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          KONKURS!        ZABAWNE? ZAGADKI:)

Wszyscy zostaliśmy postawieni w trudnej sytuacji. 
Od początku bieżącego roku szkolnego mamy obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach
wspólnych. 
Powinniśmy też regularnie myć i dezynfekować ręce, może nie jest to za bardzo wygodne, ale dzięki temu
chronimy siebie i innych. 
Ze względu na wymogi sanitarne nie możemy organizować imprez zbiorowych powyżej określonej liczby
osób. 
Nie możemy jeździć na zielone szkoły.

  A COŚ DOBREGO?
Po powrocie z wakacji i z kwarantanny możemy także zauważyć zmiany w wyglądzie naszej szkoły. W
holu głównym na tle czerwonej ściany widnieje portret Jana Wedla, który jest patronem naszej szkoły, są
tam również nowe ławki i nowe malunki na ścianach przedstawiające Warszawę z początku XX wieku.
Korytarze zyskały nowy wygląd. Szanujmy je!
Do naszego grona pedagogicznego dołączyli nowi nauczyciele. Serdecznie witamy!

Jan Chodkowski
Dominika Sujka 6h

                       
                          CO NOWEGO W SZKOLE?

Ogłaszamy konkurs na krótką
rymowankę o naszej szkole. Najlepszy
wierszyk zostanie wydrukowany wraz 
z nazwiskiem autora w następnym
wydaniu. 
Rymowanki prosimy przynosić do Pani
Magdaleny Plebańczyk s. 226 do 6
listopada 2020 roku.

                     

                        Aleksandra Wiechetek 7H

1. Ile jest gaśnic w całej szkole? 
2. Ile mniej więcej litrów płynu do dezynfekcji w naszej szkole
zużywamy tygodniowo? Można się pomylić o 1 litr:)

Odpowiedzi należy składać u pani Magdaleny Plebańczyk w sali
226. Czeka słodka niespodzianka. 
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w następnym
numerze gazetki.

                                                                    Małgorzata Hulej, 
                                                                    Aleksandra Frybes 6h
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         WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ PLEBAŃCZYK

                      ANKIETA O NAUCE ZDALNEJ

-Jaki zawód chciała Pani wykonywać w dzieciństwie? Czy od razu chciała Pani być nauczycielką?
- Nie, nie chciałam zostać nauczycielką, nawet nad tym nigdy nie myślałam. Najpierw chciałam być pielęgniarką
i wszystkie moje lalki i misie były przeze mnie kłute. Jeden z nich nawet spleśniał. Potem chciałam zostać
lekarzem. Później miałam pomysł, żeby być terapeutą i pracować z więźniami.- Jakiego innego przedmiotu
mogłaby Pani uczyć?- Mogłabym uczyć historii sztuki, ponieważ mam skończone takie studia, jednak reforma,
która została wprowadzona paręnaście lat temu uniemożliwiła mi to, bo ten przedmiot został wycofany.- W
jakich szkołach uczyła Pani przed 355?- Uczyłam głównie w gimnazjach, w liceum prywatnym i w szkole
podstawowej- Co Pani myśli o nadaniu szkole imienia Jana Wedla? Czy nie wolałaby Pani Jagmina?-
Tak, wolałam Jagmina i byłam za tym pomysłem, ale teraz już się coraz bardziej przekonuję się do Jana Wedla,
gdy dowiedziałam się, że to jest człowiek, który zasługuje na to, żeby być naszym patronem.- Jak Pani lubi
spędzać wolny czas?- Uwielbiam czytać oraz podróżować i poznawać nowe kraje, kultury, ale w tym roku
zostało mi to zabrane przez covid.- Jaka jest Pani ulubiona książka?- 
z lektur  bardzo lubię Harrego Pottera. A z innych książek, to uwielbiam sensacyjne, kryminały, thillery oraz
biografie różnych znanych postaci. Natomiast nie cierpię romansów i obyczajowych, Jednak książką, do której
bym wróciła, to „Całe zdanie nieboszczyka” J. Chmielewskiej. Jest to książka, którą czytałam już wielokrotnie i
bardzo mi się podoba.- Co Pani sądzi o edukacji zdalnej?-  Jestem jej przeciwnikiem, ale rozumiem, że w
takiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, nie było lepszego rozwiązania .- Co planuje Pani robić w Dzień
Nauczyciela? (wywiad przeprowadzany przed 14.10)- Rano mam radę pedagogiczną online, a później
zamierzam spotkać się z koleżankami i pogramy sobie w gry planszowe.- Skąd Pani czerpie pomysły na
prowadzenie swoich lekcji?- Najlepiej myśli mi się przy gotowaniu obiadu, i w czasie spacerów z psem.
Korzystam również z grup polonistycznych na facebooku, gdzie inne osoby dzielą się swoimi pomysłami.
Ostatnio jestem zakochana w programie genially i robię tam mnóstwo prezentacji, których wcześniej używałam
na lekcjach zdalnych, a teraz na lekcjach stacjonarnych.                            Kinga Legierska 7b, Iza Frybes 7e

1. Wolicie lekcje zdalne czy te w szkole ? 
Szkoła 51%, zdalne 49% 
2. Udawaliście na lekcjach zdalnych, że zepsuł wam się mikrofon? 
tak 46%, nie 54% 
3. Czy spałeś/aś na lekcji zdalnej? 
Tak 21%, nie 79% 
4. Czy byliście w piżamie na lekcji zdalnej? 
Tak 56%, nie 44% 
5.Mieliście większą średnią ocen na lekcjach zdalnych czy w szkole? 
Szkoła 35%, zdalne 65% 
6.Ściągaliście na lekcjach zdalnych? 
Tak 56%, nie 44% 
7. Najdziwniejsze miejsce, w których byliście na  lekcji zdalnych? 
Samochód 21%, łazienka 25%, 54%
Te wyniki nie najlepiej świadczą o uczniach i ich podejściu do nauki zdalnej:(
                                                                        Natalia Dutkiewicz, Agata Sowulewska, Hanna Nowakowska 6H



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 6 10/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Wieści z Ceramicznej

   WIELKA BRYTANIA. CZY WSZYSTKO O NIEJ WIESZ?

                         NIESPODZIANKA Z OKAZJI  
                       DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

     Niedawno obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Dzień
Nauczyciela to potoczna nazwa polskiego święta
oświaty i szkolnictwa wyższego, obchodzonego od 27
kwietnia 1972 roku. Niestety 
w tym roku nie mogło być uroczystego apelu. Jednak,
nauczyciele się nie poddali. Wspólnie zorganizowali
niespodziankę dla uczniów. Tą niespodzianką był
stworzony przez nich zabawny film o średniowieczu
pod tytułem ,,Słodka zemsta". 
       13 października we wtorek na lekcjach uczniowie
obejrzeli film. Były w nim przedstawione postacie 
z bajek i legend średniowiecznych oraz Jan Wedel -
patron naszej szkoły. Film wywołał dużo śmiechu 
u uczniów a, szczególnie scenki  z tzw. wpadkami.
 Jak myślicie, czy za rok też powstanie taki film? Czy
stanie się to już tradycją naszej szkoły?
                                                                                         
                                               Mira Golda kl. 6k

Wszyscy znają pałac Buckingham, Big Bena i Tower Bridge. Ale czy słyszeliście o wielkich koniach na
wybrzeżu Dover? Albo o duchach w Castle Combe i Dark Hedges? I na pewno nie wiecie, co oznacza
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
 Konie, które widać na wybrzeżach Dover, to po prostu wyrwana warstwa trawy i gleby. Najstarszy taki „koń”
został zrobiony przez Celtów ponad 3000 lat temu! 
 Jednak to nie są najstarsze zabytki w Anglii. Przed przybyciem Celtów na wyspy powstały kamienne kręgi, ale
nie wiadomo kto je zrobił i po co. Największy krąg znajduje się w Avebury.   Niedaleko znajduje się pagórek z
bukami, pod którymi siadał J.R.R. Tolkien - podobno właśnie te drzewa natchnęły go do stworzenia Entów
(pasterze drzew we „Władcy Pierścieni”).
 Miejsc z duchami jest w Wielkiej Brytanii naprawdę dużo. W Castle Combe jest duch młynarza, w Dark Hedges
paraduje Szara Dama, a w opactwach Fountains i Tintern spotyka się mnichów.
 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch to nazwa miejscowości i oznacza po walijsku:
„Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod czerwoną pieczarą przy
kościele Świętego Tysilia”. Podali niezłe współrzędne!
  Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej i poznać najlepszy przepis na fish’n’chips, polecam książkę T. Oziewicz
„Great! Wielka Brytania dla dociekliwych”.
                                                                                                                                                  Jan Falkowski 6H

TRUPA AKTORSKA .
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      ZGADNIJ, KTÓRY TO     
            NAUCZYCIEL

    HUMOR Z ZESZYTÓW

       ZAGADKI LOGICZNE   KOŁO DZIENNIKARSKIE

1. Co to jest? Jest czarne, gdy kupujemy, czerwone
,gdy używamy i szare, gdy wyrzucamy.

2. Są dwie kaczki przed kaczką, dwie kaczki za
kaczką i jedna kaczka w środku. Ile najmniej może
być kaczek?

3. W parterowym domu były zielone meble, zielone
ściany, zielone krany, zielony kot i zielone dekoracje.
Jakiego koloru były schody?

Odpowiedzi prosimy przekazywać do Pani Magdaleny
Plebańczyk s. 226. Czeka słodka niespodzianka!         
                                              

     
                                                  Blanka Chorąży  
                                                  Emilka Maślanka 
                                                  Lena Zając 6H

Podmiot, orzeczenie,... przystawka 
Rzeczowniki odmieniają się przez przydajniki
Jak się pisze "wśród"? - wśud (pisownia
oryginalna)
Kolega z klasy Mikołajka to AJNIANIASZ
Leon obszedł jezioro.,- nie da się zrobić strony
biernej, bo jakby to brzmiało? Jezioro jest
obsz???

                                             Zebrała
                                             Magdalena Plebańczyk

Do koła dziennikarskiego zgłosili się uczniowie, którzy
lubią pisać, dociekać, tworzyć nowości dobrze się przy
tym bawiąc. W tym roku dziennikarzami zostało aż 17
osób z klas: 6h, 6k, 7b, 7e, 7h. 
Są to: Izabela Frybes, Kinga Legierska, Igor
Plebańczyk, Malina Szczepanik, Mira Golda,
Aleksandra Wiechetek, Małgorzata Hulej, Lena Zając,
Agata Sowulewska, Natalia Dutkiewicz, Aleksandra
Frybes, Jan Chodkowski, Jan Falkowski, Emilia
Maślanka, Hanna Nowakowska, Lena Kowal. 
Koło, jak co roku, prowadzi Magdalena Plebańczyk.
Zachęcamy wszystkich uczniów do podsuwania nam
nowych tematów, gromadzenia humorów z zeszytów i
brania udziału w naszych dziwnych konkursach:)

Naszą gazetkę wydajemy również elektronicznie.
Znajdziecie ją na stronie WWW. JUNIORMEDIA.PL,
ale także na stronie internetowej naszej szkoły. Jak
zawsze gazetka zawiśnie na tablicy korkowej i trafi do
Waszych rąk w wersji papierowej.


