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Społeczna Szkoła
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Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 225 11/20

Po miesiącach
przerwy trudno
jest się
przyzwyczaić do
szkolnej rutyny.
Wstawanie
wcześnie rano,
przygotowywanie
się do szkoły,
zjedzenie
śniadania, dojazd
do szkoły, nauka
najróżniejszych
przedmiotów,
powrót do domu,
odpoczynek,
nauka i pójście
spać. I tak od
poniedziałku

do piątku. Na
lekcjach
dowiadujemy się
różnych rzeczy i
później tę wiedzę
wykorzystujemy w
życiowych
sytuacjach, lecz
zanim to zrobimy,
nasi nauczyciele
muszą sprawdzić,
czy aby na pewno
zapamiętaliśmy
wszystko
poprawnie. Robią
to w przeróżny
sposób.
Kartkówki,
sprawdziany, karty

pracy, projekty lub
zadania domowe.
Zazwyczaj za
wszystkie te
rzeczy zostajemy
oceniani, a nasze
oceny trafiają do
dzienniczka
internetowego.
Jednak czy te
wpisy są tak
bardzo ważne i
czy aby na pewno
są nam
potrzebne?
Podczas pisania
sprawdzianów i
kartkówek
możemy

się stresować i
zapomnieć o
rzeczach, które
przed lekcją
pamiętaliśmy.
Wpływa to na
naszą późniejszą
ocenę i może nas
to doprowadzić do
paskudnych
skutków, czyli złej
oceny. Nie sądzę,
iż znajdzie się
uczeń, który lubi
takie stopnie. A
więc znowu
nasuwa się
pytanie, czy oceny
są nam

potrzebne?
Podam przykład,
że w fińskich
szkołach tych
stopni nie ma.
Uczniowie piszą
sprawdziany, aby
nauczyciele mogli
zobaczyć, w czym
mają problem i co
trzeba jeszcze
powtórzyć.
Według mnie nie
ma wtedy stresu,
że dostaniemy zły
stopień 

(cd. na str. 2.)

Oceny, oceny, oceny...

Uczniowie po rozpoczęciu szkoły muszą się przyzwyczaić do nauki, sprawdzianów, kartkówek i
dostawania różnych ocen, tych dobrych, lecz również tych złych.

Czy oceny są nam naprawdę potrzebne?

W tym
numerze:

Ciekawe hobby
w czasie
domowej
edukacji!

Kundelki -
kochane psiaki
:)

Co można
poprawić w
czasie zdalnej
nauki...Pixabay
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Społeczniaka

Problemy 
w zdalnym nauczaniu

i wyniki
wychodzą
lepiej, niż pod
wpływem
nerwów. 
Interesującą
metodą jest
również
robienie
"niezapowiedzianych
kartkówek",
ocenianie ich i
pytanie, się czy
ta ocena nam
się podoba i
czy nam
odpowiada.
Gdy robimy
prace pisemne
ze
świadomością,
że jeżeli
dostaniemy złą
ocenę, to
nauczyciel jej
nam nie
wpisze, mniej
się stresujemy,
co skutkuje
lepszą oceną.
Denerwowanie
się bardzo
wpływa na
nasz mózg i
skutkuje to
negatywnym
stopniem.
Czasami
niektórzy
nauczyciele
oceniają
uczniów w
sposób
niesprawiedliwy,
ponieważ na
przykład akurat
tego ucznia nie
lubią. Jest to
nie fair w
stosunku do
nas, bo nasze
zachowanie nie
równa się
naszym

ocenom.
Stopnie
dostajemy
również za
aktywność, co
jest bardzo
dobre dla
uczniów, którzy
biorą pilny
udział w lekcji,
lecz niektórzy
nauczyciele nie
zwracają na to
czasami uwagi,
bądź
zapominają,
aby później te
oceny lub plusy
za aktywność
wpisać. 
Warto sobie
zapisywać
nazwiska lub
nawet same
imiona
uczniów, którzy
wykazali się
bardzo
aktywnym
zachowaniem i
dużą wiedzą na
lekcji. Jest to
bardzo
zadowalające
dla uczniów i
jest to ogromny
pozytyw dla
naszych ocen,
bo młodzież ,
która chce
dobre oceny,
będzie starała
się i powtarzała
informacje z
każdej lekcji.
Jest to zaleta i
dla ucznia, i dla
nauczyciela.

Kinga
Stachowska 

Minął właśnie
kolejny tydzień
zdalnego
nauczania. Na
szczęście
uczniowie mają
już
doświadczenie,
bo pamiętają
wiosenną 
kwarantannę.
Jednak w
zdalnym
nauczaniu jest
jedna irytująca
rzecz bardzo
utrudniająca
życie.
Mianowicie - na
Google

Classroom
większość
nauczycieli
umieszcza stałe
linki do zajęć.
Niestety,
niektórzy nadal
wrzucają linki
aktualne tylko
przez jeden
dzień. Przez to
wszystko się
miesza i
uczniom jest
znacznie
trudniej szukać
danego linku na
lekcje.
Dodawanie
stałego linku

jest dużo
łatwiejsze.
Przez
zamieszanie z
linkami czasami
zdarzało się
tak, że
uczniowie
wchodzili w
nieaktualne linki
i dziwili się, że
nikt ich nie
wpuszcza i
lekcja się nie
odbywa. Tak
naprawdę
weszli po
prostu w zły
link.
Nauczyciele

powinni
rozumieć
uczniów i starać
się jak
najbardziej
ułatwiać im
pracę.
Porządek z
linkami jest
niezwykle
ważny, aby
uczniom łatwiej
się było
odnaleźć i
uczyć w tych
niezwykłych
czasach.

Emilia Łagun

W pogoni za linkiem... Pixabay
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Społeczniaka
Temat trochę z innej beczki niż pozostałe, ale dobry dla każdego...

Bransoletki z muliny

Instrukcja :)

Nudzisz się na
kwarantannie?
Jeśli masz pod
ręką trochę
muliny, której
nikt nie używa,
a czasu
wolnego też Ci
nie brakuje, to
możesz
stworzyć
kolorowe,
bawełniane
bransoletki.
Weź kilka
kolorów
sznurków i z
każdego utnij
kawałek o
długości

Twojego
ramienia (od
połowy
obojczyka do
końca
nadgarstka),
wtedy po
zakończeniu
zaplatania,
pasek
powinien być
idealnie
dopasowany
do obwodu
nadgarstka.
Zwiąż jeden
koniec w pętlę,
by potem
związać go z
końcem.

Przyklej taśmą
albo przygnieć
czymś ciężkim,
wtedy
zaplatanie
będzie
możliwe, bo
przyszła
bransoletka
nie będzie
uciekać. Ułóż
sznurki tak,
aby tworzyły
wzór, który
chcesz
uzyskać. Ilość
sznurków tego
samego koloru
obok siebie
odpowiada

też za
szerokość
pasma danej
barwy. Oto
przykładowy
wzór ułożenia
nitek: trzy razy
różowy, dwa
razy fioletowy,
trzy razy
granatowy,
wtedy
powinien wyjść
taki wzór jak w
instrukcji, którą
zamieszczam
obok artykułu,
bo słownie
ciężko byłoby

mi
wytłumaczyć,
jak się zaplata
te paski.
Oczywiście
jeśli moja
instrukcja nie
jest
wystarczająco
zrozumiała,
można
sięgnąć po
poradniki z
Youtube,
których jest
pełno.
Wystarczy
wpisać frazę
"How to make
friendship

bracelet" w
wyszukiwarkę i
wejść w
pierwszy
lepszy film,
jaki nam się
wyświetli, tam
będzie nie
tylko
wytłumaczone,
jak to zrobić,
ale też
dokładnie
pokazane. Na
początku
zrobienie
jednej
bransoletki 

(cd. na str. 4)

Alicja
Fijołek
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Pieski to prawdziwi 
przyjaciele ludzi!

może nam
zająć bardzo
długo, ale jak
już nabierzemy
wprawy, to
zrobienie jednej
będzie
zajmowało
mniej więcej
pół godziny,
zależy jak
długie są
sznurki i ile ich
jest.
Podsumowując,
jest to
naprawdę
ciekawy sposób
na spędzenie
czasu, bez
ekranu
jakiegokolwiek
urządzenia
przed oczami i
można w taki
sposób
kolorowo
ozdobić swoje
nadgarstki albo
można też dać
te paski w
prezencie
wybranej
osobie. 
Taki podarunek
jest zawsze
lepszy, bo jest
zrobiony
ręcznie. 
Tak poza tym
mulina nie jest
droga, więc
jeśli nie mamy
takiej w domu,
to można pójść
do jakiejkolwiek

pasmanterii
(oczywiście w
maseczce :>) i
tam można
zakupić jej
trochę. 
Cena jednego
pęczka muliny
wynosi do
dwóch złotych,
więc naprawdę
nie jest to dużo.
Ja sama w
wolnym czasie
zaplatam
bransoletki z
muliny, ogółem
zaplotłam ich
już jedenaście,
a kiedy piszę
ten artykuł,
jestem w
trakcie
zaplatania
dwunastej.
Mam nadzieję,
że kogoś to
zainteresowało
i spróbuje
zrobić taki
pasek, kto wie,
może stanie się
to czyimś
nowym hobby,
tak jak to było
w moim 
przypadku. 

Serdecznie
polecam.

Alicja Fijołek

Kundelki to psy,
które nie mają
jednej
wyznaczonej
rasy. Mój pies,
a dokładnie
mojej babci, jest
kundelkiem i
ma na imię Ami
i ma 8 lat. Jest
w biało-czarne
łatki i jest
bardzo kudłaty.
Kiedy babcia
mnie odbiera ze
szkoły, to
zawsze

przychodzi z
Ami, która się
cieszy i wiernie
na mnie czeka.
Ami jest ze
schroniska,
kiedy babcia ją
wzięła to była
malutką
kuleczką.
Wyobraźcie
sobie, że takie
biedne pieski są
przywiązywane
na łańcuchach i
są bardzo, ale
to bardzo

źle traktowane.
Niektórzy ludzie
kupują małe,
słodkie
szczeniaczki, a
potem jak pies
urośnie, to nie
wszystkie
rodziny tak
oczywiście
robią, ale
niektórzy
przywiązują je
do drzewa,
płotu, słupa i
tam pieski albo
umierają, albo

jakiś bardzo
dobry człowiek
je znajdzie,
przygarnie lub
odda do
schroniska.
Więc
pamiętajcie,
zawsze
pomagajcie!!!

Maja Witczak

Kundelki :)
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