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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 228 11/20

Obecnie szkoła
bardzo różni się
od tej przed
pandemią
koronawirusa.
Jeszcze niedawno
chodziliśmy do
szkoły, choć było
wiele zmian w
organizacji nauki i
naszego pobytu w
placówce.  Między
innymi nie
mogliśmy
uczestniczyć w
projektach
grupowych.
Wszystkie lekcje
danej klasy
odbywały się w
jednej sali. Na
stołówce nie
mieliśmy

już możliwości
zakupienia
drugiego
śniadania. Co
drugą przerwę
musieliśmy
wychodzić na
boisko szkolne.
Teraz jednak
ponownie
przeszliśmy na
naukę zdalną.
Jeszcze w szkole,
do 13
października
noszenie
maseczek nie było
obowiązkowe, ale
w związku z
przyrostem
zakażeń
wprowadzono
nakaz zakrywania

ust i nosa. Jak
zawsze byli
zwolennicy i
przeciwnicy tej
zmiany.
Postanowiłam
dowiedzieć się i
podzielić z Wami
tym, jakie poglądy
na ten temat mają
uczniowie naszej
szkoły.
Ankietowanymi
byli uczniowie z
wszystkich klas -
od pierwszej aż
do ósmej. W skład
zapytanego
szerokiego grona
młodzieży
wchodziło 60
osób. Wśród
ankietowanych

przeważała liczba
osób, które były
za zakrywaniem
ust i nosa.
Pomimo, że
niektórym nie
podoba się ten
nakaz, staraliśmy
się go nie
lekceważyć. W
związku z tym, że
już nie chodzimy
do szkoły, i tak
musimy pamiętać
o noszeniu
maseczek w
miejscach
publicznych. Jeśli
nie chcemy nosić
maseczek,
ponieważ nam
przeszkadzają, nie
można zapominać

o przyłbicach,
które są o wiele
wygodniejsze i nie
utrudniają nam
oddychania.
Możliwe, że ktoś z
naszego
otoczenia boi się
tego wirusa.
Możliwe też, że
chce chronić
swoich bliskich,
którzy są w grupie
wysokiego ryzyka.
Szanujmy to i
pomimo wszystko
nośmy maseczki.

Julia Banasiak

Sytuacja w naszym kraju związana z pandemią bardzo dynamicznie się rozwija. Z dnia na dzień
dowiadujemy się o rosnących liczbach zakażeń. Padają nowe rekordy osób chorych.

Maseczkom mówimy TAK, a może NIE?

Wynik mojej ankiety.

W tym
numerze:

Nie poddawaj się,
czyli kilka słów o
motywacji.

Może coś
upieczesz?

Z pomocą dla
innych...

Minecraft ;)Julia Banasiak
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Mincraft 1.17
 Caves & Clifs

Miała ona włosy gdzieś do ramienia, a teraz ma jakoś
do końca jej ucha. Swoje włosy podarowała fundacji,
która tworzy z nich peruki dla dzieci, które tego
potrzebują.
Teraz przedstawię Wam wywiad, który z nią zrobiłam.

Zofia: Czy czujesz się dobrze, że komuś
pomogłaś?
Weronika: Czuję się dobrze, bo mam świadomość, że
ktoś się z tego ucieszy.

Czy odpowiada Ci obecna długość włosów?
Odpowiada, bo teraz tak bardzo włosy mi nie
przeszkadzają.

Kiedy chciałabyś znowu oddać włosy?
Tak, jeśli będzie znowu taka możliwość.

Czy sama podjęłaś tę decyzję?
Tak.

Obawiasz się, że będziesz wyśmiewana?
Nawet jeśli, to nie będę się tym przejmować, bo wiem,
że komuś pomogłam.

Dziękuję za rozmowę.

Wniosek z tego takie że...
Po prostu warto pomagać i nie bać się o zdanie
innych!
Rób to, co kochasz!

Zofia Sieja

Weronika i jej podarek!

Minecraft jest
najszybciej
rozwijającą się
grą. Od 11 lat ta
gra nigdy nie
straciła
popularności.
Najgłośniejsza
była aktualizacja
1.16. To była
aktualizacja
Netheru, za to
1.17 to

jest aktualizacja
jaskiń i kopalni.
Ale do 1.17
zostały dodane
nowe bloki i
itemy. Dodane
zostały też
geody, w
których można
znaleźć bloki
ametystu i
kryształy
ametystu.

Ogólnie ta
aktualizacja jest
ciekawa.
A my idziemy
grać w
Minecrafta.
 
Mikołaj Wojdyła,
Bruno Stąporek,
Alex Capparè,
Filip KaczmarekMinecraft!

Kilka tygodni temu moja przyjaciółka Weronika
Rejda oddała włosy!

Nie czekaj - pomagaj!

Weronika Rejda

Pixabay
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Niestety, nasze
postanowienia
co chwilę
napotykają na
liczne
przeszkody:
„może później”,
„ nie chce mi
się” i wiele
innych. Warto
jest jednak
spróbować w
końcu nie ulec
lenistwu i wziąć
się w garść. Na
początek,
należałoby
pomyśleć o tym,
że w sumie
mamy dość
sporo czasu na
(na przykład)
ćwiczenie. W
ciągu dnia,
zwłaszcza w
obecnej
sytuacji, gdy
większość dnia
spędzamy w
domu, mnóstwo
czasu
marnujemy
przeglądając, z
braku innego
zajęcia, różne
social media.
Zamiast
marnować czas
i zdrowie
naszych oczu,
w tym czasie
można
wykonywać
nawet
najprostsze
ćwiczenia
gimnastyczne.
O wiele

łatwiej
zmotywujemy
się do
regularnego
ćwiczenia, jeżeli
pomyślimy o
efektach
końcowych,
ustalimy sobie
dzienny czas
treningu lub
postanowimy na
przykład, że
jeśli będziemy
regularnie
ćwiczyć przez
miesiąc, to
kupimy sobie
jakąś rzecz,
którą od dawna
chcemy mieć.
Aby
zmotywować się
do nauki, po
prostu musimy
się do niej
zmusić. Jeżeli
nie przepadamy
za jakimś
przedmiotem,
ale chcemy
mieć lepsze
oceny, musimy
się „zmusić” do
lepszego i
bardziej
systematycznego
uczenia się.
Podczas
zdalnego
nauczania
bardzo łatwo
jest nie skupiać
się na lekcji i na
przykład
oglądać
ulubiony serial. 

Dobrze byłoby
podczas lekcji
schować gdzieś
telefon, aby
uniknąć pokusy
ciągłego
sprawdzania
powiadomień.
Należy wysilić
swój umysł, aby
skupić się na
lekcji. Dzięki
temu lepiej
zrozumiemy
temat i oceny
szybko ulegną
poprawie.

Na koniec temat
cukru. Jeżeli
chce się
wykluczyć
słodycze z
diety, dobrze
byłoby pozbyć
się z lodówki
wszelkich
czekoladek,
batonów,
cukierków i
słodkich
jogurtów. Dzięki
temu po jakimś
czasie
przestaniemy

odczuwać
niekontrolowaną
chęć zjedzenia
czegoś
słodkiego i
przekonamy
się, że bez
słodkich
przekąsek
można żyć.
W
motywowaniu
się do różnych
rzeczy przede
wszystkim
trzeba myśleć o
korzyściach

dla naszego
zdrowia lub
przyszłości.
Dzięki temu
łatwiej będzie
nam wytrwać w
postanowieniach,
aż do
momentu, w
którym
będziemy
cieszyć się ze
swoich
osiągnięć.

Monika Żołud

Nie poddawaj się!

Wielu z nas chciałoby mieć lepsze oceny, zdrowiej się odżywiać czy zacząć uprawiać sport.

Jak znaleźć motywację?

Pixabay
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Ciastka z kawałkami czekolady - Chocolate 
Chip Cookies

W Internecie można znaleźć wiele stron z przepisami
na różne przysmaki. Jednym z moich ulubionych jest
przepis na ciasteczka z "Kwestii Smaku".

Do przygotowania potrzebne będą:

- 100 g masła
- szklanka mąki pszennej (155g)
- 1/3 łyżeczki soli
- 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku do
pieczenia
- 80 g cukru brązowego i 80 g białego (ja dawałam po
60 g i też było dobrze)
- 1 jajko
- 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
- 300 g czekolady ( po 100 g mlecznej, białej i
gorzkiej)

Sposób przygotowania:

1. Mąkę przesiać do miski. Potem dodać sól,
sodę/proszek do pieczenia i wanilię. Wymiezać i
odstawić na bok. 

W drugiej misce zmiksować masło z cukrem przez
około 5 minut. Dodać jajko i ubijać przez kolejne 5
minut. 

Dodać sypkie składniki i mieszać do połączenia. 

Po dodaniu posiekanej czekolady (około jedna kostka
na 4 części) wymieszać łyżką lub ręką.

Formować kulki, układać na blaszce i delikatnie
spłaszczyć.

Masę układać na blaszce zachowując
kilkucentymetrowe odstępy!

 

Piec w 160-180 stopniach C przez około 15 minut, aż
brzegi ciastek zaczną się rumienić.
 
Tuż po wyciągnięciu z piekarnika ciasteczka są
jeszcze całkiem miękkie, twardsze robią się podczas
stygnięcia.

Smacznego!
Ala Starzec 

PS Zajrzyjcie na stronę "Kwestia Smaku" - są tam
naprawdę proste przepisy na różne smakołyki!

Smacznego!
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