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Edukacja XXI wieku-
- uczeń sam wyrywa się do tablicy.
Interaktywnej.

GÓRA GROSZA

W NUMERZE

 Naczelna ma głos

Nasi redaktorzy chcą was
edukować i przygotowali
sporo artykułów
matematycznych. Nie
zabraknie też rozrywki i
zabawy. Recenzje,dowcipy
i  newsy. Mam nadzieję, że
mimo pluchy za oknem
nasza gazetka rozjaśni wam
humory. N. Terlecka

    Nauka matematyki dla większości z nas jest przedmiotem dość trudnym i niezbyt
porywającym. Ale znaleźliśmy sposób aby ten pogląd zmienić i przełamać niechęć uczniów
do nauki przez wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcji. Od grudnia 
w salach matematycznych pojawiły się tablice interaktywne. Dzięki nim można łączyć
prowadzenie tradycyjnej lekcji z prezentacją materiałów multimedialnych, co pozwala na
lepsze zrozumienie tematu. Uczniom zawsze podobają się nowinki technologiczne, a takie
lekcje motywują ich do większej aktywności. Sami wyrywają się do tablicy, aby
samodzielnie wywołać jakąś interakcję coś napisać, przeciągnąć czy zamalować. 
Nauczyciele wyświetlają uczniom strony internetowe, filmy, prezentacje, dzięki którym
można powtórzyć materiał. Ćwiczenia wyświetlane na ekranie pozwalają sprawdzać jakie
błędy popełniliśmy.  Zarówno uczniom, jak i nauczycielom podoba się nowy sposób
prowadzenia lekcji, bo są one o wiele ciekawsze i efektywniejsze. 

 Edyta Szmorąg, Weronika Drążek z kl. 5c

A. Kamer-FornalLekcja

Już po raz 14 SU w dn. 25
XI - 6 XII zorganizował
zbiórkę pieniędzy  w akcji
Góra Grosza. Łącznie
nasza szkoła zebrała 922 zł
i 99 gr. Najbardziej w
zbiórkę  zaangażowały się
klasy : 1c, która zebrała aż
70,73 zł, 4b- 67,18 zł i 5a-
66,61 zł. 

K. Ściesiek Góra

"Kiedy dusza śpiewa" - przegląd kolęd 
i pastorałek
"Mistrzowie kodowania" - o programie
Sporty zimowe - wywiad z nauczycielem w-f
Kalendarium - pamiętaj o tych datach
Kubuś Puchatek ponad wszystko - analiza
ankiety czytelniczej
"Dom tajemnic" - recenzja
Zagadki matematyczne i dowcipy

Lekcja matematykigeometrii

grosza
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"MISTRZOWIE KODOWANIA"
- programowanie dla każdego

                    "KIEDY DUSZA ŚPIEWA" -
                   przegląd kolęd i pastorałek

    W naszej szkole 15 stycznia mieliśmy
przyjemność zorganizować Przegląd Kolęd 
i Pastorałek ,,Kiedy dusza śpiewa”. Gościliśmy
najlepsze głosy Legnicy oraz jej okolic. Imprezę
zorganizowały p. B. Mielnik-Łozińska 
i p. D. Raczy. Podczas  konkursu usłyszeliśmy 
8 zespołów i 16 solistów. Jury wyróżniło m.in.:
"Wesołe Siódemki" ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 w Legnicy, "Zespół Wokalny" ze Szkoły
Podstawowej z Kunic, "Koło Piosenki
Turystycznej" działające przy Szkole
Podstawowej nr 19 w Legnicy. Jurorom spodobał
się również zespół "Wesołe Nutki" z Wągrodna. Z
naszej szkoły wystąpili: Gabriela Konopka oraz
duet Patrycja Kosmala i Maciej Tatys. Laureatom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
E. Szmorąg, W. Drążek kl. 5c

Czy nauka programowania nie jest
zbyt trudna dla dzieci w szkole
podstawowej? Czy dzieci sobie
poradzą?

Te i podobne pytania zadają sobie
wszyscy, którzy programowanie
postrzegają jako „wiedzę tajemną”,
nieosiągalną dla większości ludzi, 
a dostępną tylko dla wąskiej grupy
doświadczonych specjalistów.

   
 Mistrzowie Kodowania to nowy projekt, do
którego przystępujemy od marca 2014. Ma celu
upowszechnienie nauki programowania 
w szkołach podstawowych. Uczestniczące 
w programie dzieci z klas 4–6 będą uczyć się
programować w języku Scratch. To  intuicyjny
język pozwalający dziecku w sposób wizualny
tworzyć gry, pokazy multimedialne czy historyjki.
Jego niewątpliwą zaletą jest błyskawiczny efekt,
jaki widzi uczeń tworząc swój program i go
uruchamiając. Ma to niebagatelne znaczenie
zwłaszcza przy nauce najmłodszych dzieci, które
oczekują szybkich rezultatów swojej pracy. 

    Lista korzyści, jakie daje nauka programowania
jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć 
i wykorzystać nowoczesne rozwiązania
techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest
biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii
informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze
zrozumieniem realizować z jej użyciem własne
projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb.    
W nowoczesnym społeczeństwie brak
podstawowego zrozumienia zasad działania
komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i
utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach.
Programowanie sprzyja rozwojowi
intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w
dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie
dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie
związanych z informatyką dziedzinach.

    Projekt  organizowany przez Samsung
Electronics we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, OEIiZK oraz Stowarzyszeniem
„Rodzice w Edukacji”.

I.Sygut, R. Rewak

KALENDARIUM-
pamiętaj o tych
datach

LUTY

8 II – Dzień
Bezpiecznego
Internetu
9 II –
Międzynarodowy
Dzień Pizzy
14 II – Walentynki
17-28 II Ferie
zimowe
27 II – Tłusty
czwartek

MARZEC

1 III – ostatnia
sobota karnawału
8 III - Dzień Kobiet
20 III - początek
astronomicznej
wiosny
27 III-
Międzynarodowy
Dzień Teatru
30 III - zmiana
czasu z zimowego
na letni

Goście

Projekt

strzalw9

Mistrzowie kodowania
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CZAS NA SPORTY ZIMOWE

KUBUŚ PUCHATEK ŁĄCZY POKOLENIA

         "DOM TAJEMNIC" - recenzja
    Chcę was zachęcić do przeczytania książki „Dom tajemnic” autorstwa
Neda Vizziniego oraz Chrisa Columbusa. Pierwszy z nich znany jest jako
autor powieści młodzieżowych, a drugi jako reżyser „Harrego Pottera”.
Książka opowiada o zwykłej amerykańskiej rodzinie z trójką dzieci, która 
z powodów finansowych musi znaleźć sobie tańsze lokum.
Przeprowadzają się więc do domu, należącego kiedyś do tajemniczego
pisarza Denvera Kristoffa. Niespodziewanie rodzinę Walkerów odwiedza
córka pisarza, dość przerażająca staruszka. Za jej sprawą, trójka
rodzeństwa Kordelia, Brendan i Eleanor, trafiają do niebezpiecznego
świata książek jej ojca. Tam zdani są tylko na siebie, muszą stawić czoła
kolosom, piratom, Wichrowej 

Wiedźmie, Królowi Burz i dzikim wojownikom.
Czy rodzeństwo wróci do domu? Czy uratują
rodziców?
   Książka jest pełna przygód i
niespodziewanych zwrotów akcji.
Gwarantowane ciarki na plecach oraz
niezapomniane emocje. Należy do tego rodzaju
książek, od których nie można się oderwać.
Rozdziały są krótkie i kończą się 
w kulminacyjnym momencie, co powoduje, że
od początku do końca powieść trzyma nas 
w napięciu. Gorąco polecam.

Edyta Szmorąg kl. 5c

Wywiad na temat sportów zimowych został przeprowadzony z  panem
Tomaszem Piorunem, organizatorem obozów zimowych.  
O.K.: No więc pierwsze pytanie. Jaki sport zimowy jest najbardziej
bezpieczny dla osób w wieku od 6 do 13 lat? 
T.P:  Nie ma takiego pojęcia jak bezpieczny sport zimowy. Każdy niesie za
sobą jakieś, choćby minimalne ryzyko.  
O.K.:  W takim razie, w jakim  wieku najkorzystniej jest rozpocząć naukę
jazdy na nartach lub snowboardzie? 
T.P.: Myślę że najlepiej jest zacząć uczyć dziecko w wieku 6-7, no może 8
lat. Wtedy dziecko mniej waży i upadki są bezpieczniejsze. 
O.K.: Ok.  A na koniec  pytanie o początkujących. Ile godzin 
w tygodniu muszą przeznaczyć na naukę?  
T.P.: Minimum 3 dni. To jest takie zupełne i całkowite MINIMUM. Ale to
również zależy od tego czy ktoś się łatwiej uczy, czy może raczej trudniej
mu to przychodzi.
                                                          Rozmawiała Ola Kosmalska z kl. 5awww.dziewiecsil.pl

Dom

    Nasi dziennikarze w grudniu i styczniu
przeprowadzili wśród uczniów i nauczycieli
ankietę na temat ich ulubionych książek 
z dzieciństwa. Chcieliśmy się dowiedzieć czy ich
gusty czytelnicze się różnią. Zobaczcie sami.      
      Wśród nauczycieli największą popularnością
cieszyły się „Dzieci z Bullerbyn”. Drugie miejsce
ex quo zajął „Kubuś Puchatek” i „Ania 
z Zielonego Wzgórza”. Trzecie miejsce zdobyła
książka ”O psie, który jeździł koleją”. Na
kolejnych miejscach znalazł się „Tajemniczy
ogród”,  „Pan Samochodzik”, „Wakacje 
z Duchami”, ”Akademia  Pana  Kleksa”  
i  „Dzieci kapitana Granta”.

    Natomiast uczniowie na pierwsze miejsce
wybrali „Akademię Pana Kleksa”, która jednym
głosem pokonała „Harrego Pottera”. Trzecie
miejsce zdobył „Kubuś Puchatek” oraz
„Opowieści z Narnii”. Tuż za nimi dzieci
wymieniły „Doktora Dolittle i jego zwierzęta”,
„Baśnie” Andersena i „Baśnie” braci Grimm. 
    Poczciwy Kubuś Puchatek łączy pokolenia, bo
lubią go zarówno dorośli, jak i dzieci. Jeśli czegoś
z tej listy jeszcze nie znacie, to się nie martwcie.
Trwa zima, a wraz z nią długie wieczory, 
a w naszej cudownej bibliotece  możecie te
książki znaleźć i je przeczytać.

 D. Garbacz i J. Patyna z kl. 4b
Nasze ulubione

T.P.

tajemnic

ksiażki dzieciństwa
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           ZAGADKA
    Wilk, koza i kapusta

PATENT NA 
MNOŻENIE PRZEZ 9

Mnożenie po japońsku

 TABLICZKA MNOŻENIA 
NIE MUSI BYĆ TRUDNA

   Najpierw w kolumnie piszemy działania 1x9=,
2x9=, 3x9= i tak dalej aż do 10x9=  jak na obrazku
obok. Następnie wpisujemy tylko wynik działań
1x9=9 i 10x9=90 . 
    Później od działania 2x9 do 9x9 dopisujemy 
z góry na dół kolejno liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(liczby na zielono na rysunku obok). Następnie od
dołu do góry kolumny, czyli od 9x9 do 2x9
piszemy liczby od 
1 do 8 (liczby na pomarańczowo). W ten sposób
nie musimy męczyć się z tymi działaniami 
i uczyć ich na pamięć. Proste!

Przygotowała Julita Patyna kl. 4b.

2.Potem narysuj 2 linie krzyżujące się z tamtymi
liniami.
3.Policz ile razy linie się krzyżują na punktach
przecięcia.
4.Ilość punktów przecięcia (czerwone kropki) daje
wynik mnożenia.
Drugi przykład 5x3
1. Narysuj 5 ukośnych kresek po lewej stronie.
2.Potem narysuj 3 linie krzyżujące się z tamtymi
liniami.
3.Policz ile razy linie się krzyżują na punktach
przecięcia.
4. Ilość punktów przecięcia daje wynik mnożenia.
Przykład trudniejszy 12 x 14
1. Liczba dziesiątek jedna kreska, a kolejne kreski
to liczba jedności. 
2.Liczba przecięć linii w kołach daje wynik
mnożenia.
Oprac. H. Polańska i A. Sakowska kl. 4b

Mnożenie

.

- Stary, ty wiesz że
Eskimosi mają
ponad sto słów na
określenie śniegu?
- Eee, ja to mam
nawet więcej jak
rano śpiesząc się do
pracy samochód 
odśnieżam.

Sekretarka mówi do
szefa:
- Panie prezesie,
zima przyszła!
- Jestem zajęty,
powiedz jej żeby
przyszła jutro! Niech
wcześniej zadzwoni,
to umówisz ją na
konkretną godzinę.

Słyszałem w radiu,
że jutro ma być 2
razy zimniej niż
dzisiaj. Nie mogę się
już doczekać, co z
tego wyniknie. Dziś
jest 0 stopni...
Dowcipy
przygotowała J.
Ficer 

  Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę,
wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która
może pomieścić tylko jego i jedno z tych trojga
(kozę, wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie
mogą zostać bez opieki chłopa: wilk 
z kozą (bo wilk zje kozę), ani koza z kapustą (bo
koza zje kapustę).
Co ma zrobić chłop?
Autorem poniższej zagadki matematycznej jest
podobno Alkuin z Northumbrii żyjący w VIII w. 
ODPOWIEDŹ:
Chłop przewozi na drugi brzeg kozę. Wraca,
zabiera wilka, przewozi go na drugi brzeg, zabiera
kozę z powrotem. Wraca, zostawia kozę i bierze
kapustę. Przewozi ją na drugi brzeg, zostawia 
z wilkiem i wraca po kozę.
Przygotowała E. Kodzik kl. 5a

Zobacz czy umiesz mnożyć lepiej od
azjatyckich czterolatków.
Spróbuj sam mnożenia zwanego
japońskim.
Oto instrukcja.
1. Na przykład 6x2. Narysuj 6 ukośnych
kresek po lewej stronie.

.

A. Sakowska, H. Polańska

.
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