów (bulwary nyskie, ul. Piastowska, forty nyskie, akweny wodne, Bastion Św. Jadwigi, parki; zabytki Nysy) Realizacja projektu od października do listopada 2020r.   IV Bądź zdrowy i bezpieczny -dieta ucznia -higiena ciała i umysłu -świadomość zagrożeń współczesnego świata ( zanieczyszczenie środowiska, epidemie, uzależnienia od technologii komunikacyjnej) Realizacja projektu od listopada do grudnia 2020r. Za pomocą technologii Microsoft Teams w grupach dwu i więcej osobowych projektujemy pracę w postaci: clipu, filmu, prezentacji, piosenki, komiksu, wiersza i innych wg inwencji ucznia. Każdy, dowolnie wybrany zespół, pracując w programie Microsoft Teams, utworzy kanał konwersacji i wspólnej pracy na wybrany przez siebie temat. Projekty mogą być prowadzone samodzielne lub we współpracy z wybranymi przez siebie nauczycielami. Podsumowanie projektu odbędzie się po każdej z czterech części. Przewidujemy atrakcyjne nagrody)

	Dziękujemy
	naszym Wychowawcom, Trenerom i Nauczycielom
	za uśmiech, dobre słowo,                      zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało
	i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.        Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi   i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.               Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.     Za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.
	Wdzięczni uczniowie

