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                   DZIADKOWIE NA FACEBOOKU
Dzisiaj dzień jak zawsze , przyszłam po szkole do mojej babci Jadzi. Tradycyjnie zjadłam obiad i zasiadłam od razu do komputera. Pierwsze co zrobiłam to
weszłam na facebooka i zaczęłam pisać z przyjaciółką. O dziwo , moja babcia podchodziła do mnie co  chwila, pytała czy czegoś nie potrzebuję, a zarazem
zaglądała w monitor. Po kilku minutach zebrała się na odwagę i bacznie przyglądała się temu co robiłam. Byłam bardzo zdziwiona, bo nigdy takie sytuacje
nie miały miejsca.
- Marysiu, co ty właściwie robisz na tym fejs....?- babcia nie mogła wypowiedzieć słowa facebook.
- Przede wszystkim babciu to rozmawiam ze znajomymi, z klasy i spoza niej.
- A to ja już wiem kochanie! To jest takie coś jak nasza-klasa, miałam tam konto.
- No właśnie! To jest coś podobnego. Jak chcesz babciu to mogę założyć ci konto na facebooku.
- Z przyjemnością. Znajdę swoje koleżanki z czasów szkoły podstawowej. Ciekawe czy Basia Nowak ma konto...
Ta cała rozmowa mnie bardzo dziwiła, bo nigdy podobne sytuacje nie miały miejsca. Zacznijmy od początku. To jest myszka, a to komputer( tłumaczyłam
wskazując na te przedmioty). Następnie włączamy komputer i wchodzimy do Internetu. Teraz wpisujemy w wyszukiwarkę www.facebook.pl i naciskamy
spację. Zaraz założę ci babciu konto i zaprosimy wszystkie twoje koleżanki.
- Marysiu, to znajdę na początku Basię. O jest! Ale ona się zmieniła przez ten czas!
- Babciu, teraz zaproś ją do znajomych i możesz z nią pisać.
Od razu zaczęło się wymienianie zdań, poglądów. Patrzyłam na tą całą sytuację z niedowierzaniem. Nie minęło pół godziny, przyszedł dziadek.
- Jadziu, co ty robisz?- spytał z wielkim zdziwieniem
- " Siedzę" na facebooku- zaśmiała się babcia. Chodź wytłumaczę ci wszystko, to jest bardzo proste.
Nagle babcia zaczęła dziadkowi tłumaczyć wszystko to co ja na początku.
- Władziu, to jest myszka a to komputer itd.

babcia i dziadek w internecie

http://www.juniormedia.pl/redakcja/p6/gwt-war/3.1.7/pl.wp.poczta.Napisz/www.facebook.pl
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babcia i dziadek w Internecie

Chwilę po tym już
razem mieli założone
konta, czatowali i
śmiali się. To był
bardzo ładny widok,
moich dziadków przed
komputerem. Jestem
dumna z tego, że
nauczyłam ich
korzystać z  Internetu.
Nawet nie zauważyli

jak wyszłam do domu,
bo byli tacy zajęci
komputerem.
Wieczorem babcia
zadzwoniła do mnie z
podziękowaniami za
korepetycje , których
jej udzieliłam. Byłam
bardzo zadowolona,
że teraz moi
dziadkowie

będą tacy "
nowocześni". Dzięki
komputerowi moja
babcia może "
serfować" po
Internecie, jest na
bieżąco z plotkami o
gwiazdach. Nie musi
specjalnie kupować
kolorowych gazet.
Wystarczy, że wejdzie

tylko na
www.pudelek.pl i
wszystko już wie i jest
na bieżąco.

Marysia
Kołodziejczyk

Dzień
Języka
Ojczystego 
obchodzony 21 lutego
przypomina nam jak
wielkim skarbem
posługujemy się na co
dzień. W obliczu
globalizacji, gdy
głównym językiem
staje się angielski,
często zapomina się o
wartości języka
ojczystego. Bardzo 

Bardzo ważnym
aspektem jest również
ochrona gawr, języków
regionalnych, które są
nieodłączną częścią
kultury i historii kraju. Z
okazji tego dnia w
naszej szkole zostało
zorganizowane
dyktando
sprawdzające na ile
uczniowie znają
zasady poprawnej
pisowni. 

Tak blisko,a jednak za daleko 
            Drużyna uczniów z trzeciej klasy gimnazjum zaprezentowała swoją wiedzę w konkursie o
krajach niemieckojęzycznych,organizowanym przez szkołę w Żarnowie. Nasi uczniowie zajęli 4
miejsce, nie było to szczytem ich marzeń. Wszyscy jednoznacznie stwierdzili,że nie są zadowoleni ze
swojego wyniku. W końcu podium było tak blisko... A dokładniej mówiąc naszym gimnazjalistom
zabrakło trzech punktów.  Na pocieszenie uczniowie dostali dodatkowe oceny z języka niemieckiego co
w pewnym sensie osłodziło im gorzki smak porażki . W konkursie wzięły udział prawie wszyskie szkoł
w powiatu opoczyńskiego. Zwycięzcami zostali uczniowie z gimnazjum w Mniszkowie. Nasza drużyna
wystąpiła w składzie : Anna Stróżak,Zuzanna Goska, Mateusz Bartosik i Arkadiusz Fornal. Uczniów do
konkursu przygotowała nauczycielka jezyka niemieckiego Jolanta Śpiewak . Mimo niedosytu
gimnazjaliści mogą teraz jasno powiedzieć, że ich wiedza się wzbogaciła, a oni sami mogliby
podróżowac po krajach,w któym ludzie posługują się językiem niemieckim bez przewodnika. W końcu
znają już największe miasta, znane zabytki, poznali także tajniki niemieckiej kuchni, a  świat muzyki i
sportu Austrii,Szwajcarii i Niemiec nie jest im obcy .
                                                                                                         ZUZIA

Jak sami przyznali było
dosyć trudne, jednak
zdaniem nauczycieli
sprostali zadaniu i
napisali je w
zadowalający sposób.
Oto wyniki:
Gimnazjum:
1.  Monika Jarząb
2.  Anna Stróżak
3.  Bartłomiej Malec
Liceum:
1.  Ewelina Biegała
2.  Joanna Wiączek
3.  Adam Kowalczyk
-ANIA STRÓŻAK

WOLONTARIAT
Od niedawna w naszej
szkole działa szkolne
koło wolontariatu. Jego
głównymi celami jest
pomoc słabszym i
potrzebującym.
Pierwszą akcją
przeprowadzoną

przez członków klubu
była „Szlachetna
Paczka” w okresie
Świąt Bożego
Narodzenia. Obecnie
każdy zainteresowany
może zgłosić się jako
wolontariusz i 
pomagać starszym,
dzieciom ze świetlicy
Pinokio w Opocznie
bądź w schronisku dla
psów w Drzewicy.
Uczniowie
przygotowują również
przedstawienie, w
którym poruszą
problem alkoholizmu
Polsce. Planowana jest
także dwudniowa
wycieczka dla
członków koła.      
KAROLINA

PLOTY: 
1)  Krążą pogłoski, że wraz ze zbliżającą
się wiosną nauczyciele postanowili nie
robić już sprawdzianów. Uczniowie w to
gorąco wierzą.
2)  Panie kucharki zmieniły recepturę
tworzenia naszej szkolnej herbaty. Ten
napój znowu zaczął być w miarę dobry.
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