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Zostań Mistrzem Bezpiecznego Neta!

.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowi naszej
szkoły mieli możliwość zaznajomić się z
problematyką bezpieczeństwa online. W tym celu
wykonali zadania misji specjalnej. Wprowadzenie do
gry brzmiało.  
Twój komputer został zaatakowany przez wirusy,
które śledzą Twoją aktywność w sieci i wysyłają z
Twoich kont w social mediach dziwne wiadomości.
Aby zlikwidować niebezpieczne działania, musisz
zdobyć tytuł Mistrza Bezpiecznego Neta. Żeby go
otrzymać,  musisz przejść cztery misje i zdobyć
specjalny login.
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Pandemia oczami młodzieży

Kreatywnie 
na plastyce!

Pandemia to trudny okres dla nas
wszystkich. Nowe obostrzenia
zmieniają nasze życie. Nie jest to
łatwe, ale to jedyna droga, aby
pokonać wirusa. Największe
znane w historii pandemie to:
dżuma w XIX w. czy też grypa
hiszpanka 1918-1919.
W obecnych czasach dotknęła nas
pandemia covid-19 , która atakuje
drogi oddechowe. Objawia się
podobnie jak przeziębienie, ale w
trudnych przypadkach
przypomina zapalenie płuc. 
W naszych głowach często
pojawiają się pytania: 
Kiedy wszystko będzie miało swój
koniec?
Co będzie dalej?
Czego możemy się spodziewać?
Czy choroba dotknie w końcu
każdego z nas? 
Czy nowy brytyjski
zmutowany szczep wirusa nam
zagraża? 
Czy warto się szczepić?

Wpływ pandemii na młodzież
Obostrzenia dotyczące covid-19
ograniczają nie tylko kontakt
młodzieży z rówieśnikami,
 ale i z najbliższą rodziną. 
Młodzi coraz bardziej nadużywa
Internetu
dla rozrywki czy komunikacji 
z przyjaciółmi, a czas spędzany 
w mediach społecznościowych
przekracza nawet 6 godzin.
Nadzieją nastolatków były ferie.
Obostrzenia dotyczące 
covid-19 pokrzyżowały plany dzieci
na wszelkie wyjazdy,
spotkania z przyjaciółmi 
oraz odwiedziny najbliższych.
 Plusem wprowadzonych
zakazów jest czas spędzany 
z rodzicami , którego jest teraz
znacznie więcej.

Nauka w czasie pandemii
Nauka uległa wielkiej zmianie.
Edukacja w szkole została
zastąpiona zajęciami zdalnymi, 
a lekcje trwające 30 minut
uniemożliwiają nauczycielom
rozwijanie ciekawych tematów.
Bezpośredni kontakt z pedagogami
pozwalał łatwiej
zrozumieć przerabiany materiał.
Nauczyciel miał pewność, 
że uczeń jest odpowiednio
przygotowany do lekcji 
lub na ewentualną kartkówkę. 
Przy nauce
zdalnej większość uczniów
korzysta z pomocy Internetu 
na sprawdzianach, pracach
klasowych i kartkówkach. 
Sprawia to, że odpowiedź na
każde pytanie jest łatwiejsza
 do znalezienia. Jednak
rozwiązaniem tego problemu jest
stosowanie przez
niektórych nauczycieli specjalnych
zabezpieczeń lub trudniejszych
pytań przy ograniczeniu
czasu na ich rozwiązanie.

Nikola

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne
Prace Plastyczne” to najpopularniejszy w Polsce blog
plastyczny. Jego celem jest wspieranie całościowego
rozwoju ucznia przez zabawę, eksperymentowanie i
proces twórczy za pomocą różnorodnych działań
plastycznych.
Dzięki niemu uczniowie naszej szkoły mają możliwość
zapoznawania się z różnymi pomysłami na prace
plastyczne i chętnie to robią! 
Oto efekty ich pracy: ---->                                Julka
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CZAS ZWIEDZIĆ LONDYN!

Na pewno
każdy z was
zna słynny,
londyński
Big Ben. 

Lecz w
Londynie
jest całe
mnóstwo
innych
zabytków 
i ciekawych
miejsc, 
które 
warto
zobaczyć.

LONDON EYE
Diabelski młyn, którego wysokość
wynosi aż 135 metrów! Gdy
kabina, w której się siedzi jest w
najwyższym punkcie, można
zobaczyć cały Londyn, a
przynajmniej zdecydowaną
większość tego miasta. Jeśli nie
ma żadnych problemów
technicznych, cała trasa trwa około
30 - 40 minut.

PAŁAC
BUCKINGHAM

Londyńska rezydencja brytyjskich
monarchów. Jest to największy
pałac królewski na świecie, 
pełniący od 1837 roku funkcję
domu rodziny królewskiej.

GREENWICH
Dzielnica Londynu, na której
znajduje się park, ale także
obserwatorium, przez które
przebiega punkt zerowy,
oddzielający półkulę zachodnią od
wschodniej.

TOWER BRIDGE
Wydaje mi się, że większość osób
słyszało o nim. Jest to most
zwodzony, jeden z najbardziej
charakterystycznych obiektów w
Londynie. Budowa tego mostu
zajęła osiem lat, a oficjalne
otwarcie odbyło się 30 czerwca
1894 roku. Wysokość najwyższego
punktu wynosi 65 metrów. 

Co ciekawe, Tower Bridge często
mylony jest z sąsiednim London
Bridge.

KATEDRA
ŚWIĘTEGO PAWŁA

Katedra świętego Pawła jest
siedzibą londyńskiego biskupa.
Wysokość tej budowli wynosi 110
metrów wysokości i jest trzecią
najwyższą katedrą na świecie.
Prowadzi do niej widoczny na
zdjęciu most  Millenium. 
Od środka budowli, kopuła oraz
ściany są ozdobione freskami
przedstawiającymi życie świętego
Pawła.

Marysia

MR https://view.genial.ly/6043a21eb75eaa0d49a2ea74/presentation-londyn
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Co w szkole piszczy?

Nauka czytania jest nierozerwalnie
związana z książkami i jest jednym
z największych wyzwań, jakie stoi
przed dzieckiem u progu szkolnej
edukacji.
Z myślą o pierwszoklasistach-
Instytut Książki w ramach kampanii
„Mała książka- wielki człowiek”,
przygotował wyprawki czytelnicze,
w skład których wchodzą: książka
„Pierwsze abecadło”, broszura
informacyjna dla rodziców i
opiekunów „Książką połączeni,
czyli uczymy się czytać razem”
oraz kreatywny alfabet.

Za sprawą przygotowanej
specjalnie dla nich książki chcemy
zaprosić wszystkich pierwszaków
do czytania zarówno
samodzielnego, jak i z udziałem
najbliższych.

Magda Riske

.
.

A może by tak sprawdzić, jakimi
drogami chadzają nasi ulubieńcy?

W Międzynarodowym Dniu Kota
Samorząd Uczniowski zachęcił
wszystkich uczniów i nauczycieli
zapraszamy do wstawiania w
komentarzach na fb zdjęć 
kociaków. 
Zobaczcie, w jakich tajemniczych
miejscach udało się Wam
upolować z obiektywem kocie
Piękności i przytulne Słodziaki.

SU .

REDAKCJA WYDANIA: Nikola, Marysia, Julia, Magda Riske, SU
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Karolina Pawłowska, Patrycja Burzyńska

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
niecodziennikszkolny.wordpress.com
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