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Piknik "Bezpiecznie Tu i Tam"

Europejski Tydzień Kodowania

25 października
w naszej szkole
odbył się Piknik
pod hasłem
"Bezpiecznie Tu
i Tam"

Code Week

    Nasza szkoła włączyła się w organizację Europejskiego
Tygodnia Kodowania (Code Week), który odbywał się w dniach
15-23 października i miał na celu promocję  nauki programowania.
Najmłodsi uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami  mogli się
przekonać, że kodowanie nie jest takie trudne. Korzystając z
darmowych aplikacji dostępnych on-line, stworzyli swoje pierwsze
w życiu linie kodu i spowodowali, że pszczółka na ekranie
komputera zbierała nektar i robiła  miód.  Nasi uczniowie uczyli się
kodować również na zajęciach komputerowych oraz zajęciach
pozalekcyjnych i  w bibliotece szkolnej. Stworzyli swoje pierwsze
oryginalne projekty. I starsi, i młodsi odkryli, że kodowanie to
fantastyczna zabawa dająca wiele satysfakcji.

Piknik

Piknik został
zorganizowany 
w celu
przypomnienia
zasad
bezpiecznego
poruszania się 
w internecie. Dzieci
i młodzież kochają
poznawać nowości 

technologiczne,
a my dorośli
musimy zadbać 
o ich bezpieczne
poruszanie się
w sieci. Uczniowie,
którzy wzięli udział
w zabawie mogli
wypełnić quizy
informatyczne,
krzyżówki,
kolorowanki 
i łamigłówki.
Przygotowano
również strefę dla
Rodziców, gdzie
mogli zapoznać się
ze stroną Fundacji 
i wypełnić testy. 

I. S.

I. S.
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SZKOLNE NEWSY
            Pasowanie na czytelnika
Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na
czytelnika biblioteki szkolnej. Zapoznali się 
z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych 
i poszanowania książek. Złożyli ślubowanie, że będą
kochać i szanować książki. Następnie każdy
pierwszak wypożyczył swoją ulubioną książkę. 
Mamy nadzieję, że od tej pory będą często odwiedzać
bibliotekę i rozbudzą w sobie potrzebę czytania.

Plakaty z autografem pisarza
     W październiku do naszej szkoły przyszła bardzo
miła przesyłka od pisarza pana Andrzeja Maleszki,
autora Magicznego Drzewa. W przesyłce znajdowały
się plakaty z bohaterami filmu Magiczne drzewo.
Każdy plakat został opatrzony indywidualną dedykacją
dla dziecka z autografem autora.
Plakaty zostały rozdane uczniom klasy 5c, którzy byli
na spotkaniu z pisarzem oraz uczestnikom konkursu
„Magiczny świat Andrzeja Maleszki”.
   Magiczne drzewo to bestselerowa seria składająca
się z ośmiu tomów powieści przygodowej dla dzieci. 
Cykl zaczyna się od opowieści jak burza powala
ogromny dąb, z którego zrobiono setki przedmiotów, a
każdy z nich zachował cząstkę magicznej mocy
drzewa.

"Dzień Głośnego Czytania"
   Obchodzony 29 września Dzień Głośnego Czytania
stał się okazją do zaproszenia dzieci do szkolnej
biblioteki. Uczestnikami spotkania byli najmłodsi
uczniowie naszej szkoły, którzy przyszli, aby
posłuchać głośnego czytania, poczytać 
i podyskutować o książkach. Podczas zajęć dzieci
wysłuchały fragmentów książki R. Dahla „Charlie 
i fabryka czekolady” oraz A. Maleszki „Magiczne
drzewo”.  Do obchodów Dnia Głośnego Czytania 
włączyli się także nauczyciele, którzy czytali głośno
uczniom w czasie lekcji.
   W Polsce "Dzień Głośnego Czytania" ma już 10-
letnią tradycję, a jego celem jest rozwijanie wyobraźni,
budowanie więzi między rodzicem 
i dzieckiem.

.

Kl. 6c

Zajęcia w bibliotece

.

I. S.

I. S.
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 HUMOR
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O tym, że nauka języków jest
bardzo ważną umiejętnością chyba
nikogo nie trzeba przekonywać. Ale
jak sprawić by była przyjemna i
inspirująca? Jednym ze
sprawdzonych przeze mnie
sposobów jest darmowa aplikacja
DUOLINGO dostępna na telefony,
tablety. Aplikację pobieramy ze
sklepu Play, i instalujemy na
telefonie. Po otwarciu wybieramy
język polski jako ojczysty oraz
angielski jako ten, którego
będziemy się uczyć.

Następnie możemy zacząć naukę
od zera lub wybrać test, który
dopasuje nasz poziom
zaawansowania. Na początku
kursu obieramy cel dzienny,
który musimy osiągnąć by program
zaliczył nam naukę jako owocną
(standardowo są to dwie lekcje)
i informuje ile dni z rzędu już się
uczymy.
   W Duolingo uczymy się poprzez
wykonywanie kolejnych zadań
polegających na dobieraniu
odpowiednich słów, zapisywaniu
tłumaczeń ze słuchu lub wstawianiu
w zdania odpowiednich wyrazów.
Wszystko utrzymane jest w stylu
gier typu RPG – zbieramy punkty i
poziomy doświadczenia. Po
wykorzystaniu limitu „żyć” musimy
zacząć określoną „misję” od nowa. 
  System Duolingo prezentuje się
naprawdę ładnie i zachęca swoim
wyglądem do pracy. Wymaga
jednak stałego połączenia z
internetem. Dostępna jest również
wersja na komputer.

Iwona Sygut

Przydatne aplikacje
           ANGIELSKI Z DUOLINGO 

Dzieci tu często bawią się LEGO
I czasem też grają w chowanego.

Panie ciekawe pomysły mają,
A dzieci chętnie ich wysłuchają.
Zawsze ciekawe tematy mamy

O różnych rzeczach wciąż
rozmawiamy.

Tutaj się nigdy nie nudzimy
Mamy gry, zabawki i plastelinę
Blok rysunkowy, kredki i ołówki,

Kolorowe kartki i temperówki.
Często wiedzę zdobywamy

i konkursy wygrywamy.
Nawet telewizor posiadamy.

Na korytarzu stos zdjęć mamy
I wciąż nowe wieszamy.

A. Kurek i W. Jaszczuk kl. 3F

Nauczycielka w szkole sprawdza
zadanie domowe, i widzi , że
Jagoda nie zrobiła i pyta się :
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje?
Jagoda mówi
- Po obiedzie.
- To czemu nie masz tego zadania
zrobionego?
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie.

.

.

.
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Poznajmy się
 WYWIAD z p. MONIKĄ ZĄBKIEWICZ

      Minerały -
     moje hobby

 Wybrano nową
przewodniczącą

M. Ząbkiewicz

.

- Dlaczego zdecydowała się Pani
pracować w szkole?
-Bardzo lubię dzieci, a uczenie
sprawia mi dużo radości. 
Z satysfakcją patrzę jak młodzież
się  rozwija i poszerza swoje
horyzonty.  Cieszę się, że ja
również mam swój udział 
w kształtowaniu młodych umysłów i
charakteru.
-Co Pani lubi robić w czasie
wolnym?
-W wolnym czasie jeżdżę na
rowerze, uprawiam nordic walking,
spotykam się z rodziną 
i przyjaciółmi.

Uwielbiam także czytać książki.
-Co Panią relaksuje?
-Najlepiej odpoczywam w ciszy pracując w swoim przydomowym
ogrodzie.
- Jak długo uczy Pani w naszej szkole?
- W naszej szkole pracuję od 18 lat.
-Jak to się stało, że została Pani nauczycielką angielskiego?
-Z zamiłowania jestem humanistką. Zawsze lubiłam uczyć języków
obcych. Kocham język niemiecki i angielski. Jak powiedział wielki
niemiecki poeta W. von Goethe „Żyjemy tyle razy, ile języków znamy”
-Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

Cześć! Mam na imię Mateusz
opowiem wam moją historię o
zbieraniu minerałów. Moja kolekcja
liczy  już około 200  minerałów.
Zacząłem je zbierać od  2015 roku. 
W  mojej kolekcji znajduje się na
przykład fluoryt. Ciekawostka: z
fluorytu się robi

pastę do zębów.
  Posiadam także kryształy
górskie,  kwarc,  ametyst, łupki
węglowe z odciskami roślin 
i ślimaka który ma około  2000000
lat. Jakby ktoś chciał trochę więcej
informacji  o minerałach zapraszam
do 4D.

M. Frankowicz kl. 4d

- Czy wcześniej myślałaś o tym
by zostać przewodniczącą SU?
-Tak już w zeszłym roku
startowałam w wyborach. Jednak
teraz mam o wiele więcej
pomysłów i planów  „na szkołę”. -
Jakie wprowadzisz nowości 
w życiu szkoły?
-Razem z przewodniczącymi klas
stworzyliśmy listę pomysłów na
cały rok. Zawiera ona bardzo dużo
konkursów, zabaw oraz innych
wydarzeń, np. dni tematyczne, z
których jeden już obchodziliśmy.
Był to Dzień Spódnicy i Krawata.

-Co robisz w czasie wolnym?
-Tak naprawdę mam bardzo mało
wolnego czasu. Chodzę do klasy
sportowej i bardzo dużo trenuję. 
W wolnym czasie gram także na
gitarze, spotykam się z przyjaciółmi
i czytam książki. 
-Serdecznie dziękujemy za
rozmowę i życzymy Ci spełnienia
planów.

.

I. S.

.
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