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Uczymy kodować Zajęcia z mikroskopem lekcje na tabetach

Multimedialne lekcje Lekcje z tablicą interaktywną Zabawa robotami

Chwalimy się :)

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk
dyrektorzy szkół podstawowych i
ponadgimnazjalnych prezentowali swoje
p l a c ó w k i . Prezentacja naszej szkoły
zakończyła się wielkimi owacjami.
W ciągu lat nasza szkoła wzięła i nadal bierze
udział w różnych projektach. Dzięki temu
pracownie lekcyjne stały się bardziej
nowoczesne, a nauka stała się przyjemniejsza.
Poza tym uczniowie mają możliwość
uczestnictwa w dużej ilości zajęć
pozalekcyjnych dostosowanych do ich
potrzeb. Czyli każdy znajdzie coś ciekawego
dla siebie. A chętnych nie brakuje.
Prezentujemy migawki z obszernej prezentacji.
[red.] .
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Projekt "Aktywna tablica". Projekt „Poprawa jakości kształcenia..." Multimedialne lekcje

Zajęcia społeczno-emocjonalne

Zajęcia "Na przekór złości"

Językowe konkursy Zajęcia warsztatowe

. . .

.

.

. .



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 36 04/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOsadniczek

Ulubione lektury szkolne 

Książkowe wrażenia Oliwii
Książka pt. ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny’’ opowiada o niesamowitym chłopcu. Harry w
wieku niemowlęcym stracił rodziców, których zabił czarnoksiężnik Voldemort. Został oddany na
wychowanie cioci Petunii i wuja Vernonowi, którzy z niechęcią przyjęli go pod swój dach. Harry
nie miał szczęśliwego dzieciństwa, ponieważ jego opiekunowie nie traktowali go najlepiej, a jego
kuzyn z kolegami w szkole naśmiewali się z niego i bili. Harry dostaje się jednak do nietypowej
szkoły. Gdy chłopiec skończył 11 lat, to przyszedł do niego strażnik kluczy o imieniu Hagrid, od
którego dowiedział się, że jest czarodziejem. Hagrid opowiedział mu o przeszłości jego
rodziców, a on z niedowierzaniem wsłuchiwał się w słowa wielkoluda. W szkole pełnej magii
poznał dwoje przyjaciół - Hermionę Granger i Rona Weasleya. Z nimi miał niesamowite
przygody. Jedną z najlepszych jest ta, jak Hagrid oddał smoka norweskiego, gdy dowiedział się,
że jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jest to książka dla czytelników w każdym wieku. Dzieci
powinny ją przeczytać, żeby brać przykład z Hermiony, by się dobrze uczyć, a dorośli, aby
pobudzić swoją wyobraźnię. Oliwia Lewkowicz

Książka pt. ,,Harry Potter i Kamień Filozoficzny’’ opowiada o niesamowitym chłopcu. Harry w
wieku niemowlęcym stracił rodziców, których zabił czarnoksiężnik Voldemort. Został oddany na
wychowanie cioci Petunii i wuja Vernonowi, którzy z niechęcią przyjęli go pod swój dach. Harry
nie miał szczęśliwego dzieciństwa, ponieważ jego opiekunowie nie traktowali go najlepiej, a jego
kuzyn z kolegami w szkole naśmiewali się z niego i bili. Harry dostaje się jednak do nietypowej
szkoły. Gdy chłopiec skończył 11 lat, to przyszedł do niego strażnik kluczy o imieniu Hagrid, od
którego dowiedział się, że jest czarodziejem. Hagrid opowiedział mu o przeszłości jego
rodziców, a on z niedowierzaniem wsłuchiwał się w słowa wielkoluda. W szkole pełnej magii
poznał dwoje przyjaciół - Hermionę Granger i Rona Weasleya. Z nimi miał niesamowite
przygody. Jedną z najlepszych jest ta, jak Hagrid oddał smoka norweskiego, gdy dowiedział się,
że jest w wielkim niebezpieczeństwie. Jest to książka dla czytelników w każdym wieku. Dzieci
powinny ją przeczytać, żeby brać przykład z Hermiony, by się dobrze uczyć, a dorośli, aby
pobudzić swoją wyobraźnię.
Oliwia Lewkowicz

Czy lektura szkolna może się podobać? 
Z pewnością.
A czy może być ulubioną książkę?
Też może się tak zdarzyć.

Uczniowie klas ósmych wybrani lektury, które
podobały się im najbardziej. W głosowaniu
wzięło udział 32 ósmoklasistów. Młodzież
mogła wybrać z listy lektur obowiązkowych do
trzech tytułów. 

Zwyciężyły dwie książki:
"Opowieść wigilijna" i "Mały książę".

Wniosek jeden - lektura wcale nie musi być
nudna. Czytajcie więcej. 

CYTATY z "Harry’ego Pottera"
"Sam pomyśl: tyle pieniędzy i lat życia, ile

zechcesz! Dwie rzeczy, których ludzkie istoty
pragną najbardziej… Tylko że ludzie mają

wrodzony talent do wybierania właśnie tego,
co dla nich najgorsze".

"Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują,
kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej 
niż nasze zdolności".

"Jeśli chcesz poznać człowieka, dowiedz się,
jak traktuje swoich podwładnych, a nie

równych sobie".

.



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 36 04/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Osadniczek

Poradnik dla ósmoklasistów

PRZED EGZAMINEM 
(nie tylko ósmoklasisty)

źródło: https://www.gov.pl/documents/

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
1 . Inżynieria komputerowa-programista (tworzenie oprogramowania),
tester oprogramowania (branża badań).
2. Programowanie baz danych, specjaliści tzw. data miningu, specjaliści
pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji i dużej ilości
danych (Big Data) w tzw. chmurze.
3. Weterynarze, specjaliści od zdrowia i opieki nad zwierzętami.
4. Badania naukowe, pracownicy naukowi z takich dziedzin jak biologia,
chemia i inżynieria. 
5. Opieka zdrowotna, fizjoterapeuci, pielęgniarki, wykwalifikowani
opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, personel domów
opieki dla tych osób. 
6 . Finanse, pracownicy sektora usług finansowych (m.in. w zakresie
ubezpieczeń, bankowości).
7. Terapeuci, psycholodzy, psychiatrzy, asystenci i terapeuci rodziny.
8 . Ochrona środowiska, pracownicy sektora odnawialnych źródeł
energii, biopaliw, rolnictwa ekologicznego. 
9 . Aktuariusz szacujący ryzyko ubezpieczeniowe, pracownicy sektora
ubezpieczeń sprzedaży i tworzenia odrębnych polis.
1 0 . Transport i logistyka, pracownicy usług transportowych osób i
towarów, kierowcy.
11. Turystyka, rozrywka i rekreacja, pracownicy branży hotelowej i
gastronomicznej.
1 2 . Wykwalifikowani pracownicy fizyczni, zbrojarze, betoniarze,
operatorzy dźwigów. 
13. Językowcy, lektorzy języków, tłumacze, w tym języków niszowych
(np. chiński, arabski, hindi, hiszpański). 
na podstawie magazynu Perspektywy 01/21/2019

Na co mam zwrócić uwagę wybierając szkołę?
Wiem, co chcę robić w przyszłości.

Jeśli masz już sprecyzowane plany na
przyszłość, to warto na początek dowiedzieć się,
jakie przedmioty będą brane pod uwagę przez
uczelnie. Możesz wówczas wybrać szkołę, w
której są profilowane klasy, które w odpowiedni
sposób przygotują Cię do zdawania matury. 
Interesują Cię studia medyczne? Poszukaj
szkoły, w której jest profil biologiczno-chemiczny. 
Lubisz majsterkować i naprawiać różne rzeczy?
Przejrzyj ofertę szkół zawodowych i techników.

Nie wiem jeszcze, kim chcę zostać.
Będąc młodą osobą, ciężko jest ostatecznie
zadecydować, co chce się robić w życiu. Kieruj
się swoimi zainteresowaniami i pasjami i tym, do
czego masz predyspozycje, co lubisz robić i w
czym czujesz się dobrze. Ważne jest, aby
zastanowić się, jakich przedmiotów lubisz się
bardziej uczyć, humanistycznych czy
matematycznych. 

Drobiazgi, na które na co dzień nie zwracamy uwagi: za ciasny
kołnierzyk koszuli, zbyt ciepłe ubranie, uczucie ciężkostrawności w
brzuchu - na egzaminie mogą męczyć i rozpraszać, nie pozwalając
skupić się na rozwiązywaniu zadań. 
UBRANIE: Przygotuj zestaw na różną pogodę, wygodne i takie, w
którym dobrze się czujesz. Nie zakładaj w dniu egzaminu ubrań
kupionych specjalnie na tę okazję i jeszcze nienoszonych. Przetestuj
najpierw. Przymierz ubranie wcześniej i pochodź w nim po domu.
Rajstopy i skarpety zawsze trzeba mieć w zapasie, bo oczka i dziury w
nich powstają w najmniej oczekiwanym momencie. 
JEDZENIE: Uważaj na swoje menu już parę dni przed egzaminem.
Unikaj produktów ciężkostrawnych, długo przechowywanych,
ulicznego fastfoodu. Pij dużo wody, daj sobie spokój z napojami
energetycznymi. Zaplanuj śniadanie przed egzaminem: coś lekkiego, ale
pożywnego, coś co lubisz i jesteś w stanie zjeść nawet w stanie
zdenerwowania. Omlet z warzywami? Owsianka z owocami? Kanapki z
nutellą? Jedz powoli i nie próbuj już rano niczego powtarzać. Nie
przejadaj się, ale też nie idź z pustym żołądkiem. 
SEN: Jest konieczny w trakcie przygotowań. Noc służy do spania, a nie
do gorączkowych powtórek przerywanych co rusz rozmowami na
czacie, wrzucaniem zdjęć, przeglądaniem wiadomości. Kładź się o
stałej porze, śpij w ciemności i ciszy, wstań wcześniej niż zwykle.[red.]
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Wiem, że nic nie wiem

źródło: http://filozofy.blox.pl

Drodzy Ósmoklasiści!

Pamiętajcie, że najważniejszą częścią wiedzy jest znajomość własnej niewiedzy :) A tak na
poważnie - życzymy Wam powodzenia. Wiemy, że dacie radę, wierzymy w Was, w końcu to
nie Wy pierwsi zdajcie egzaminy. Trzymamy kciuki. Będzie dobrze.   Redakcja "Osadniczka"

.
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