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Dzień Otwarty

MISTRZOWSKA SOBOTA

WYBORY KSIĄŻEK

OD REDAKCJI

  Wybieramy ulubione lektury
   W dniu 28 lutego odbył się Dzień Otwarty podczas którego rozdano Asy Dziewiątki dla
najlepszych uczniów. Wszyscy chętni mieli okazję miło spędzić przedpołudnie, zwiedzając
szkołę i uczestnicząc  w przygotowanych przez uczniów i nauczycieli imprezach. Z tej
okazji nasi szkolni Mistrzowie Kodowania przygotowali zajęcia otwarte dla wszystkich
chętnych do nauki języka Scratch. Zajęcia miały na celu zaprezentować efekty naszej pracy
w projekcie i przekonać, że Mistrzem Kodowania może zostać każdy chętny bez względu
na wiek i umiejętności programistyczne. Ogromną radość sprawił nam często pojawiający
się uśmiech  na twarzach uczestników, kiedy udało im się zaprogramować duszka.
Podczas zajęć stworzyliśmy dwa proste projekty z wykorzystaniem pętli: Gobo i Rozetę.
Zajęcia były bardzo udane, przebiegły w miłej atmosferze, a goście byli zainteresowani
projektem. 

Iwona Sygut

MK Dzień otwarty

   W tym numerze gazetki
znajdziecie recenzję książki,
opowiadanie, artykuł o
ciekawych zawodach,
relacje z Dnia Otwartego i
nie tylko. Wraz  całą
redakcją mam nadzieję, że
spodoba Wam się i ten
numer gazetki oraz jej nowy
layout!

red. nacz. Julia Ficer
Julia Ficer

   W związku z perspektywą
dofinansowania książek dla
bibliotek szkolnych, dyskusji
o atrakcyjności kanonu
lektur i wskaźnikach
czytelnictwa wśród uczniów,
zdecydowano, że w sprawie
wyboru lektur należy oddać
głos uczniom, a nie
ekspertom. 

  Bo kto, jak nie oni, ma
stwierdzić, co lubią czytać?
   W dniach od 9 do 13
marca nasi uczniowie też
wzięli udział w Wyborach
Książek. Odwiedzili
bibliotekę i wrzucili karty do
głosowania z trzema
ulubionymi książkami do
urny. 

kl. 5C
I.S. I. S.

I. S.

I. S.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 30 03/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLStrzał w 9

SZKOLNE TALENTY
   Do naszej szkoły chodzi wielu utalentowanych uczniów. Postanowiliśmy
dowiedzieć się o nich czegoś więcej. W dzisiejszym numerze przedstawimy
wam Julitę Patynę z klasy 5b. Julita już w przedszkolu stawiała pierwsze
kroki na scenie. Jej prawdziwa pasja muzyczna zaczęła się na dobre w
szkole podstawowej, kiedy zaczęła częściej występować i zdobywać
nagrody w konkursach wokalnych. Pewnego dnia poprosiła mamę aby
zapisała ją na zajęcia gry na gitarze. Po jakimś czasie zaczęła chodzić do
„Agatki”, gdzie  pod opieką pani Barbary Łozińskiej szlifowała śpiew.
    Początkowo miała problem z jednoczesnym śpiewem i grą na
instrumencie. Jednak pokonała tę trudność i dzisiaj doskonale sobie radzi z
łączeniem gry i śpiewu.  Dowodem tego są wysokie miejsca w konkursach i
liczne występy podczas szkolnych uroczystości. Ostatnio podziwialiśmy jej
talent podczas Dnia Otwartego.
                                                                                   Hanna Polańska kl. 5b

Julita Patyna
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-Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela matematyki?
-Już w szkole podstawowej często pomagałam kolegom w odrabianiu zadań
domowych. Tłumaczyłam zadania z matematyki słabszym uczniom. W
liceum nauczycielka języka angielskiego pozwalała mi prowadzić lekcje.
Bardzo mi się to podobało. Ukończyłam klasę matematyczno-fizyczną. Moje
koleżanki wybrały Politechnikę Wrocławską. Mnie inżynieria nie pociągała.
Została więc matematyka.
-Czy w wolnych chwilach rozwiązuje Pani matematyczne łamigłówki?
-Łamigłówkami są dla mnie niektóre sprawdziany i kartkówki. Jak wiecie
robię ich dość sporo. W wolnych chwilach czytam, ćwiczę, przeglądam
ciekawe strony w internecie.
-Co najbardziej ceni Pani w swoim zawodzie?
-Zawód nauczyciela matematyki wymaga zaangażowania, kreatywności,
ciągłego poszukiwania metod, które ułatwiłyby uczniom rozumienie tego
przedmiotu. Cenię sobie tę swobodę w wyborze form i metod pracy. Mogę je
wybierać i dopasowywać do możliwości uczniów.

-Gdyby nie była Pani nauczycielką, kim chciałaby Pani być?
-Z natury jestem "gadułą" szybko uczę się języków obcych, łatwo nawiązuję znajomości, a różnice kulturowe nie są dla mnie problemem. Byłby to z
pewnością zawód związany z moimi predyspozycjami.
-Co przede wszystkim ceni Pani u uczniów?
-Z wielkim szacunkiem odnoszę się do uczniów ambitnych, pracowitych, a także dociekliwych, którzy mimo trudności nie rezygnują z prób rozwiązania
problemu.
-Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
-W naszej szkole pracuję dziewięć lat. Wcześniej pracowałam w szkole średniej i gimnazjum.
-Jakie jest Pani ulubione danie?
-Generalnie lubię jeść. Uwielbiam dania kuchni bałkańskiej, włoskiej, hiszpańskiej. Chętnie zjadłabym doradę z rusztu przyprawioną czosnkiem i pietruszką,
bakłażana z pomidorami, czosnkiem i oliwą, pieczone papryczki w oliwie, chorwacki burek z mięsem lub bułgarską banicę z serem.
-Smakołyki. A Pani podróż marzenie to...
-Zdecydowanie preferuję ciepły klimat, do tego ocean lub morze, zieleń, spokój, dobre jedzenie. Podróż marzenie: rejs statkiem po Karaibach.
Rozmawiały Hanna Łochowska i Salma Rabeii z kl. 4C

p. A. Kamer-Fornal

Wywiad z p. Alicją Kamer-Fornal
                  ŁAMIGŁÓWKI NAUCZYCIELKI MATEMATYKI

I. S.

kl. 6c
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Dyskusyjne Kluby Edukacyjne
JA CZYTAM

Przedstawiamy ciekawe zawody
   W tej grupie z pewnością powinien się znaleźć
zawód stewarda i stewardessy. Jest to praca
polecana zwłaszcza dla ludzi młodych. Do
obowiązków tych osób należy dbanie 
o pasażerów samolotu i o ich bezpieczeństwo. W
lepszych liniach lotniczych w ich zakresie pracy
jest też podawanie posiłków i sprzedaż różnych
artykułów. Podstawą w tym zawodzie jest
znajomość kilku języków obcych, zwłaszcza
angielskiego, umiejętność pływania oraz pracy
pod presją. Przed rozpoczęciem pracy w tym
zawodzie trzeba przejść specjalne szkolenia 
i nauczyć się zasad bezpieczeństwa 
w szczególnych wypadkach. Załoga samolotu
musi być na lotnisku godzinę przed lotem.

   W ciągu miesiąca nie można przekroczyć 100
godzin spędzonych w powietrzu bo grozi to
przeciążeniem z powodu wysokiego ciśnienia.
Dlatego też niektórzy stewardzi mają kilkudniowe
przerwy w pracy, zdarza się, że spędzają je 
w zagranicznych hotelach opłaconym przez firmę
np.: na Karaibach, w Kanadzie czy Anglii. Za
każdy lot dostają wyznaczoną ilość pieniędzy i
kilka procent prowizji ze sprzedanych artykułów.
W samolotach muszą chodzić w specjalnych
strojach czy mundurach. Trzeba jednak pamiętać,
że oprócz niewątpliwych atrakcji praca w ta wiąże
się z odpowiedzialnością i dużym stresem.

K. Ściesiek kl. 5b

JA CZYTAM
W naszej szkole staramy się zaszczepić modę
na czytanie. Naszym sprzymierzeńcem 
w krzewieniu tej idei jest wiele instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych.
Włączając się w ten trend od marca
przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii Ja
czytam! objętej opieką Wydawnictwa Operon.
Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji
czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie
szkoły. Kampania Ja czytam! pozwala realizować
zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny i
nieschematyczny. Osiągniemy to przez
organizację Dyskusyjnych Klubów
Edukacyjnych, których idea 

nawiązuje formą do Dyskusyjnych Klubów
Filmowych. W naszej szkole  będą działały dwa
kluby, jeden w klasach 1-3 prowadzony przez
p.Iwonę Sygut, drugi w klasach 4-6 prowadzony
przez p. Monikę Wilejto.     Działanie klubu
wykorzystuje nowoczesne metody nauczania 
i uczenia się. Odejdą od rutynowego przekonania,
że nauka jest ciężką, nieprzyjemną pracą, a
lektura książki – nudą. Klubowicze po
przeczytaniu poleconej książki spotkają się aby
wymienić poglądy na temat problemów
poruszanych w lekturze. 

p. I. Sygut

Ja czytam

Ja czytam

źródło:

6C

   ZWIEDZAMY WROCŁAW

    Trzeciego marca uczniowie klasy 6C wzięli
udział w lekcji historii dotyczącej Bitwy pod
Racławicami i postaci Tadeusza Kościuszki. 

  Zachwyceni przepięknym, rotundowym dziełem
Kossaka i Styki - Panoramą Racławicką zwiedzili
renesansowy  Rynek Wrocławski z zabytkowym
pręgierzem.

                                                   p.  B. Strzelczyk

Operon

Operon

Życie stewardessy

B. Ł.

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86
http://sp9.legnica.pl/images/news/2014_15/Wroclaw2a.jpg
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Opowiadanie
TAJEMNICZY KWIAT RÓŻY

TAJEMNICZE
KWADRACIKI

„Pretty Little Liars”- recenzja
   Wyobraź sobie, że masz przyjaciółkę, która wie 
o tobie wszystko. Zna nawet twoje największe,
najmroczniejsze i najwstydliwsze sekrety, 
o których nie wie nikt inny. I niespodziewanie, 
w trakcie waszego spotkania pod koniec roku
szkolnego kłócicie się, a ona wychodzi. I już nie
wraca. Rozpoczyna się śledztwo w sprawie jej
zaginięcia, a wszyscy zadają sobie pytanie:
„Gdzie jest ta śliczna, lubiana przez wszystkich
Alison Dilaurentis? Gdzie się podziewa
dziewczyna, która miała oddane przyjaciółki, 
a każdy chłopak potajemnie się w niej
podkochiwał? Dlaczego zaginęła akurat ta Ali,
która nie miała żadnych wrogów, a jej życie było
w każdym calu idealne?”
  Taka sytuacja zdarzyła czterem przyjaciółkom z
małego miasteczka Rosewood – Arii, Hannie,
Spencer i Emily. Po roku od zaginięcia Ali
dziewczyny zdążyły się już pogodzić z tym, że
raczej już nigdy nie zobaczą swojej przyjaciółki, a
więzy ich przyjaźni znacznie się poluźniły.
Niespodziewanie każda z dziewczyn dostaje
sms-a od nieznanego nadawcy podpisującego się
literą „A”. Zdaje się, że ktoś zna ich sekrety, które
pogrzebały razem z myślami o Ali, i choć najpierw
wydaje im się że to po prostu głupi żart, z czasem
uświadamiają sobie, że to początek gry w której
są tylko pionkami tajemniczego „A.”…
  Książkę polecam wszystkim, ponieważ znajdują
się w niej wątki kryminalne, jak i również
romantyczne, a całość napisana jest
przyjemnym, lekkim stylem. Cała seria „Pretty
Little Liars” liczy szesnaście tomów, natomiast w
Polsce wyszło dopiero czternaście. 

Julia Ficer kl. 5a

    
    Dawno, dawno temu żyła sobie pewna
dziewczyna, która była księżniczką. Jej zamek
krył bardzo dużo tajemnic. Miał dwieście komnat,
z których trzynaście było zamkniętych na głucho.
Wieść gminna niosła, że w ostatnim trzynastym
pokoju znajduje się magiczny kwiat róży.
Trzynastego marca, kiedy dziewczynka miała
urodziny, niespodziewanie otworzył się ostatni
pokój. Księżniczka była bardzo ciekawa
tajemniczej róży i weszła do pomieszczenia w
czasie kiedy nikogo nie było w budynku bowiem
wszyscy mieszkańcy szykowali jej piękny bal
urodzinowy w ogrodzie. Jednak kiedy tylko
przekroczyła próg komnaty  zatrzasnęły się za
nią drzwi. Nic nie dało się zrobić aby uwolnić
księżniczkę. Nie działały żadne czary, płacz ani
zaklęcia. Wszystkie sposoby zawiodły i przez
wiele lat pozostała zamknięta w komnacie.

   Dziewczynka bardzo płakała ponieważ nikt nie mógł jej pomóc.Kiedy się uspokoiła myślała jak
samotnie przeżyć. Okazało się, że kwiat zawierał magiczny pył z tajemniczymi mocami, które
zastępowały jedzenie i picie. Ludzie co roku szykowali jej przyjęcie urodzinowe z nadzieją, że może
wróci. Kiedy po trzynastu latach wyszła i jej bliscy ją zauważyli to nie chcieli w to uwierzyć, tak była
piękna i odmieniona. Jednak powitali ją w wielkim szczęściu. W miasteczku szybko rozeszła się
opowieść o tajemniczej róży i dziewczynie uwolnionej z komnaty. 
   Po wysłuchaniu tej historii ludzie zdecydowali się zamurować te drzwi. Po wielu latach gdy
dziewczyna umarła tę opowieść uznano za legendę. Kto wie może mimo zamurowania drzwi znowu
kiedyś się otworzą i zobaczymy tajemniczy kwiat róży?

Dominika Garbacz kl. 5b

Liczba uczniów i nauczycieli posiadających
smartfony i tablety rośnie z każdym rokiem.  Jak
możemy je wykorzystać? Proponujemy zabawę z
QR kodami.

Czym są tak zwane kody QR, jak można je
odczytać i w jaki sposób wygenerować? 

Kody QR (z ang. Quick Response Code) to kody
kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości
informacji. Zostały  wynalezione przez japońską
firmę Denso-Wave w 1994 roku. Te czarno-białe
kwadraciki odpowiednio zeskanowane
smartfonem lub tabletem spowodują wyświetlenie
na ekranie naszego urządzenia zakodowanych w
nich informacji. Znajdują zastosowanie również
w codziennym życiu - wystarczy komputer
z kamerką lub telefon z wbudowanym
aparatem i odpowiednią aplikacją, aby
w ułamku sekundy rozszyfrować zawartość
gmatwaniny

czarnych i białych kwadratów. Do odczytania
kodu QR niezbędne nam są dwie rzeczy.
Specjalna darmowa aplikacja, którą bez problemu
znajdziemy np. w sklepie Play, wystarczy wpisać
QR Code aby ją odszukać. Oprócz tego musimy
mieć smartfon wyposażony w aparat
fotograficzny. Po zainstalowaniu i włączeniu
aplikacji, wystarczy zbliżyć obiektyw telefonu do
kodu QR, a aplikacja sama wyświetli nam
zawartość kodu. Dzięki niemu wystarczy jedno
zeskanowanie zamiast żmudnego przepisywania.
Co możemy zakodować? Wiadomości SMS lub
e-mail, wizytówkę, numer telefonu, fragment
tekstu,  adres strony internetowej  itp.Zeskanuj kod Odczytaj informację


