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            Szkoła w MICROSOFT TEAMS

PRZESTRZEGAJ ZASAD

Od 26 października są zamknięte szkoły i świetlice, i
na pewno nasza chęć powrotu do szkół , do swoich
koleżanek i kolegów, wychowawców jest z każdym
dniem coraz większa. Myślę , że wszyscy tęsknimy za
nauką stacjonarną, za wspólnymi zabawami, grami
, lekcjami . 
Dziś wyczekujemy czasu kiedy będziemy mogli 
z powrotem rozładować nasze duże
pokłady pozytywnej energii, widzieć się
i wspólnie działać.
Myślę, że podczas zdalnej nauki bardzo ważną rolę
odgrywa  rodzina. Na przykładzie mojej rodziny mogę
powiedzieć, że bardzo ważnym
jest okazywane wsparcie od mamy i taty, a  ich
h pomoc  w planowaniu i odrabianiu lekcji jest
bezcenna. Rodzice przecież także dbają 
o moje bezpieczeństwo w sieci, a także pilnują
mojego kontaktu i współpracy z
nauczycielami.  Rodzice także zachęcają mnie  do
 systematycznej pracy i to na pewno pomaga mi
w lubieniu nauki zdalnej i zdobywaniu dobrych
ocen. Myślę, że krytyka pracy zdalnej nie pomaga
 w nauce a raczej szkodzi i może powodować złość i
słabsze oceny. 
Cieszę się, że nasi nauczyciele tak bardzo nas
wspierają w pracy zdalnej, są zawsze gotowi do
pomocy. Dzięki temu możemy rozwijać
nasze zainteresowania i być aktywni na odległość .
Być może są osoby które uważają, że nauka na
odległość to nie jest prawdziwa szkoła, ale nie mogę
się z tym zgodzić. Ja wykorzystuję ten czas na
pogłębianie wiedzy, lepiej i pewniej obsługuję
komputer, lepiej gospodaruję swoim czasem a także
oszczędzam czas przed lekcjami i po lekcjach. Dzięki
temu więcej czytam, maluję i 
Mam więcej czasu na obowiązki domowe, które także
kształcą i uczą dobrych postaw.
Dziś przed nami jest jedno wielkie zadanie i lekcja do
odrobienia, lekcja z odpowiedzialności za siebie 
i zdrowie innych. Wykonajmy je najlepiej , jąk 
umiemy!
Milena Piech klasa IV a

:)

Nauka zdalna- może być ciekawa i przyjemna

Uczestnicy zajęć on-line przestrzegają zasad
komunikacji, a w szczególności :

1.Dbamy o możliwie najlepsze miejsce do pracy
2.Przygotowujemy niezbędne pomoce
3 Zaczynamy zajęcia punktualnie
4 Wyłączamy wszelkie urządzenia imitujące hałas
5 Uważnie słuchamy osoby prowadzącej
6 Jesteśmy aktywni i gotowi do współdziałania
7 Zgłaszamy się -ikonka ręka w górę
8 Powstrzymujemy się od wychodzenia z lekcji,
   mamy przecież przerwy pomiędzy zajęciami.
9 Czat podczas zajęć online służy tylko i wyłącznie
   do wymiany informacji na temat lekcji za zgodą         
 osoby prowadzącej

MJ
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Aby zdalna nauka była efektywna wymaga od nas
zmiany dotychczasowych nawyków w nauce.
Ja :)
1. Zawsze przygotowuję wszystkie podręczniki
 i zeszyty na biurku na dany dzień, tak aby nie szukać
niczego podczas trwania lekcji.
2. W czasie przerw między lekcjami staram się
zrelaksować i odejść od monitora.
3. Po skończonym dniu w szkole , jeśli pogoda
pozwala wychodzę na spacer lub spędzam czas na
jakiejś aktywności fizycznej.
4. Zawsze zjadam pełny i wartościowy obiad, nie
zapominam w ciągu dnia o owocach i warzywach.
.5. Zawsze zabieram się za zadania i przedmioty,
które są albo najłatwiejsze, albo najprzyjemniejsze.
Wykonuję je wtedy w krótkim czasie i czuję, że
wykonałem dużo i niewiele zadań zostało do
skończenia.
6. Moje nastawienie do lekcji i zadań jest pozytywne. 
Wszystkim życzę wytrwałości i siły w pokonywaniu
trudności związanych ze zdalnym nauczaniem.
Wierzcie w siebie, nie poddawajcie się :)
  Wasz kolega Victor

NETYKIETA - savoir-vivre w sieci
1. Stosuj zwroty grzecznościowe
2. Zapisuj temat wiadomości
3  Pisz zwięźle
4  Nie krzycz- nie używaj wielkich drukowanych liter
 i wykrzykników
5. Bądź miły:)

.
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       ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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:)

:)

,

.

11.11
O godzinie 11.11 w przeddzień
Święta Niepodległości wzięliśmy
udział w akcji MEN 
,,Szkoła do hymnu"
Na lekcji zdalnej przypomnieliśmy
sobie historię święta i sylwetki
Wielkich Polaków, którzy o te
Niepodległą Polskę walczyli...
O godzinie 11.11 w postawie na
baczność odśpiewaliśmy wspólnie
hymn : Mazurek Dąbrowskiego

Po polsku o historii

Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Dyktandzie
Niepodległościowym.
W odświętnie przygotowanej sali
pisaliśmy najpiękniej ,jak potrafimy
o tych, którzy współtworzyli
Niepodległą Polskę. Dyktando
stało się  okazją do szlifowania
umiejętności ortograficznych oraz
umożliwiło nam  poznanie sylwetek
najbardziej zasłużonych twórców
drużyn harcerskich. Przekonaliśmy
się ,że ideały polskiego harcerstwa
wpisały się na trwałe w serca
młodych Polaków.
Inicjatywę zorganizowały panie
: A.Dąbrowicz, M.Janusz,
M.Szczytyńska, J.Puskarczyk 

.
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ŚWIETNA ZABAWA NA LEKCJACH Z LEKTURY

:)
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           CZYTANIE  - dodaj do ulubionych!

UCZNIOWIE CZWARTEJ ,,A''
ODWIEDZILI AKADEMIĘ PANA KLEKSA :)

Niezwykły adres literacki
ul. Czekoladowa
Bajdocja /Wyspy Bergamuta

Pierwsza szkoła czarodziejów jest u Brzechwy:)

MJ

MJMJ
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CIEKAWOSTKI O PISARZU
LEKCJE PRZĘDZENIA LITER,
KLEKSOGRAFII, GEOGRAFII 
NIEZWYKŁA OPOWIEŚĆ  SZPAKA
MATEUSZA
ZWIEDZANIE FABRYKI DZIUR I DZIUREK
BUDOWA MAKIETY AKADEMII 
NIEZWYKŁA KOLEKCJA GUZIKÓW

                        POZDROWIENIA Z LEKTURY 

MJ
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           BAJKA KLEKSA W KATOWICACH :) 
 

:)

:)

Mamy niespodziankę dla wszystkich wielbicieli
książki ,,Akademia pana Kleksa"
Okazuje się ,ze na wzór książkowego świata powstało
miejsce z kart baśni. Prawdziwa bajka 
Pana Kleksa. Zajrzeliśmy tam odbywając podróż
w sieci:) 
Zobaczcie sami :

Widok na Księżyc :)

Słynna kolekcja guzików

Interaktywne przygody w baśniowym świecie
,,Akademii (...) "

Może kiedyś uda nam się tam wybrać na prawdziwą
wycieczkę ?

:)

.
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         Jesienny liść

:)

                     KREATYWNE PISANIE Z MISTRZEM

            Mały Traktat o kolorach 
    Liście dębu są jak skórka na oprawie księgi.
Jak inaczej powiedzieć o nich,kiedy przybieraja (...)
kolor brunatny i są jakby skórzane, gotowe do
oprawienia w złoto (...)
  Jedne liście są żółte, inne czerwone...Ale przecież są
i żółtoczerwone, i winnoczerwone
A liście brzozy? Są niby bladożółte monety.
A notuję to wszystko, bo natknąłem się na trudność
opisania krajobrazów jesieni bez metafor i porównań
Czesław Miłosz

   Jesienny liść

   Mój listek przyniosłam z jesiennego spaceru.
  Jest nieduży i w kształcie serca. Jego brzegi 
przypominają koronkową serwetę .Liść mieni się 
zielono-żółtymi barwami .Jego powierzchnię
zdobią rdzawo-brązowo-złote piegi i cienkie dróżki
nerwów w kolorze zielonym.
Kiedy dotykam tego listka czuję jego atłasową
miękkość i delikatność. 
Serdeczny kształt liścia przechodzi ku dołowi
w szpiczasty dziubek rudek wiewiórki.
Listek zdobi jasnobrązowy długi ogonek 
  Pięknie wygląda jesienny liść muśnięty złotym
promieniem słońca....
  Najpiękniejsze opisy jesiennych liści wyszły
spod pióra Matildy Czulińskiej i Izy Trzpis z
klasy 4a
Gratulujemy

 

                       Studium przedmiotu :)

.
Okruchy poezji 

,, Podobny jest do średniej wielkości dłoni"
Jego kolory urzekają mnie intensywnością czerwieni,
żółci i szaro-niebieskiej deszczowej chmury"
,, Liście jak listy "
,, Szeleszczą wesoło złote liście i szepczą jesienne
opowieści "       .

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 21 11/2020 | Strona 9 
www.juniormedia.pl Przybij piątkę

                             DZIEŃ JEŻA 

:):)

 Czy wiecie, że :
Znakiem rozpoznawczym jeży są długie kolce, każdy jeż ma ich około 5 tysięcy i mają długość do 3cm.
Stanowią one ochronę przed drapieżnikami.
Czy wiesz, że ciąża jeży trwa od 5 do 6 tygodni i wtedy samica wydaje na świat od 1 do 5 małych jeżyków,
po trzech tygodniach otwierają one oczy.
Jedzą one głównie ślimaki, myszy, a nie raz zdarza się, że potrafią zjeść żmiję zygzakowatą, to właśnie
dzięki temu, że mogą ją pochłonąć nazywają się jeżami. Gdyż jeż oznacza pochłaniający żmije.
Czy wiesz, że jeże biegają w środku nocy? Na swych malutkich nóżkach potrafią przebiec nawet do 5 km.
Jest to niesamowity wynik, jeśli chodzi o tak małe zwierzątko.
Dawniej używało się igły jeża do zszywania ludzkiej skóry, igły jeża idealnie nadawały się do tego rodzaju
operacji.
 Jeże są to bardzo towarzyskie zwierzątka, które są w stanie bardzo szybko przywiązać się do człowieka,
głownie dzieje się tak wtedy, kiedy ludzie są dla nich dobrzy i przyjaźni.

Ciekawostki o jeżach zebrała miłośniczka zwierząt Małgosia Guściora

..
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                         ZNAJDŹCIE CZAS NA ODPOCZYNEK :)

Po dniu nauki zdalnej, warto w
pogodny dzień
 wybrać się na spacer ...

To zdjęcie zrobiła moja Mama.
Jestem na nim z siostrą i ukochanym psem.
A Wy ,jak spędzacie czas wolny ?

Uwielbiamy z siostrą bawić się z naszym psem :)

Pozdrawiam serdecznie całą moją klasę Va
oraz Pracowników szkoły.
Mam nadzieję ,że wkrótce się zobaczymy nie tylko
na monitorach.

Trzymajcie się
Gabrysia 

PS Patrzenie w dal przynosi ulgę zmęczonym oczom

              Stopka Redakcyjna 
              Victor    Czuliński
              Matilda  Czulińska
              Milena Piech 
              Iza Trzpis 
              Małgosia Guściora
              Gabriela Pietkowska
             
              Planowanie numeru:
              Milena Piotrowska,
              Natalia Pamuła
              Ewa Karlikowska
              Oliwia Siembida
              Kamil Kochan
              Mikołaj Zalot
              Karol Merkiel
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