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W tym numerze
przeczytasz o:
Letniej Szkole Junior
Media,
akcji Narodowe Czytanie,
Festiwalu Nauki w
Rzeszowie,
Dniu Emotikona w naszej
szkole,
radach pani pedagog
dotyczących uczenia się,
sprzątaniu lasów w
gminie.
Zapraszamy do lektury!

JMedia

w Żorach

LIDER po raz czwarty na letniej szkole JUNIOR MEDIA
Kolejny raz
przedstawicielki gazetki
uczestniczyły w Letniej
Szkole w ŻORACH.Były
to Kasia Blicharczyk i
Natalia Szarek.
WSPOMNIENIA KASI
Gdy dowiedziałam się, że
to ja pojadę w nagrodę
za całoroczną pracę w
gazetce szkolnej na
Letnią Szkołę Junior
Media, to bardzo się
ucieszyłam. Był to już mój
trzeci wyjazd pod rząd,
tym bardziej radość była
ogromna. Moja
całoroczna praca została
doceniona, a do tego
Katarzyna Blicharczyk

wiedziałam, że miło
spędzę tam czas i wiele
nauczę się nowego.
Kolonia ta odbyła się w
Żorach w Westernowym
Parku Rozrywki ,,
Twinpigs ”. Park Rozrywki
przypomina Dziki Zachód.
Odbywały się tam pokazy
kowbojskie, tańce,
pokazy konne.
Mieszkaliśmy w celach,
które były ubogo
urządzone i na styl
dzikiego zachodu. Przez
trzy dni uczestniczyliśmy
w warsztatach
dziennikarskich, które
prowadziła pani Julia

Karasiewicz. Na
warsztatach nauczyliśmy
się nagrywać filmy i robić
animacje poklatkowe. Z
początku wydawało się to
dość trudne, jednak w
rezultacie okazało się nie
takie straszne. W czasie
wolnym mogliśmy
korzystać z parku
Twinpigs, gdzie czekały
na nas atrakcje. Jedną z
najlepszych było
„Tajemnicze podziemie”,
gdzie w kinie 5D odbywał
się tajemniczy seans.
Bardzo często jeździłam
na kole młyńskim, gdzie
widać było widoki miasta

Żory oraz na tzw.
„gąsienicy” ,która nie była
szybka, ale bardzo mi się
podobała. Nadal jednak,
tak jak i w tamtym roku,
nie odważyłam się pójść
na młot. W miasteczku
była także uliczka, gdzie
można było cos zjeść lub
coś kupić. W parku
oczywiście było dużo
atrakcji i dla młodszych, i
dla starszych. Nie obyło
się też bez wycieczek.
Odwiedziliśmy Aqua
Park, Rynek oraz
Muzeum Ognia.
Zorganizowano nam też
ognisko.

Bardzo miło wspominam
ten wyjazd, bo poznałam
tam wielu wspaniałych
ludzi, z którymi dalej
utrzymuje kontakt oraz
spędziłam miło czas.
Spotkałam też kilkoro
osób, z którymi już
wcześniej byłam na letniej
szkole. Zachęcam do
zapisywania się nowych
uczniów do naszej
redakcji i do pomocy
przy tworzeniu gazetek.
Jest to może i ciężka
czasem praca, ale gdy
nagrodą może być
darmowe wakacje to
chyba warto.
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Uczniowie czytają polskie nowele

K.N.

NARODOWE CZYTANIE 2019
W dniu 7.09.2019r w naszej szkole została przeprowadzona kolejna edycja,, Narodowego czytania ". Podczas tegorocznej odsłony tej akcji Para
Prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów
przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Pierwsza edycja akcji odbyła się 2012 roku z okazji 200-lecia II wojny światowej i najazdu Napoleona na
Rosję. Zorganizował ją prezydent polski - Bronisław Komorowski, natomiast pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura.
Głównym celem akcji było, aby literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się obecną w szeroko
rozumianym życiu społecznym. W tym roku zostały odczytane fragmenty z książek takich jak : „Dobra pani”-Elizy Orzeszkowej, „Dym”-Marii
Konopnickiej, „Katarynka”a-Bolesława Prusa, „Sachem”-Henryka Sienkiewicza.
Julia Jakubczyk i Julia Grzybała

Rajd literacki
Narodowe Czytanie 2019 w Szkole Podstawowej w Odrzykoniu

Czytamy w plenerze

B.B.

W tym roku Narodowe Czytanie 2019, do którego nasza szkoła przystąpiła
kolejny raz, odbyło się w nieco innej formie niż zwykle.
Naszą akcję rozpoczęliśmy o godz. 9.00 wyruszając spod ,,Krzyża” na
pieszy rajd, szlakiem turystycznym, na Górę Królewską (554 m. n.p.m.).
Naszej wędrówce przyświecało hasło ,,Czytamy nowele polskie na
Królewskiej Górze”. Na szczyt dotarliśmy o godz. 12.00 i razem z całą
Polską odczytaliśmy przesłanie Prezydenta RP związane z Narodowym
Czytaniem. W przepięknej scenerii widoków rozciągających się wokół
przeszliśmy do wspólnej lektury. Czytaliśmy ,,Katarynkę” Bolesława Prusa.
Wszyscy uczestnicy rajdu ozdobili własne egzemplarze książek
pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta. Na szczycie
góry wpisaliśmy się także do zeszytu pamiątkowego. Rajd zakończyliśmy u
podnóża Zamku Kamieniec tradycyjnym ogniskiem, pieczonymi kiełbaskami
i wspólnymi zabawami.
Pogoda była wymarzona, słońce towarzyszyło nam od samego początku.
W miłej atmosferze spędziliśmy czas na świeżym powietrzu. Było to bardzo
udane przedsięwzięcie.
Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy przygotowali ognisko, a także tym
którzy towarzyszyli nam w wędrówce.
Uczniowie kl. III b z wych. B. Bardzik
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Jakie te roboty są ciekawe...

.

PODKARPACKI FESTIWAL NAUKI
Dnia 20.09.2019r. odbył się Podkarpacki Festiwal
Nauki w Rzeszowie. Około godziny 6.30
wyjechaliśmy autokarem w kierunku lotniska w
Rzeszowie. Po dojechaniu weszliśmy do
budynku G2A Arena w Jasionce. Na festiwalu
najciekawsze były pokazy z robotyki, gdzie
mogliśmy obejrzeć różne konstrukcje z klocków
lego złożone i zaprogramowane. Najlepsza była
maszyna do układania kostki 3x3. Pokazy z
robotyki mogliśmy podziwiać na kilku
stanowiskach, były tam również różne zdalnie
sterowane roboty, ręka, w której mogliśmy
poruszać palcami, gitara, boisko do koszykówki
itp. Zaciekawiło nas również stanowisko
wojskowe, na którym mogliśmy oglądać repliki
broni oraz różne akcesoria wojskowe. Na
pokazach były też różne symulatory, mogliśmy
wykonywać różne doświadczenia chemiczne,
oczyszczać szczątki z piasku, malować piórem
różne rysunki i uczestniczyć w rozmaitych
konkursach. Wyjazd na te pokazy bardzo
spodobał się wszystkim uczestnikom i
zdecydowaliśmy, że chcemy jeszcze uczestniczy
w podobnych festiwalach nauki.
Norbert Szczepanik

Oglądamy szkielety...

.

DZIEŃ EMOTIKONA W SZKOLE

Po raz pierwszy komputerowy emotikon został użyty 19 września 1982 r.
Dzisiaj jest ich około 850!
Znaczki te odzwierciedlają nasz nastrój, wyrażają emocje i tworzone są za
pomocą znaków interpunkcyjnych. Te żółte minki bardzo często są
używane przy pisaniu wiadomości tekstowych, smsów lub w
komunikatorach i profilach społecznościowych.
W naszej szkole 19 września postanowiliśmy nawiązać do Dnia
Emotikona. Na lekcjach języka polskiego uczniowie rozmawiali o emotkach
i emoji jako sposobach komunikacji. Pojawiły się plakaty z buźkami,
naklejki, które zdobiły klasy. Niektórzy również strojem nawiązali do tego
święta, przychodząc do szkoły w żółtych koszulkach. Samorząd uczniowski
zadbał o odpowiednią ,,prezencję” nauczycieli i każdy z nich mógł w tym
dniu wybrać naklejkę odpowiadającą nastrojowi. Na świetlicy dzieci
kolorowały ,,buźki” i tworzyły własne emotki.
K.Marszałek

Emotki klasowe

.
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Okiem pedagoga szkolnego
Jak się uczyć żeby się nauczyć.
Drogi uczniu doznałeś kiedyś uczucia paniki, bo sprawdzian już na drugi
dzień? Siedzisz wkuwasz i nic nie wchodzi Ci do głowy? Myślisz, nie dam
rady, nie zdążę, już za późno i kolejna jedynka w dzienniku. Nauka to dla
ciebie udręka? Jeżeli doznałeś kiedykolwiek takich sytuacji, ten artykuł jest
dla Ciebie. Oto kilka praktycznych rad, jak się efektywnie uczyć, żeby się
nauczyć. Stosowanie się do tych zasad sprawi, że nie doznasz paniki przed
sprawdzianem, a nauka stanie się dla Ciebie przyjemnością i już nic Cię nie
zaskoczy oraz nie spędzisz nad notatkami całej nocy.
1. Przygotowanie.
Dla efektywnej nauki potrzeba odpowiednich warunków. Zanim zaczniesz
naukę, przewietrz pokój, przygotuj coś do picia, żeby nie tracić zbytnio
czasu na chodzenie do kuchni. Z biurka pozbądź się niepotrzebnych
rzeczy, które mogą tylko rozpraszać, a pozostaw tylko to, co będzie Ci
potrzebne. Zadbaj o właściwe oświetlenie, by oczy się zbyt szybko nie
zmęczyły. Wyłącz wszystko, co może Ci przeszkadzać: telewizor, telefon
czy komputer, jeżeli nie będziesz z niego korzystać podczas nauki,
ewentualnie wyłącz programy: facebook, messenger, tweeter itp. Sprawdź
czy masz wszystkie potrzebne materiały, potem szkoda będzie czasu na
poszukiwania.
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2.Dyscyplina.
Naukę najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, gdy nasz mózg najskuteczniej
pracuje. Po powrocie do domu, trzeba trochę odpocząć, ale warto wziąć się
zaraz szybko do roboty, a nie odkładać zajęć na później, ponieważ im
dłużej zwlekamy, tym jest bardziej prawdopodobne, że nic nie zdziałamy.
Zacznij od sporządzenia planu i wyznaczenia celów. Nie stawiaj przed sobą
zbyt ambitnych zadań. Dobrze jest sobie ułożyć plan minimum, jeśli uda Ci
się przerobić więcej materiału, będziesz miał dodatkową satysfakcję.
Musisz wyznaczyć sobie przerwy najlepiej regularne, ponieważ bardzo
ciężko utrzymać koncentrację przez długi czas, dlatego trzeba podzielić
naukę na krótsze odcinki. Jeden odcinek może trwać od 20 minut do
godziny, jest zależne, jak długo potrafisz utrzymać skupienie. Gdy czas się
skończy, zrób sobie przerwę (5-10 min) nawet jak nie czujesz zmęczenia.
Na przerwie możesz się zrelaksować ( muzyka, sport). Po kilku takich
cyklach nauki i przerw możesz sobie pozwolić na dłuższy odpoczynek,
dobrym pomysłem jest spacer.
3. Metody.
Udało już ci się rozpocząć naukę, ale jak sobie przyswoić wiedzę? Dużo
będzie zależało od naszych notatek. Dobrym sposobem jest ich robienie już
na lekcji. Łatwiej sobie przyswoisz materiał, jeśli podkreślisz sobie na
kolorowo najważniejsze wiadomości. Najważniejsze informacje można
także wypisać w formie listy. Skuteczniejsze są „mapy myśli” prezentujące
wiedzę w graficznej formie. Jeśli masz sporo czasu możesz przepisać na
czysto swoje notatki, jest to czasochłonne, ale przy tworzeniu notatek
możesz bardzo wiele zapamiętać. Nie bój się też swoich skojarzeń, im
dziwniej lub śmieszniej Ci się kojarzy tym prawdopodobniej, że lepiej to
zapamiętasz. Możesz tworzyć rymowanki czy skróty, by zapamiętać trudne
terminy.
4.Powtórka.
Codzienna naukę należy rozpocząć od powtórki materiału. Bez regularnego
powtarzania bardzo szybko zapomnisz tego, czego nauczyłeś się. Im
częstsze powtórki tym lepszy efekt.

20 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
„SprzątaMy Las”, która była organizowana w ramach „Sprzątania Świata”.
W Polsce w 430 nadleśnictwach przygotowano worki i rękawice dla
chętnych do zbierania nieczystości. Nasi uczniowie wraz z opiekunami i
pracownikami nadleśnictwa Kołaczyce sprzątali las wzdłuż ścieżki
przyrodniczo – historycznej „Prządki” – zamek „Kamieniec”. Z tego
stosunkowo niewielkiego obszaru zebrano kilka dużych worków
przeróżnych odpadów, które nigdy nie powinny się znaleźć w lesie. Śmieci
nie tylko brzydko wyglądają, ale również zniechęcają do spacerów.
Stanowią śmiertelne zagrożenie dla żyjących w lesie zwierząt. Rozkładając
się, często uwalniają substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i
wodę, sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku
pożaru lasu ułatwiają rozprzestrzenianie się ognia. W zeszłym roku leśnicy
wywieźli z lasów 109 tys. m sześc. śmieci, które mogłyby się zmieścić w
tysiącu wagonów kolejowych. Lasy Państwowe na sprzątanie wydają
rocznie ok. 20 mln zł. Pamiętajmy, aby dbać o przyrodę i nie zaśmiecać
lasów.
Anna Juszczęć-Jakubik Joanna Typrowicz

Zapamiętaj!
Nie ma jednej dobrej metody nauki, jednym pomaga
chodzenie innym czytanie na głos. Może to wyglądać
dziwnie, ale jeżeli jest skuteczne, czemu nie spróbować.
Przy robieniu zadań domowych warto trzymać się tych
samych zasad, co przy nauce:
- nie odkładać zadań na ostatnią chwilę;
- od razu po lekcjach zapoznać się z treścią zadania, by
móc zgromadzić potrzebne materiały do jego wykonania;
- Skupiać się tylko na tym zadaniu, które akurat się
odrabia.
Pedagog szkolny Joanna Wyrostek
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