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Najpiękniejsze zdjęcia pilskich
zabytków na tle złotej jesieni

.

.

W listopadzie 
p. Bogusława
Różańska 
i p. Małgorzata
Bartecka
przekazały
informacje 
o Konkursie
Fotograficznym 
na najpiękniejsze
zdjęcia pilskich
zabytków na tle
złotej jesieni pod
patronatem
Prezydenta Miasta
Piły pana Piotra
Głowskiego.  
W piątek 4 grudnia
2020 r. komisja,
której
przewodniczył
uznany artysta

– fotografik
Wojciech
Beszterda, 
wyłoniła laureatów
konkursu.
III miejsce zajęła
Nadia Zbroniec 
z klasy 6e.

Konkurs cieszył się
bardzo dużym
zainteresowaniem.
Zdjęcia można 
było obejrzeć 
na stronie 
facebook.com/miastopila.

Nadia

W tym
numerze:

Pandemia

Kamil Stoch
zwycięzcą!

Nauczanie
zdalne 
– uczniowskie
przemyślenia

Wakeleta
znamy i nie
zawahamy się
go użyć!

Wręczenie nagród

Nagrodzone zdjęcie Nadii

http://facebook.com/miasto
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Nauczanie zdalne 
– uczniowskie przemyślenia

Wakeleta znamy i nie zawahamy
się go użyć!

Od marca 2020
roku przez
koronawirusa
wprowadzono w
naszej szkole
nauczanie
zdalne. Miało
to trwać krótko,
lecz niestety
wirus przedłużył
ten czas do
następnego
roku i nie
wiadomo, jak to
długo jeszcze
potrwa. Dzieci
te zmiany
postrzegają
różnie. Oto
moje
przemyślenia -
uczennicy klasy
piątej.

Na co dzień
brakuje mi
kontaktów 
z koleżankami,
wspólnych
rozmów i zabaw
na korytarzu
szkolnym.
Tęsknię
również za
zajęciami
wychowania
fizycznego:
bieganiem 
po boisku, 
graniem 
w
zbijaka 
i bejsbolem.
Tęsknię za
bezpośrednim
kontaktem

z nauczycielami
i ich jasnymi
wskazówkami,
co i jak się robi.
Rodzice nie
wszystko
umieją
 i potrafią
wytłumaczyć
tak jak
nauczyciele.
Marzę o tym,
aby wrócić jak
najszybciej 
do szkoły i
chciałabym, aby
koronawirus
przestał istnieć.

Martyna 
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3 grudnia 2020
roku klasa 8a 
w ramach
projektu "zaproś
mnie na swoją
lekcję" gościła
ambasadorkę
Wakeleta w
Polsce panią
Arletę
Kwaśniewską.
Uczniowie
zdobyli
umiejętność
gromadzenia
materiałów,
zbierania
kolekcji i
tworzenia
prezentacji na
wirtualnej
tablicy wakelet.
Czas upłynął w
mgnieniu oka! 
Następnie
uczniowie  w
ramach
powtórek przed
egzaminem
ósmoklasisty
zaczęli
pracować
projektem do
"Opowieści
wigilijnej".

Czym jest
Wakelet?
To wspaniałe
narzędzie, które
pozwala
zapisywać,
kolekcjonować i
udostępniać
materiały w
postaci
cyfrowej. Dzięki
Wakelet
możesz zapisać
i ułożyć w
dowolnej formie
wszystkie
interesujące
napotkane w
sieci linki, pdf,
zdjęcia itp.
Wakelet
posiada też
aplikacje na
smartfona. 
Można pobrać
link do kolekcji,
QR kod,

udostępnić
kolekcję w
serwisach
społecznościo-
wych, osadzić 
za pomocą
kodu embed 
na stronie
internetowej 
lub blogu, a
także
wyeksportować
do formatu
PDF. Wakelet
umożliwia
zaproszenie
innych osób 
do
współtworzenia
kolekcji, co daje
możliwość
współpracy 
nad jednym
projektem.
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