
Byle do dzwonka II

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Miejski Zespół Szkół nr 2 im. H.
Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42500, Będzin

Numer 23 01/15

Nauczyciele szkolą się w ramach programu Erasmus+

warsztatymiędzynarodowy team

Do progów naszej szkoły zawitał projekt Erasmus+, a jego tytuł to: "Kompetencje kluczowe
drogą do sukcesu uczniów i nauczycieli". Erasmus celuje we wsparcie finansowe założeń

edukacyjnych, szkoleniowych oraz młodzieżowo-sportowych w Europie. Ma on także
przyczynić się do podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz wspierania młodzieży i

rozwijania ich umiejętności. 
  

Od września podejmowane są różne działania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. Prowadzone są warsztaty
integracyjne w klasach pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Odbyły się też zajęcia otwarte z języka
polskiego i angielskiego oraz w kształceniu zintegrowanym. Mogliśmy też uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
metodami aktywnymi m. in. z języka niemieckiego i matematyki. Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w
wycieczce do Studia Filmów Animowanych, gdzie mogli się przekonać, jak ważne jest wykorzystanie technologii
informacyjnej i jak bardzo ułatwia pracę.

Drugim ważnym działaniem w zakresie tego projektu był udział nauczycieli w szkoleniu, które odbywało się w
Barcelonie. Byli tam nauczyciele z Chorwacji, Bułgarii i Turcji. Podczas pobytu na szkoleniu nauczyciele spędzili miło
czas oraz zdobyli nowe i przydatne doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w swojej pracy.
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Z wizytą u najmłodszych 

jasełka

dzień chłopaka

w swoim żywiole

"Smerfy" nie pozostały dłużne. Dla nich
najważniejszym wydarzeniem były Jasełka.

Nasi najmłodsi koledzy wystąpili w pobliskim
kościele NNMP w Będzinie. Przedstawienie
wywołało ogromne brawa i podziw
zgromadzonych. Szczególne podziękowania
złożył proboszcz parafii dzieciom oraz
paniom, bez zaangażowania których
odniesienie takiego sukcesu nie byłoby
możliwe. 

To tylko nieliczne atrakcje przygotowane przez
opiekunów grup. 

Ja osobiście czasami przeciążona kilogramami
książek, chciałabym wrócić do przedszkola. A
Wy ?

Z naszej strony to wszystko. Życzymy Wam
dużo zabawy, miłego odpoczynku i do
zobaczenia w II semestrze. 

Sandra i Alexandra

Dopiero zaczynaliśmy nowy rok szkolny, opaleni, zadowoleni z podróży
wakacyjnych, a tu tymczasem już koniec pierwszego semestru ... Szybko
zleciało, prawda ? Oceny wystawione, myślę, że jesteście zadowoleni ze
stopni:) 

W tym numerze chcę podsumować całe pierwsze półrocze. Osiągnięcia,
wydarzenia, wycieczki i wiele innych. Tylko jedna uwaga : nie będzie ani o
uczniach z gimnazjum, ani ze szkoły podstawowej.. Domyślacie się ? 

Kolejna podpowiedź : skrzaty, smerfy i słoneczka. Tak ! To nasi najmłodsi
koledzy i koleżanki - przedszkole i zerówka. Bardzo często łobuzują. Chowają
się pod stołami, podkładają sobie nawzajem nogi, ciągną dziewczynki za
włosy, strzelają do siebie z pistoletów (z klocków) itp. Ciężko się domyślić co z
nich wyrośnie.  Ale pomimo tego i tak je kochamy!

''Słoneczka'' z chęcią podały nam swój kalendarzyk najważniejszych
uroczystości, do nich należą m. in.:
- Dzień Chłopaka,
- spotkanie z Mikołajem,
- przedstawienie pt. "Kłopoty aniołków z choinką",
- przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka,
- bal karnawałowy. 

Nie sposób wymienić wszystkich zorganizowanych imprez i ciekawych
przedsięwzięć. Jedno jest pewne. Nudy nie ma w grupach zerówkowych !
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cd ze strony 1.

Możemy spodziewać się ciekawych zajęć prowadzonych
nowatorskimi metodami w II semestrze. 

Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że już po feriach
będzie można obejrzeć wystawę zdjęć z pobytu
nauczycieli w Barcelonie. Tymczasem zapraszam na
stronę projektu:

www.bedzinmzs2.wix.com.erasmusplus

oraz do śledzenia projektowego bloga:

erasmus-mzs2bedzin.blogspot.com

Program Erasmus+ nie jest czymś, co ma w nudny sposób
edukować. To czysta przyjemność. 

Mamy nadzieje, że w kolejnym roku w programie wezmą
udział również uczniowie! 

`Patryk

Camp Nou

w parku Guella

wręczenie certyfikatów

w hiszpańskiej szkolepaella :)

flamenco
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Poczytajcie o modzie i stylu 

Od lat numerem jeden jest  „Sukces według teen VOGUE”

Praktyczne porady tych, którzy rządzą światem mody, ok. 49,90 zł. Zdaniem Anny Wintour
(redaktor naczelnej Vogue US) to niezastąpiony poradnik dla wszystkich, którzy chcieliby pisać
o modzie, projektować, stylizować, czy fotografować modę, albo robić cokolwiek innego
związanego z modą.

Na drugim miejscu znajdziemy „100 idei które zmieniły modę”

100  idei, które zmieniły modę, autor: Worsley Harriet, ok. 99 zł. Pod pojęciem idei autorka
rozumie nie tylko nowe kroje i stroje, które niegdyś wywoływały furorę lub oburzenie, a dziś są
zwyczajnymi elementami garderoby. Ideami nazywa też innowacje i wynalazki, które
udoskonaliły ubrania, oraz wszystko to, co przyczyniło się do zmian w modzie, a nie wiązało się
z nią bezpośrednio.

Trzecie miejsce należy się książce 
pt. „100 Contemporary Fashion Designers”

100 Contemporary Fashion Designers-
Kompendium wiedzy na temat współczesnych
projektantów modowych. W książce
znajdziesz dokładne opisy sylwetek
designerów, ich stylu i historii powstawania
domów mody.

Na czwartym miejscu znajduję się
„Jak czytać modę”

Szybki Kurs Interpretacji Stylów, cena ok. 39
zł. Książka jest praktycznym przewodnikiem
po najważniejszych trendach panujących w
modzie w ciągu ostatnich 200 lat oraz ich
związkach ze stylami współczesnymi.

Dotarliśmy już do ostatniego miejsca na którym znajduję się książka 
pt. "W pogoni za torebką"

  W moim osobistym rankingu znajduję się ona na pierwszym miejscu tej listy,
ponieważ czytało mi się ją najprzyjemniej.

Która z nas nie marzy o tym, żeby wyglądać jak gwiazda filmowa. Carrie Bradshaw z Seksu w
wielkim mieście do szczęścia potrzebowała butów od Manolo Blahnika, diabeł ubierał się u Prady,
natomiast Victoria Beckham, Sharon Stone czy Naomi Campbell potrafiły wydać fortunę na torebkę
o wdzięcznej nazwie...
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W następnym numerze:
* walentynkowa poczta

* jak tworzymy Bezpieczny Internet
* karnawałowe szaleństwo w klasach I-III

* garść bieżących informacji

empik.com empik.com

empik.com

empik. com empik.com


