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21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

-

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ta data upamiętnia zabójstwo 5
studentów podczas demonstracji w Bangladeszu w 1952roku, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. MDJO ma w założeniu
dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
W ramach szkolnych obchodów tego święta, zapraszam do zabawy! 

Dla pierwszych 10 osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania zadań pod adres
agnieszka.kulig@zstfablok.edu.pl czekają 5 z aktywności z języka polskiego.

  W tym numerze:

Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego
Przetrwać na stacjonarnym -
poradnik dla opornych i
zdesperowanych.
Moja pasja..... 
ABC recyklingu
Kompetencje miękkie i twarde-
co musisz o nich wiedzieć?

-

mailto:agnieszka.kulig@zstfablok.edu.pl
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Skreśl niepotrzebny wyraz.

1. Wiosna to radosny okres czasu.
2. W miesiącu kwietniu pojedziemy do Zakopanego.
3. Spotka się to na pewno z przychylną aprobatą naszej szkolnej społeczności.
4. Właśnie z tej miejscowości mamy aktualne i bieżące informacje.
5. Powtórz ponownie ten fragment melodii.
6. Kontynuuj dalej swoje opowiadanie.
7. W  tej księgarni można oczywiście nabyć najświeższe nowości. 
8. Fakty te nie są odosobnione i sporadyczne.
9. Mimo to trzeba było cofnąć się z powrotem do punktu wejścia. 

        Narysuj dzidę zgodną z opisem:
Dzida składa się z przeddzidzia dzidy, śróddzidzia dzidy i zadzidzia dzidy. A przeddzidzie dzidy składa się z przeddzidzia przeddzidzia dzidy, śróddzidzia
przeddzidzia dzidy i zadzidzia przeddzidzia dzidy. Śróddzidzie dzidy natomiast składa się z przeddzidzia śróddzidzia dzidy, śróddzidzia śróddzidzia dzidy i zadzidzia
śróddzidzia dzidy. Z kolei zadzidzie dzidy składa się z przeddzidzia zadzidzia dzidy, śróddzidzia zadzidzia dzidy i zadzidzia zadzidzia dzidy

- -
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Przetrwać na stacjonarnym –  
              
               poradnik dla opornych i zdesperowanych 

 

                                                                                             

 Stało się. To fakt. Nic już nie można zrobić. Rwanie włosów z głowy, lamenty i złorzeczenia niczego nie zmienią.
Nauczanie zdalne się zakończyło -ku uciesze nauczycieli, na nieszczęście uczniów. Musimy powrócić do szkoły,
gdzie znów naszą rzeczywistością staną się smutne momenty (stanie pod tablicą, sprawdziany, kartkówki), bitwy o
godną ocenę („Proszę, niech się pan/pani zlituje, mam kota, brata i turniej RPG w toku…”), przepychanki w kolejce
do sklepiku i hausty „świeżego” powietrza wdychane w pośpiechu na pięciominutowej przerwie…

Sprawimy też więcej kłopotów nauczycielom - ktoś przecież musi w końcu sprawdzić nasze sprawdziany, ktoś musi
się przyglądać naszym podrygom na przerwie i dbać, byśmy wyszli ze szkoły w jednym kawałku i bez poważnych
obrażeń. Aby nie drażnić ciał pedagogicznych nadmiernie, przygotowałem dla was, uczniów, listę rzeczy, które
pomogą wam przeżyć traumę związaną z powrotem do szkoły:

1. Wezwany do odpowiedzi nie mów, że mikrofon ci nie działa i masz problemy z internetem
2. Notuj. Teraz nauczyciel cię widzi.
3. Brak notatek ze zdalnego możesz tłumaczyć porwaniem zeszytu przez terrorystów, ale
nie licz na zrozumienie. Weź to na klatę i obiecaj poprawę.
4. Nie pisz na czacie do kolegi z ławki obok, tylko z nim pogadaj. Po prostu. Polecam
gadanie na przerwie, nie na lekcji.
5. Wprowadź na lekcje trochę humoru. Opowiedz żart związany z "przypadkowym
odciszeniem mikrofonu" lub poproś nauczyciela o przytoczenie zabawnych momentów
nauki zdalnej- zawsze „urwiesz” trochę lekcji.
6. Wyluzuj. Do wakacji tylko 4 miesiące…

B.R- Życzliwy
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Oszukaj w wykreślance antonimy podanych słów 

DUŻY, GRUBY, SMUTNY, NISKI, CICHY, KRÓTKI, WOLNY, ZIMNY, BRUDNY, GŁUPI

   
Słowotworki:

Stwórz 3 neologizmy, których twoim zdaniem brakuje w języku polskim.

Przykład: zdalniacz-fan zdalnego nauczania.

-
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KOMPETENCJE MIĘKKIE I TWARDE - CO MUSISZ O NICH WIEDZIEĆ?

  
Każdy z nas kończy edukację na pewnym poziomie, każdy z nas ma pewne doświadczenie i konkretne umiejętności. To właśnie kompetencje twarde,
które jak podaje Wikipedia, oznaczają to samo co  kompetencje zawodowe, czyli zestaw wiedzy i umiejętności i umożliwiających efektywne wykonywanie
zadań na stanowisku pracy, poświadczonych dokumentami.
Wybrane przykłady umiejętności twardych:

znajomość języków obcych
wiedza specjalistyczna
umiejętność obsługi programów
prawo jazdy
obsługa kasy fiskalnej
umiejętność kontroli stanu technicznego zespołów mechanicznych oraz wymiany zużytych elementów takich jak: oleje, płyny, filtry
umiejętność organizacji przyjęć weselnych, tworzenie dekoracji
tworzenie plakatów , haseł reklamowych. 

Umiejętności twarde uznaje się za podstawowe, bo to właśnie od nich zależy , czy twoja kandydatura na dane stanowisko pracy w ogóle zostanie
rozpatrzona. 

Umiejętności  miękkie- co to właściwie jest?
W ostatnim czasie coraz więcej pracodawców docenia umiejętności miękkie i poszukuje pracowników posiadających
właśnie takie.  Kompetencje miękkie są nazywane zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi. Są to cechy  oraz
umiejętności społeczne , które warunkują to , jak sie zachowujesz, organizujesz swoją pracę. 
Przykłady kompetencji miękkich:

asertywność
komunikatywność
odporność na stres
kreatywność
umiejętność pracy w zespole
wysoka kultura osobista
samodyscyplina
dobra organizacja pracy.

Jeszcze do niedawna te niemierzalne umiejętności nie były brane pod uwagę w tak dużym stopniu jak dziś. Teraz
pracodawcy właśnie ten rodzaj kompetencji coraz bardziej doceniają. Prawdopodobnie dlatego, że często łatwiej
nauczyć pracownika umiejętności twardych niż od początku budować oraz inwestować w tworzenie jego kompetencji
miękkich. Badania rynku sugerują, że zapotrzebowanie na umiejętności miękkie stale wzrasta. 
                                                                                                                                                                                                      Źródło: www.aplikuj.pl
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Siema, jestem Janek, większość może mnie kojarzyć z założenia teamu łyżwiarskiego w Chrzanowie (Ice Freestyle
Chrzanów). Patrząc na moje hobby,pasje, to nie mam ich mało. Pierwszą jest oczywiście jazda na łyżwach, jednakże z
chrzanowskiego teamu jestem jedynym, który zaszedł dalej. Prawie 5 lat temu pierwszy raz stanąłem na lodzie, a przez
ten czas zdążyłem już zdobyć tytuł "Mistrza Polski". Wgłębiając się w tę pasję poświęciłem dużo nerwów, pieniędzy
oraz, co najważniejsze, czasu. Było warto, ponieważ osiągnąłem więcej, niż się spodziewałem, a to nie koniec. Teraz
celuję w niemieckie konkursy i rezygnuje z polskich.

Przed tą pasją miałem oczywiście jeszcze inne zainteresowania, które się nie zmieniły jak np. szkicowanie/rysowanie,
motoryzacja, rolki, języki obce, łowienie i oczywiście granie w gry. Jednak najwięcej czasu z tych pozostałych
poświęcam na rolki i języki. Dzięki kierunkowi wybranemu w „Fabloku” dowiedziałem się także więcej o motoryzacji, co
odzwierciedla się w mojej fascynacji tuningiem. Nie poszedłem na ten kierunek, aby być mechanikiem, ale by
rozszerzyć horyzonty mojej wiedzy o samochodach. Nie wiadomo, gdzie będę pracować, jednakże ta wiedza będzie ze
mną zawsze.
Najważniejsze to szukać swojej pasji w życiu, jest to coś, czego nikt nie zdoła wam odebrać.

Ice Freestyle, to moje hobby, którym interesuje się prawie od 5 lat. Jest to styl jeżdżenia na łyżwach, który łączy jazdę
hokejową jak i figurową, ale dodając footwork i wiele innych czynników wpływających na dowolny styl, czyli freestyle.
Można go kojarzyć z szybkiego "przebierania" nogami, nazywa się to footwork i należą do tego różne triki. Najbardziej
podstawowymi są "Crazy" oraz "Grapevine".Prawie każdy trik wymaga płynności i umiejętności "wyginania" kostek w
łyżwie.

Każdy, kto siedzi w tym sporcie rozróżnia style, jest ich 4. Pierwszy to "Newblade", który głównie polega na tańcu i
małej pracy łyżew, jest on przede wszystkim wykorzystywany przez Francuzów. Drugi, mój ulubiony, to styl niemiecki.
Polega na łączeniu wszystkiego m.in.: rytmiki, footworku, akrobatyki i breakdance. Kolejny to nasz polski styl, słyniemy
z jak najszybszego "przebierania" nogami patrząc w lód, dodatkowo do polskiego stylu zaliczamy niektóre figury z
akrobatyki. Czwartym i ostatnim jest styl z Kanady (dokładniej z Toronto), polega on na breakdance. W tym stylu każdy
łączy wszystko z trikiem zwanym "Donut" (polega on na trzymaniu jednej ręki na lodzie jednocześnie jeżdżąc wokół niej
w małym okręgu), do tego ludzie dodają triki z parkietu.

Sam sport nie jest znany, ale robimy co się da, aby o nas usłyszano. Organizujemy pokazy, konkursy, wydarzenia i
warsztaty. Każdy z naszej dużej grupy rozciągającej się na cały świat z chęcią uczy początkujących, więc jeśli to was
zainteresuje, polecam obejrzeć filmiki z eventów, które miały miejsce. Możecie wpisac " ice freestyle" na youtubie,
aczkolwiek ja polecam 3 kanały: "xeolifestyle", "global ice skating", " Alpine ice freestyle".

Moja pasja.......
                        

                                                                                                                     Janek z klasy 4 tb
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Janek Kosterewa klasa 4 TB
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Światowy Dzień Recyklingu 18 marca 2022 
Segregujesz śmieci czy wrzucasz gdzie popadnie? 18 marca na całym świecie obchodzony jest dzień recyklingu. Ustanowiono go w 2018 r.
w celu promowania korzyści, jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców.

   Mądre zarządzanie zasobami naturalnymi, oraz ich powtórne wykorzystanie, jest ważnym aspektem dbałości o ekologię i zrównoważony
rozwój naszej planety.

Musimy myśleć o tym, co wyrzucamy, widząc w odpadach nie tylko same śmieci, ale też okazję do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Starannie segregując odpady, przyczyniamy się do możliwości natychmiastowej ich utylizacji i przetworzenia na surowce, które zostaną
ponowie wykorzystane.

Każdego roku ponad 2 mld ton odpadów trafia na wysypiska całego świata. Na Starym Kontynencie recyklingowi poddaje się niecałe 30%
odpadów z tworzyw sztucznych. Kraje Unii Europejskiej chcą radykalnie zmienić te proporcje i już w 2030 roku wszystkie odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych mają nadawać się do przetworzenia.

Starannie segregując odpady, przyczyniamy się do możliwości natychmiastowej ich utylizacji i przetworzenia na surowce, które zostaną
ponowie wykorzystane. 
Przykładowo, dzięki recyklingowi możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla rocznie o ponad 700 milionów ton, a jednocześnie zaspokoić
40% światowego zapotrzebowania na surowce.
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	Sam sport nie jest znany, ale robimy co się da, aby o nas usłyszano. Organizujemy pokazy, konkursy, wydarzenia i warsztaty. Każdy z naszej dużej grupy rozciągającej się na cały świat z chęcią uczy początkujących, więc jeśli to was zainteresuje, polecam obejrzeć filmiki z eventów, które miały miejsce. Możecie wpisac " ice freestyle" na youtubie, aczkolwiek ja polecam 3 kanały: "xeolifestyle", "global ice skating", " Alpine ice freestyle".


	Światowy Dzień Recyklingu 18 marca 2022
	Segregujesz śmieci czy wrzucasz gdzie popadnie? 18 marca na całym świecie obchodzony jest dzień recyklingu. Ustanowiono go w 2018 r. w celu promowania korzyści, jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców.
	Mądre zarządzanie zasobami naturalnymi, oraz ich powtórne wykorzystanie, jest ważnym aspektem dbałości o ekologię i zrównoważony rozwój naszej planety.
	Musimy myśleć o tym, co wyrzucamy, widząc w odpadach nie tylko same śmieci, ale też okazję do poprawy stanu środowiska naturalnego. Starannie segregując odpady, przyczyniamy się do możliwości natychmiastowej ich utylizacji i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.   Każdego roku ponad 2 mld ton odpadów trafia na wysypiska całego świata. Na Starym Kontynencie recyklingowi poddaje się niecałe 30% odpadów z tworzyw sztucznych. Kraje Unii Europejskiej chcą radykalnie zmienić te proporcje i już w 2030 roku wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mają nadawać się do przetworzenia.   Starannie segregując odpady, przyczyniamy się do możliwości natychmiastowej ich utylizacji i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.  Przykładowo, dzięki recyklingowi możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla rocznie o ponad 700 milionów ton, a jednocześnie zaspokoić 40% światowego zapotrzebowania na surowce.


