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                              "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
                               zostaną po nich buty i telefon głuchy
                               tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
                               najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
                               potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
                               jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
                               kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

                              Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna (...)"

                                                                                          Jan Twardowski

 Dzień Wszystkich Świętych - zbliża się 1 listopada i każdy z nas pragnie zaświecić
lampkę ku pamięci bliskich. W obecnych czasach pamiętajmy także o swoim
bezpieczeństwie - uczcijmy pamięć o wszystkich zmarłych w myślach, sercu,
powspominajmy szczęśliwe chwile z nimi. Myślę, że nie będą mieli za złe, jeśli na
cmentarz udamy się nieco później. 
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Nauczanie zdalne - nie taki
diabeł straszny!

  Od 26 października rozpoczyna się zdalne
nauczanie dla klas 4-8. Niestety, ilość zachorowań
zmusiła rząd do podjęcia tej decyzji, której większość
z nas się obawiała. Znowu będziemy się widzieć
wirtualnie, znowu trzeba tak przeorganizować swój
czas, aby nie zapomnieć o najważniejszych sprawach.
Jednak jesteśmy bogatsi o doświadczenia z ubiegłego
roku szkolnego, więc wierzymy, że i tym razem damy
radę. Na pewno nie będzie łatwo, ale
systematycznością stawimy czoła nauczaniu
zdalnemu. 

Pamiętajcie, że:
lekcje on-line w naszej szkole odbywają się w
aplikacji TEAMS;
zadawane prace odsyłamy według ustalonego z
nauczycielem harmonogramu;
ocenianie obowiązujące jest dokładnie takie
samo, jak na zajęciach stacjonarnych;
nauczyciel też człowiek - może mieć gorszy dzień
i na pewno nie czyta Wam w myślach;

macie prawo do odpoczynku, nauczyciele także,
więc starajcie się załatwiać wszystkie
niecierpiące zwłoki sprawy w ciągu tygodnia; nie
piszcie w weekend do nauczyciela, bo może
Wam nie odpisać - zbiera siły do pracy ;) ;
zachowujcie higienę pracy przed komputerem -
nie przesiadujcie cały dzień przed monitorem, to
nie służy Waszemu mózgowi;
systematycznie pracujcie - wtedy zaległości Was
nie dopadną;
dbajcie o siebie i swoich bliskich;

 Życzymy Wszystkim spokojnej pracy w nauczaniu
zdalnym i mamy nadzieję, że to wszystko szybko się
skończy i zdrowi będziemy mogli się spotkać. 

POWODZENIA!!!
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ZAMEK KRÓLEWSKI JAKIEGO NIE ZNACIE

Na początku października klasa 1j udała się do
Zamku Królewskiego na poszukiwanie bohaterów
jednej z warszawskich legend. Dzieci miały okazję
przekonać się, co znaczy bazyliszkowy wzrok oraz
poznały jedną z najbardziej znanych legend
warszawskich – o Bazyliszku. Spacerując po
Zamku uczniowie przekonali się, że Zamek bywa
miejscem tajemniczym, w którym czasem coś
straszy. Ponadto uczniowie usłyszeli ciekawe
szczegóły legendy o Bazyliszku oraz wspólnie
współtworzyli mapę Starego Miasta
.

Joanna Majewska

JoMaj

wikipedia

               
                  1j 
         na wycieczce

Joanna Majewska

wikipedia
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Sprzątanie Świata w tym roku obchodziliśmy pod koniec września, gdyż zauważono ogromny wzrost
liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Niestety wiele osób nie szanuje
miejsc w których spędzają swój czas wolny. Sprzątanie jest to też swojego rodzaju przygotowanie
podłoża na zimę, tak żeby śnieg nie przykrywał śmieci. Ma też na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej, głównie wśród dzieci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie
pojedynczych przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.
Klasa 1j we wrześniu wybrała się do Lasku Bielańskiego w celu sprzątnięcia terenu oraz zwrócenia
uwagi na kwestie segregacji śmieci. Poza tym uczniowie zapoznawali się z znakami odpowiedniego
zachowania się w rezerwacie celem ochrony przyrody ze względów historycznych, naukowych,
przyrodniczych. Klasowa wycieczka i sprzątanie lasku okazała się ciekawą, pożyteczną formą
spędzania wspólnego czasu.

Joanna Inez Majewska

JoMaj JoMaj

JoMaj JoMaj

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Joanna Majewska Joanna Majewska

Joanna Majewska Joanna Majewska
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki".
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół
podstawowych z terenu całego kraju oraz
zagranicznych szkół polonijnych. Postacią przewodnią
po projekcie stała się MAŁA CHMURKA TOSIA, która
ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z
zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów
do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury
ekologicznej. Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.
Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania
kompetencji kluczowych u uczniów. W projekcie
pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie
bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima,
wiosna):
I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do
21.06.2021r.
MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania
co najmniej czterech zadań z każdego
modułu projektowego.

Klasa 1j stworzyła już klasową chmurkę oraz jest w
trakcie czytania lektury ,,Babcia na jabłoni” Mira Lobe.
Każdy uczeń przygotował swój lekturnik. Kolejnym
wspólnym zadaniem będzie stworzenie w klasie
drzewa czytelniczego, plakatu zachęcającego innych
do czytania papierowych książek oraz wykonanie z
wydzieranki postaci głównego bohatera.
Cieszymy się, że kolejne klasy I-III przystępują do
realizacji założeń projektu czytelniczego :)

koordynator - Joanna Majewska

JoMaj
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             KONKURS

Ogłoszenie

ZAPROSZENIEZAPROSZENIE
Krótka forma wypowiedzi, w której
kierujemy do adresata prośbę o
przybycie i wzięcie udziału w
jakiejś uroczystości prywatnej lub
oficjalnej.
Wyznaczniki:
·  Nagłówek;
·  Kogo zapraszamy;
·  Na co;
·  Kiedy;
·  Gdzie;
·  Kto zaprasza;

Uczennica klasy 7a - Kinga Kołakowska
przygotowała znakomitą pracę na konkurs
organizowany przez Empik. Tym samym otworzyła
naszej szkole szansę na wygraną 1000 książek, a
sobie wiele cennych nagród. Już teraz zachęcamy
do zainstalowania aplikacji Empiku, gdyż tam od 2
listopada będzie można głosować na pracę Kingi. 
Głosować może każdy - uczeń, nauczyciel, rodzic.
Codziennie oddany głos zwiększa szansę na
wygraną naszej szkoły. Zachęcam. Oddaj swój
głos na pracę koleżanki :).

Joanna MioduchowskaKinga

Poradnik polonisty
Jak napisać ogłoszenie i

zaproszenie?

OGŁOSZENIE
Krótka forma wypowiedzi pisemnej,
w której nadawca proponuje
sprzedaż, kupno, zamianę, pracę
albo o czymś informuje.
Wyznaczniki: kto ogłasza? Co
ogłasza? Kontakt? 
Ogłoszenia umieszczamy w prasie,
na specjalnych tablicach
ogłoszeniowych, w radiu, telewizji.

g

g

Kinga

Google

google
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