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naprawdę

BOOKCROSSING

W NUMERZE:

Zmiany w SU
    Nadmiar decybeli rujnuje zdrowie i wywołuje agresję. Badania poziomu hałasu 
w polskich szkołach są alarmujące. Pomiary dokonane przez naukowców wykazały, że
dawka hałasu na przerwach międzylekcyjnych jest niebezpieczna dla uczniów 
i nauczycieli. Poziom hałasu na długiej przerwie wynosił często 100-110 decybeli (norma to
45dB).
    Podobne wyniki odnotowaliśmy mierząc poziom hałasu w naszej szkole. Podczas przerw
przekracza on 85 decybeli, nierzadko jest powyżej 100 dB. Podobny hałas wywołuje
pracujący młot pneumatyczny. Po jednej godzinie w takich warunkach nasz słuch potrzebuje
prawie 8 godzin odpoczynku, by wrócić do normy.  Pod wpływem hałasu wyraźnie spada
koncentracja uczniów i nie dociera do nich część informacji, przekazywanych przez
nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą i mają uboższe słownictwo. Czytaj więcej na str.3
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Bookcrossing

W naszej szkole ruszyła
akcja BOOKCROSSINGU.
Na korytarzu obok biblioteki
wystawiony jest regał 
z książkami, które możecie
zabrać ze sobą 
i przeczytać. Mile widziane
jest przyniesienie książki 
z własnego zbioru i
podzielenie się nią z innymi.

Nowym przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego
został wybrany Aleksy
Awencki z kl. 6a. Aleksego
wybrali uczniowie 
w wyborach, które odbyły
się w 26 października.
Zmiana nastąpiła także na
stanowisku opiekuna, został
nim p. Tomasz Piorun.

I. S.

Wybory

I. S.

Wpływ hałasu na zdrowie

I. S.
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Wywiad z p. Karoliną Szranc nauczycielką języka
angielskiego
- Kim chciała Pani zostać, kiedy była Pani
dzieckiem.
- Od zawsze chciałam być nauczycielką. Kiedy
chodziłam do przedszkola i jeszcze nie umiałam
dobrze pisać, to założyłam dziennik, i
sprawdzałam obecność lalkom. Lubiłam bawić się
w szkołę.
- Dlaczego uczy Pani języka angielskiego?
- Zakochałam się w melodii języka, a z czasem
rozpoczęła się moja fascynacja gramatyką.
Będąc w liceum nadal chciałam uczyć innych –
wiedziałam już, że będzie to właśnie język
angielski.
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi?
- Bardzo! :-) Są żywiołowe i pomysłowe –
zarażają optymizmem i zapałem do pracy.
- A co jest dla Pani najtrudniejsze w pracy
nauczycielki? p. Karolina Szranc

- Może to dziwne dla uczniów, ale bardzo nie lubię stawiać jedynek. 
- Co najbardziej podoba się Pani w naszej szkole?
- Właściwie wszystko mi się podoba. Nasza szkoła tętni życiem – wiele się dzieje. Mój staż pracy w
szkole państwowej wynosi ledwo ponad rok i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, tym w jaki
sposób mogę pracować, na przykład wykorzystując tablicę interaktywną i salę multimedialną. 
- Czy była kiedyś Pani w Anglii? Jeśli tak, to co się Pani najbardziej podobało?
- Niestety, nigdy nie miałam okazji. Może kiedyś...
- Czego serdecznie życzymy i dziękujemy za rozmowę.
- Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników.

Wywiad przeprowadziły Z. i U. Marciniak

Cd. ze str 1   

Co możemy zrobić?
Jedną z rzeczy, którą wprowadziliśmy do
obniżenia poziomu hałasu to system
bezdzwonkowy w klasach 1-3. Nauczyciel
sam obserwuje dzieci i decyduje o tym kiedy
zrobić przerwę. Dzięki temu poziom hałasu na
korytarzach w nauczaniu spadł do około 60dB.
Dodatkowo poprawiło się także
bezpieczeństwo uczniów, zanotowaliśmy 
mniej wypadów.

Ile to decybeli?
normalna rozmowa- 40-60 dB
głośna rozmowa - 70 dB
hałas podczas przerwy szkolnej 80-100 dB

Hałas niszczy nasze zdrowie:
- natężenie 40-65 dB wpływa na zmęczenie
układu nerwowego i rozdrażnienie,
- powyżej 65 dB wyraźne nasilają irytację i
stany napięć emocjonalnych,
- powyżej 85-120 dB powodują liczne
schorzenia organizmu ludzkiego, podwyższają
ciśnienie krwi, uniemożliwiają zrozumienie
mowy ludzkiej z odległości 0,5 m

Wiele zależy od nas:
- rozmawiajmy zamiast krzyczeć do siebie 
- usiądźmy w czytelni, przeczytajmy coś
ciekawego
- spacerujmy zamiast biegać
- zjedzmy w spokoju drugie śniadanie
- bawmy się w grupach wykorzystując
zabawy, które lubimy.
Żródła: www.eid.edu.pl, www.wiadomości.wp.pl
                                        Oprac. I. Sygut

      Od 10 do 18 października 2015 r.
obchodziliśmy Code Week, czyli Europejski
Tydzień Kodowania (ETK). Większość uczniów
uczyła się programować i podnosiła swoje
umiejętności cyfrowe, tak niezbędne we
współczesnym świecie. Chcieliśmy udowodnić,
że technologii można nauczyć się w każdym
wieku. Staraliśmy się aby nauka kodowania była
jednocześnie świetną zabawą. Starsi uczestnicy
warsztatów tworzyły multimedialne kartki
okolicznościowe w programie Scratch, młodsi
podstaw algorytmiki uczyli się bez komputera
oraz w Scratchu Juniorze i na platformie code.org.
Mistrzowie Kodowania zaprosili na swoje zajęcia
rodziców lub rodzeństwo, aby podzielić się
efektami swojej  pracy. Przez cały tydzień
większość uczniów z klas 4-6 oswajało
umiejętności programistyczne podczas lekcji
informatyki. Uczniowie bardzo chwalą sobie takie
zajęcia, często słyszymy od nich pytania 

kiedy jeszcze będą takie lekcje.

   Czwórka najbardziej zaangażowanych uczennic
wraz z opiekunem została zaproszona w dniu 16
października do Warszawy na Piknik Kodera,
który odbył się w Centrum Nauki Kopernik i był
podsumowaniem ETK. Podczas Pikniku
dziewczynki wzięły udział w trzygodzinnych
warsztatach programowania 
i robotyki, a nauczycielka była zaproszona na
debatę ekspercką z prof. Maciejem Sysło. To był
wspaniały tydzień pełen wrażeń, kreatywnej nauki
i współpracy. 

opiekun Iwona Sygut

 Code Week   

Kodowanie bez komputera

          Zawsze wiedziałam, że chcę uczyć - 
              wywiad z p. Karoliną Szranc

K. Sz.

kl.1A
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SZKOLNE NEWSY

   DBAMY O UŚMIECHY

Otwórz się! 
Pojedź do ośrodka „Grapa”

    Dnia 23.09.2015r.klasy czwarte pojechały na
wycieczkę do ośrodka „Grapa” ,który znajduje się
pod Złotoryją. Było tam wiele atrakcji, a
największą z nich był zjazd po linie  nad rzeką.
Następnym punktem programu była zabawa w
parku linowym. Dla tych co nie zjeżdżali dostępny
był małpi-gaj. Dla spragnionych kontaktu z naturą
przewidziano karmienie zwierząt. Na koniec w
towarzystwie kolegów i koleżanek piekliśmy
kiełbaski. Bardzo podobał nam się wyjazd do
ośrodka i zachęcamy innych by go odwiedzili.

Hania Gawin i Natalia Fortuna z kl. 4c

  W piątek 18 września w naszej szkole odbyły się
Biegi Przełajowe. Wzięło w nich udział 166
uczniów z klas 4-6. Wszyscy biegli z zapałem.
Najpierw startowały dziewczyny, następnie
chłopcy. Kibice dopingowali swoich faworytów.
Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z zabawy.
  W klasach czwartych zwyciężyła Ola Greś z kl.
4c i Dawid Bekas z kl. 4d. W klasach piątych
zwyciężyła Oliwia Doroba z kl. 5e i Adrian
Paszulewicz z kl. 5a. W klasach szóstych
zwyciężyła Weronika Ścisłowicz z kl. 6e i Filip
Kruszelnicki z kl. 6e.

Napisały H. Bzdek i Marta Werner z kl. 4C

    W dniach 5-7  października szkołę odwiedził
wyspecjalizowany personel medyczny z Grupy
LUX MED. Na sali gimnastycznej ustawiono
specjalne mobilne gabinety dentystyczne
wyposażone w profesjonalny sprzęt
stomatologiczny umożliwiający dokładny przegląd
stanu uzębienia. Uczniowie 
poznali zasady pielęgnacji zębów i prawidłowej
higieny jamy ustnej. Każde dziecko otrzymało
Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem
uzębienia i zaleceniami dotyczącymi
dalszego leczenia. Po przeglądzie wszyscy
dostali mały upominek w postaci pasty 
i szczoteczki do zębów. 

Ola Siwak i Natalia Fortuna 4cPrzegląd dentystyczny Uczymy się dbać o stan uzębienia

Biegi przełajowe

KĄCIKI ŚNIADANIOWE - 
JESTEŚMY NA TAK

   Od tego roku szkolnego na korytarzach naszej
szkoły powstały kąciki śniadaniowe. Są one
bardzo popularne wśród uczniów, prawie na
każdej przerwie wszystkie miejsca są zajęte. 
Co stoi za fenomenem kącików śniadaniowych 
w naszej szkole? Prawdopodobnie to, że
wreszcie uczniowie mają miejsce na  spokojne
zjedzenie drugiego śniadania w miłym
towarzystwie. A więc zapraszamy do kącików
śniadaniowych.

Julia Ficer kl. 6bWycieczka do Grapy

Kącik śniadaniowy

I. Sygut I. S.

SP9

red.

I. S.
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Szukacie sposobu na halloweenową imprezę?

      Poznajmy się!
Redakcja "Strzału w 9"

Ja wam pomogę.
Wcale nie są potrzebne fontanny z czekoladą ani wielkie sale aby się dobrze bawić. Dobrze będzie jak
się przebierzesz. Inspiracji  możesz poszukać w Internecie lub samemu wymyślić upiorny strój.
Polecam pomalować twarz, robi to duże wrażenie na innych i tworzy nastrój. Teraz przejdźmy do
wystroju domu albo pokoju , w którym urządzasz przyjęcie. Według mnie dobrze wyglądają
wyrzeźbione dynie ze świeczką w środku. Nastroju dodadzą także zaciemnione okna i postrzępione
zasłony. Na przyjęcie zrób straszne zaproszenia, żeby Twoi goście, wczuli się w klimat już przed
przyjęciem. Nie musisz wykorzystywać rodziców do zrobienia super potraw. Kup cukierki i inne rzeczy
do jedzenia związane z Halloween. Moim zdaniem żadna impreza nie obejdzie się bez muzyki. Mieszaj
różne gatunki i spełniaj muzyczne prośby gości, lecz ty również baw się dobrze. Myślę, że moje rady ci
pomogą.                                                                                       Julia Końko z kl.4b

            MAGICZNA KSIĄŻKA? TAK...
                 MAGICZNE DRZEWO
  Chciałabym polecić „zaczarowaną” książkę.
Nosi ona tytuł  „Magiczne Drzewo”. Opowiada 
o przygodach dzieci: Kukiego, Gabi, Blubka i
ich gadającego psa Budynia.
  Dzieci szukają magicznych przedmiotów,
wykonanych z niezwykłego drzewa, które
spełnia życzenia. Książkę napisał pan Andrzej
Maleszka. Dotychczas powstało osiem tomów
przygód. Każdą książkę można czytać
osobno. Część serii została już nawet
sfilmowana. 
                                 Poleca Ola Siwak z kl. 4c

Redakcja "Strzał w 9"

Serdecznie witamy was po wakacjach. W tym
roku zespół redakcyjny będzie tworzyć mocna,
pełna energii grupa uczennic z klas czwartych.
Funkcję redaktora naczelnego będzie sprawowała
Natalia Fotruna, a jej zastępczyniami będą Nikola
Pawłowska i Ola Siwak. Sekretarzem redakcji
będzie Hania Gawin, korektorem Hania Bzdek, za
fotografię odpowiadać będzie Julia Końko, Zosia i
Ula Marciniak oraz Marta Werner, redaktorem
sportowym została Martyna Pleśniak. Mamy
nadzieję, że z przyjemnością będziecie czytać
kolejne numery i chętnie podzielicie się z nami
swoją twórczością.           Opiekun Iwona Sygut

HelloweenWitch

A. Maleszka

I. S.

pixabay.compixabay.com

magicznedrzewo.com


