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Przygotowanie:
uczniowie klasy 7
z pomocą wychowawczyni

Co w numerze?
Ważne uroczystości szkolne okiem uczniów
Krzyżówki i łamigłówki na poprawę humoru
Recenzja książki „Hachiko. Pies, który czekał”
Plusy i minusy nauki zdalnej
Quiz: Co wiesz o pieniądzach?
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 ‘’DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH’’

 30 września 2020 roku w naszej szkole
odbył się Dzień Języków Obcych
Był to dzień, w którym dowiedzieliśmy się
ciekawostek na temat różnych krajów:
Albanii, Niemiec, Szwecji, Monako,
Wielkiej  Brytanii, Włoch, Rosji, Słowacji
oraz Ukrainy. Mieliśmy okazję zobaczyć
ciekawe stroje i wysłuchać hymny
przedstawionych państw. Na samym
początku obejrzeliśmy  film, który nagrała
dla Ines, czyli wolontariuszka z Indonezji,
która odwiedziła naszą szkołę kilka lat
temu. 
   Dzień Języków Obcych został
ustanowiony w 2001 roku przez Radę
Europy. Jego celem jest zachęta do nauki
języków obcych.

A.Sz.
.

Finał projektu "Polski ZŁOTY ma 100 lat!"

   9 października odbyło się "Forum Finansowe -
Polski ZŁOTY ma 100 lat!"

   Uczniowie klasy siódmej oraz szóstej wcielili się w
rolę nauczycieli/prezenterów, który przedstawili swoim

szkolnym kolegom efekty pracy.

   Tematyka zajęć obejmowała historię pieniędzy na
świecie oraz w Polsce. Uczniowie przygotowali

plakaty, prezentacje multimedialne, gry planszowe,
krzyżówki oraz konkursy dla uczestników zajęć. Dzięki
temu pogłębili wiedzę na temat banknotów i monet. 

  Uczestnicy projektu zostali nagrodzeni specjalnymi
statuetkami z motywem polskiego złotego, nagrodami

książkowymi oraz grami planszowymi.

.
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Plusy i minusy nauki zdalnej - oczami
ucznia

Uczniowie klasy siódmej zapytani przez nauczyciela
wskazali dobre i złe strony nauki zdalnej. 
Plusy: 
- możemy dłużej spać i nie musimy dojeżdżać
- w czasie lekcji możemy leżeć lub siedzieć jak nam
wygodniej (polecamy jednak siedzieć ;))
- nauczyciel nie widzi jeśli jemy lub pijemy w czasie
lekcji
- nie trzeba dźwigać plecaka z książkami
- łatwiej pisać sprawdziany, ponieważ nikt nas nie
obserwuje 
Minusy: 
- nie możemy się spotykać z kolegami 
- trudności w zrozumieniu niektórych tematów
- mniejsza motywacja do nauki, w czasie stacjonarnej
nauki mobilizująco działa na nas obecność
nauczyciela, pewna kontrola i miejsce, czyli sala
lekcyjna
- problemy techniczne, przerywane połączenie
- mamy mniej ruchu, co może odbić się na naszym
zdrowiu
- strach przed egzaminem 

      
Uczniowie wskazywali więcej negatywnych stron

obecnej sytuacji, chociaż dostrzegali też pozytywy.
Najczęściej powtarzanym argumentem, który

przemawia na niekorzyść nauki zdalnej to brak
motywacji i chęci do nauki. Uczniowie mają problem 

z koncentracją, a niekiedy z aktywnością podczas
lekcji zdalnych, jednak podejmują starania i

uczestniczą w lekcjach.

Mamy nadzieję, że niebawem powrócimy do szkoły.

Quiz: Co wiesz o pieniądzach
1) Jak nazywa się władca widoczny na banknocie 50 zł?
a) Kazimierz Wielki          b) Mieszko I     c) Władysław Jagiełło

2) Władca na banknocie 500 zł?
a) Bolesław Chrobry        b) Zygmunt Stary    c) Jan Sobieski

3) Co przedstawia denar Bolesława Chrobrego widoczny na banknocie
20 zł?
a) paw    b) orzeł     c) kogut      d) wszystkie odpowiedzi prawdopodobne

4) Oglądając banknot pod światło zauważymy ......., który przedstawia
portret władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału. 
a) pieczęć      b) znak wodny     c) znak banknotowy

5) Na którym banknocie widoczne są insygnia królewskie (jabłko i berło)?
a) 10 złotych      b) 200 złotych     c) 50 złotych

Poprawne odpowiedzi znajdziesz na środku ostatniej strony.

10 zł

denar Chrobrego

10 zł

denar
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Hasło: ....................

            Recenzja książki Lluis Prats „Hachiko. Pies, który czekał"
  Jakiś czas temu przeczytałam książkę autorstwa Lluis Prats pod tytułem „Hachiko.
Pies, który czekał”. Akcja dzieje się w Japonii. Pewnego zimowego dnia główny
bohater – profesor Eisaburo Ueno wraca jak co dzień z pracy, z Uniwersytetu
Tokijskiego. W domu czeka na niego przesyłka. Kilka dni wcześniej kupił małego
szczeniaka - prezent dla swojej córki. Zmarznięty i zmęczony piesek po długiej
podróży trafia do nowego domu.  Szczeniak otrzymuje imię Hachiko i mimo, że miał
być prezentem dla córki, na swojego pana wybiera profesora Ueno. Każdego dnia
rano odprowadza go na stację kolejową, po czym po południu czeka tam, aby
przywitać wracającego z pracy mężczyznę. Pewnego dnia profesor nie wraca 
o zwykłej porze... A Hachiko czeka...
  Ta przepiękna historia wydarzyła się naprawdę. Opisuje ogromną przyjaźń
 i wierność jaką okazują człowiekowi psy. Książka jest niezwykle wzruszająca, to
wyjątkowa opowieść o lojalności, ale także o zdumiewającej przemianie
pragmatycznego i skrytego człowieka. To książka o obietnicach a także o miłości
 i ogromnej tęsknocie. Hachiko udowodnił, że nigdy nie zapomina się o tych, których
się kocha.  Mieszkańcy Tokio wybudowali pomnik Hachiko, znajduje się obok
dworca.Polecam również film pod tytułem „Mój przyjaciel Hachiko”, w którym rolę
profesora zagrał Richard Gere.
A.P

  Odpowiedzi do quizu
 1a, 2c, 3d, 4b, 5c

Krzyżówka
1. Czerwony na świadectwie. 
2. Wolny czas między lekcjami.
3. Piszemy nią po tablicy.
4. Wpisywana z powodu złego
zachowania.
5. Lekcja, na której biegamy.
6. Przeciwny kierunek 
do północy.
7. Rozpoczyna i kończy każdą
lekcję w szkole.
8. Jeden z przedmiotów, którego
uczy pani Karpińska.
9. Nazwisko ulubionej pani,
która prowadzi świetlicę.
10. Sprawdzana na początku
lekcji.

Krzyżówka
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