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Witajcie ... u siebie!
Jest mi niezmiernie miło zaprezentować pierwszy numer gazetki
"Nowa Wieś(ć)" - , która powstaje z myślą o Was i dla Was:
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele. 
Jeśli patrząc na budynek naszej Szkoły, na Twojej twarzy pojawia się uśmiech - to znak,
że dobrze trafiłeś. Na stronach naszej gazetki, poczujesz się, jak u siebie. 
                A może zechcesz ... tworzyć ją wspólnie z nami? Zapraszamy! 
                                    
                                                 KLIKAJ i CZYTAJ!!!

Nowa Wieś(ć) Przywidzka - to MY!!!

Facebook
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                     KOMU ŚNI SIĘ ... AKWARIUM?

Słowo
"kwarantanna"
powtarza się
dziesiątki razy
dziennie.
Początkowo
wydawało się, że
niechodzenie do
szkoły to ...
spełnienie marzeń.
Codzienna izolacja
odkryła jednak inną,
przytłaczającą
codzienność. I
nauczyła tęsknić ...
za szkołą!

    

     Kwarantanna: 

    przymusowe 
    czasowe 
    odosobnienie       
        ludzi, zwierząt,
    roślin lub
towarów, 
    co do których
    istnieje
podejrzenie, 
    że mogą być       
        roznosicielami 
    chorób
zakaźnych. 

    
    

     Kwarantannę

   stosuje się
   w celu
   zapobieżenia
rozprzestrzeniania
się     epidemii. 
  

    Źródło: Wikipedia

MRz

       , 

                            Szkolny Klub Wolontariatu
                                                     ogłasza akcję
                            "POKAŻ, ŻE POMAGASZ"
             
                Każdego dnia robimy tysiące rzeczy dla innych. Okazywanie wsparcia, pomoc są teraz szczególnie ważne. 
                        Codziennie docierają do nas negatywne komentarze -  przez telewizję, Internet, radio. 
   Jednak nie możemy zapominać, jak wiele Dobra jest wokół nas i ... w nas! Podzielmy się nim! Pokażmy, jak pomagamy!  

              Być może wynosisz śmieci, pomagasz rozpakowywać zakupy, sprzątasz pokój, pilnujesz młodszego brata ...

              Przyślij nam zdjęcie, na którym pokażesz, jak pomagasz. Być może zainspirujesz do pomagania innych.
                                                                    akwarium.poczta@wp.pl 
                      

                    
             "Dobro jest zaraźliwe. Napełnij się dobrem.
                                                                                 A zarazisz tych, z którymi przebywasz"
                                                                                                                
                                                                                                                                      O. Józef Witko OFM

MRz
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24 marca
2020 r.

To mój 15. dzień
kwarantanny. Mam
już dość. Dziś
wstałam o godzinie
10.00. i zeszłam na
dół. Oczywiście jak
zwykle mówiono tylko
o wirusie.
  Po śniadaniu
uczesałam się i
poszłam
porozmawiać z moją
mamą. Nie zajęło to
nam zbyt wiele czasu,
ponieważ mama
spieszyła się do
pracy. Znów zostałam
sama w domu.
Pobiegłam na górę.
Wskoczyłam do łóżka
i włączyłam na
komputerze  Netflixa .
Jak zwykle, tak mnie
wciągnęło oglądanie
mojego serialu, że się
nie obejrzałam, a już
była 14.00. Zeszłam
na dół i opróżniłam
zmywarkę.
Porozmawiałam
sobie potem z moja
przyjaciółką Emilią.
Tęsknię za nią,
ponieważ nie
widziałyśmy

się od dawna przez
kwarantannę.
Jesteśmy skazane na
rozmowy przez
telefon, ale są tego
plusy. Uświadomiłam
sobie, że chociaż
czasami się kłócimy,
przyjaciółka jest dla
mnie bardzo ważna.
 Moja kwarantanna
przypomina mi
nowelę Henryka
Sienkiewicza pt.
,,Latarnik”. Jestem
teraz jak Skawiński.
On, tak samo jak ja,
nie mógł wychodzić
ze swojego domu,
którym była latarnia.
Byłoby to
nierozsądne, gdyby
opuścił latarnię.
Konsekwencje tego
mogłyby być
tragiczne. Gdybym
wyszła z domu, to
byłoby to tak samo
nierozsądne, jak
opuszczenie latarni
przez Skawińskiego.
Postanowiłam zatem
siedzieć w domu cała
kwarantannę.
O 18.00 wrócił mój
tata. Porozmawiałam
z nim chwilę, a potem
obejrzeliśmy jakiś
losowy film.
Postanowiłam, że nie
będę już taty męczyć i
dam mu odpocząć po
pracy. Dorośli tak
ciężko teraz pracują.

Poszłam na górę
odrabiać lekcje.
Oczywiście, miałam z
niektórymi zadaniami
problem i jak zwykle,
zadawałam sobie
pytanie: ,,Czy będzie
to nam potrzebne do
życia?”.
Wieczorem 
rozmyślałam.
Ostatnio najbardziej
dręczącą mnie
sprawą jest
koronawirus. Ciągle
mam w głowie te
same pytania:  Czy
jestem zarażona? A
jeśli miałam kontakt z
osobą zarażoną?
JAK NAPISZĘ
EGZAMINY
ÓSMOKLASISTY?
Te pytania dręczą
mnie codziennie, ale
dalej nie wiem, co
mam sądzić o tym
wszystkim. I tak
kończy się mój dzień.
Piszę właśnie mój
dziennik i zbieram się
do spania.

AUTOR:
Dominika

salonik literacki:
                                          Być jak Skawiński ...
                                                                  
        

Internet Internet
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DOMINIKA:
Przed egzaminem staram się na bieżąco powtarzać i realizować mój
plan nauki. Rozwiązuję próbne arkusze egzaminacyjne. Jednak na myśl
o egzaminie czuję niepokój. Nie jestem pewna, czy jestem do niego
dobrze przygotowana. Obawiam się rezultatów. Nie wiem, czy wyniki
pozwolą mi dostać się do wymarzonej szkoły.
Na kwarantannie lubię oglądać moje ulubione seriale i filmy, grać z
siostrą w UNO i jeździć na rowerze z przestrzeganiem obowiązujących
na ten czas zasad (maseczka). Nie lubię nauczania domowego. W
domu nie ma nauczyciela, który mógłby mi wszystko jasno wytłumaczyć.
Jestem zdana na siebie i muszę się o wiele bardziej starać, żeby
cokolwiek zrozumieć.
W przyszłości chciałabym zostać policjantką. Od dawna było to moim 
marzeniem.Zdecydowałam, że wybiorę ten zawód, ponieważ chcę
zmieniać świat na lepsze i pomagać ludziom.W przyszłości zamierzam
skończyć dobrą szkołę i jak najlepiej napisać maturę.Myślę, że jeśli będę
się bardzo starać, z pewnością osiągnę swoje zamierzenia.
Z perspektywą czasu zrozumiałam, jak ważna jest nauka. Dopiero teraz,
gdy kończę szkołę podstawową, zrozumiałam, o co chodziło rodzicom.
Oni chcieli mi tylko pomóc. Teraz żałuję, że nie posłuchałam ich
wcześniej. Mam taką nadzieję, że w dalszym etapie mojego życia nie
będę już popełniała takich błędów.
Obecnie najbardziej brakuje mi moich przyjaciół. Tęsknię za lekcjami.
Rozumiem teraz, jak jest ciężko się nauczyć czegoś bez pomocy
nauczyciela. Brakuje mi samego klimatu szkoły. Takie sprawy, niestety,
rozumie się dopiero wtedy, gdy się je traci.
W czasie kwarantanny komunikuję się z moimi znajomymi poprzez
Messengera.
Moim sposobem na „zabijanie nudy” jest słuchanie muzyki. Muzyka mnie
wciąga i czas mija bardzo szybko i przyjemnie.
Polecałabym młodszym uczniom wziąć się w garść, póki jest czas. Niech
uczą się pilnie.  

NATALIA:

Do egzaminu z języka angielskiego przygotowuję się w ten sposób, że
przeglądam kartki z przypomnieniem czasów i tak sobie powtarzam. Z
matematyki codziennie robię zadania, więc tak utrwalam sobie tematy. Z
języka polskiego mam książkę z ćwiczeniami dla ósmoklasisty i
wykonuję zadania testowe.

Moją pierwszą myślą o egzaminie najczęściej jest lęk. Mam myśli
typu: To już niedługo, nie poradzę sobie. A co, jeśli źle napiszę egzamin i
nie dostanę się do wymarzonej szkoły? Co, jeśli będę musiała robić coś,
czego nie lubię i nie chcę? Co, jeśli egzamin będzie bardzo trudny?
Na kwarantannie najbardziej lubię leniuchować, oglądać filmy lub
seriale. Najbardziej nie lubię odrabiania lekcji. Mam tak dużo zadane, że
siedzę od rana do wieczora.

Jaką pracę chciałabym wykonywać w przyszłości? Takiego dokładnie
wybranego zawodu nie mam. Przez cały czas ludzie wypominają mi to,
że już nie chcę być tym, kim chciałam być wcześniej. Szczerze, to chcę
robić coś z rzeczy kosmetycznych.

Obecnie najbardziej brakuje mi śmiania się na przerwach z innymi. A tak
poza tym, to niczego. Rzadko się z kimś komunikuję. Zazwyczaj to przez
social media. Kiedy się nudzę, oglądam serial.

Naprawdę nie wiem, co mogłabym doradzić innym uczniom. To zależy, z
czym ktoś ma problem.

MYŚLI I SŁOWA

       Zanim wyfruniemy z gniazda ... - rozmowy z Ósmoklasistami
                                                                                                                      część 1

   Zbliża się koniec roku szkolnego. Już wkrótce Ósmoklasiści z Uczniów przemienią się w Absolwentów naszej szkoły. Zanim to nastąpi, przed Nimi     
  jeszcze kilka ważnych momentów. Jednym z nich jest egzamin. Zapytaliśmy Ósmoklasistów o to, jak radzą sobie z nauką, co czują na myśl o
egzaminie,  w jaki sposób odpoczywają i jakie mają plany na przyszłość. 
                                   
                                       W tym numerze swoimi przemyśleniami dzielą się:   Dominika, Natalia, Łukasz i Tomek.
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          Zanim wyfruniemy z gniazda ... - rozmowy z Ósmoklasistami
                                                                                                         
                                                                                                   dokończenie rozmowy

     Tomek:
      Do egzaminu przygotowuję się w ten sposób, że czytam 
      podręczniki i szukam wiadomości w Internecie. 

      Mocno odczuwam strach, że źle ten egzamin napiszę. 
      Stresuję się także tym, że zawiodę sam siebie. 
      Myślę tylko o ty, żeby dobrze się przygotować.
      Podczas kwarantanny lubię spędzać czas z przyjaciółmi, 
      lubię rozmawiać z rodziną. Tym, czego nie lubię, 
      są lekcje zadawane przez nauczycieli.

      W tym momencie mojego życia marzę o tym, 
      żeby zostać w przyszłości architektem. Gdy spoglądam wstecz, 
      żałuję, że wcześniej nie przykładałem się do nauki. 
      Ta myśl dodatkowo mnie stresuje.

      Obecnie najbardziej mi brakuje przyjaciół z klasy. 
      Piszemy do siebie wiadomości. W czasie kwarantanny 
      nie nudzę się – mądrzy ludzie się nie nudzą.

     Chciałbym  powiedzieć młodszym uczniom, 
      aby bardziej przykładali się do nauki.

  
     Łukasz:
    Przygotowaniom do egzaminu staram się poświęcać przynajmniej       
    dwie  godziny dziennie. Staram się nie stresować, ale gdy pomyślę, 
    że od wyników tego egzaminu tak wiele zależy w moim życiu, 
    to zaczynam się denerwować. Oczywiście, mam nadzieję, 
    że dobrze mi pójdzie.

    Staram się nie słuchać radia i nie oglądać telewizji, 
    gdy zapowiadają, jak trudny to będzie egzamin.

    Dla relaksu lubię słuchać muzyki 
    – wtedy się wyciszam i nie martwię tak bardzo problemami.

   Nie lubię odrabiać lekcji – godziny, które na nie poświęcam, 
   to męczarnie. Zawsze gdy myślałem o przyszłości, marzyłem, 
   żeby zostać architektem. Obecnie najbardziej brakuje mi lekcji WF,     
       spotykania się z przyjaciółmi. Udaje mi się na szczęście 
   komunikować z nimi przez aplikację Messenger.
  
   Jeśli ktoś nudzi się w czasie kwarantanny, moim zdaniem, 
    najlepszym „zabijaczem” nudy jest granie w gry komputerowe.

    Moja rada dla młodszych uczniów jest taka: 
    jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz naprawdę ciężko pracować.
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KUBA POLECA ...
                                 W świecie gier komputerowych

   
  Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z grą
Minecraft, zajrzyj tutaj:

 - link do strony, na której znajdziesz porady
ogólne, crafting oraz strategie przetrwania:

   https://www.eurogamer.pl/articles/2019-09-
04-  minecraft-poradnik-i-najlepsze-porady  

  - link do strony, na której znajdziesz poradnik
dla początkujących

 https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/minecraft-
poradnik-dla-poczatkujacych-jak-zaczac-
przygode-z-tym-kultowym-tytulem/5kyz7dg

  
 

              Moją ulubioną grą jest zdecydowanie Minecraft. Polecam ją wszystkim. Wybrałem tę grę,
ponieważ ma się w niej wolną rękę. Można samemu tworzyć różne budowle, rzeźby, grać na
przetrwanie lub z innymi graczami.

              Z Wikipedii możemy się dowiedzieć, że Minecraft to komputerowa gra stworzona przez
Markusa Persona, rozwijana przez studio Mojang AB. 

             Minecraft jest grą o otwartym świecie. Pozwala graczom na budowanie i niszczenie
obiektów, położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane
istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. Gra jest przeznaczona dla graczy powyżej 7.
roku życia.

             Na pytanie, czy chciałbym wiązać swoją przyszłość z branżą gier komputerowych,
odpowiedziałbym, że nie wiem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. 

OD REDAKCJI:
  Kuba jest uczniem klasy IV. Jest miłośnikiem gier komputerowych. Jako redaktor zajmie się
działem "W świecie gier komputerowych" - będzie testował i polecał różne gry komputerowe.

https://www.eurogamer.pl/articles/2019-09-04-minecraft-poradnik-i-najlepsze-porady
https://www.komputerswiat.pl/gamezilla/artykuly/minecraft-poradnik-dla-poczatkujacych-jak-zaczac-przygode-z-tym-kultowym-tytulem/5kyz7dg
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             Myślisz, że wiesz wszystko? Zmierz się z  TĄ krzyżówką!!!

        "BO JAK NIE MY, TO KTO?!"

                                  1. Wydrukuj krzyżówkę.
                     2. Odgadnij hasła i wpisz je do krzyżówki.
                    3. Poprawne odpowiedzi wyślij na adres redakcji:  
                                 akwarium.poczta@wp.pl
  4. Sprawdź w kolejnym numerze gazetki, czy wylosowałeś nagrodę.

MRz
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         UŚMIECHNIJ SIĘ

                                               ZGADUJ ZGADULA

         
     1. Czym Nastka karmi gołębie i w jakim mieście się znajduje?

MRz

                               2.  Kto kryje się pod maską ?

MRz

                           3.  Jak ma na imię Świetlista Dama?

MRz

                               

                                    Kochani Czytelnicy!

               Przed Wami trzy ZAGADKI - poziom trudności mistrzowski.

                  Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi
      
                                 na adres naszej redakcji:

                                 akwarium.poczta@wp.pl
                                          
                Spośród osób, które wezmą udział w konkursie

                                 nasza Maszyna Losująca
                                 
                                   wylosuje   zwycięzcę !           

MRz MRz

MRz
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,
   Z ŻYCIA SZKOŁY

                                             Cud, miód, malinki, czyli ...
                                           dobrym zwyczajem pozdrawiamy siebie nawzajem!!!

 
                                        
                                           Drodzy Czytelnicy!

                           
                             Ten dział powstał z myślą o Was! 
         To miejsce na przesyłanie dobrych myśli, życzeń, pozdrowień. 

          Czujecie zapach landrynek w powietrzu? I właśnie o to chodzi! 
                 Będziemy sobie słodzić, pozdrawiać się nawzajem! 
                       To żaden wstyd, że za sobą tęsknimy!!!!! 
                  Nasza szkoła jest przecież najlepsza na świecie!!!! 

  
         Jeśli chcecie kogoś pozdrowić, złożyć komuś życzenia 
                                        - napiszcie do nas. 
      Wyślijcie swoje zdjęcie z informacją, kogo chcecie pozdrowić:

                                       akwarium.poczta@wp.pl 

MRz

   
     Pozdrawiam słonecznie klasę IV - mam nadzieję, że jesteście zdrowi
     i jak zawsze bardzo weseli! 
                                                                         Pani Magda

                              TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE

                             PRZEŚLIJ NAM SWOJE ZDJĘCIE
                                  
                                             I POZDROWIENIA

                                      akwarium.poczta@wp.pl

MRz

                           Pan Rufus pozdrawia wszystkich Uczniów,
Rodziców i Nauczycieli.Życzy wszystkim dużo marchewki na co dzień, 
             pościgów po mokrej trawie i odrobinę drapania za uszkiem. 
            Pan Rufus przesyła specjalne uściski dla Daisy i Śpiocha 
                               oraz dla  Karolinki, Martusi i Kacpra!

MRz

MRz
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                   Zespół redakcyjny zaprasza do współpracy. 
                 Masz pasję, niezwykłe hobby? Znasz ciekawych ludzi?   Napiszemy o tym! 
                  Chcesz zostać redaktorem naszej gazetki? Zgłoś się do Pani Magdy. 

MRz
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