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NASZE ZDALNE - BLOG
wpisy I
Nasz blog nie istnieje w internecie. Jest tylko tu - w gazetce. Pomysł zrodził się w czasie
zdalnego nauczania. Nasza opiekunka p. Ania zaproponowała uczniom, by wyrazili swe
zdanie na temat tej nauki i oto efekt.
Oczywiście, nie podajemy danych osobowych, bo mogłoby to zaszkodzić niektórym.
LUBIĘ ZDALNE
Podczas lekcji zdalnych można
robić wszystko, jeść, grać, spać,
rysować itp.
Niestety, niektórzy nauczyciele na
zdalnych wyłączają nam możliwość
włączenia mikrofonu, puszczają
ﬁlmik i każą go nam oglądać, nic
nie tłumacząc.
To sprawia, że lekcje stają się
jeszcze bardziej nudne i robię
wszystko, żeby nie oglądać tych
filmików.
Kto? Riwia

SKUPIENIE GRANIE WSTAWANIE
Nauczanie zdalne, tak jak i stacjonarne, ma swoje plusy i minusy.
Jedną z zalet nauczania zdalnego jest możliwość późniejszego
wstania, ponieważ wystarczy włączyć komputer i już jesteśmy w
szkole, nie trzeba do niej iść ani dojeżdżać.
Minusem jest za to skupienie. Moim zdaniem w szkole jest o nie
łatwiej. Pomimo to staram się uważnie słuchać nauczyciela i robić
notatki, ale wiem, że niektóre osoby wolą w tym czasie grać na
komputerze albo oglądać serial.
Pati

LEPSZE STOPNIE I TWARZĄ W TWARZ
Hej!
Chcę się z Wami podzielić moimi odczuciami na temat zdalnych.
Uważam, że to idealny czas na odpoczynek i polepszenie swoich
ocen. W razie problemów na kartkówkach i sprawdzianach można
upewnić się, że myśli się dobrze i nie ma błędu.
Mimo tego trudno się skupić i możliwość grania w dowolnym
momencie czasem przeszkadza.
Ten sposób nauki pomaga w dostaniu lepszych stopni, ale ma swoje
wady. Dlatego cieszę się, że po feriach wróciliśmy do nauki w szkole,
gdzie można porozmawiać ze znajomymi twarzą w twarz oraz spędzić
z nimi czas.
Wy również możecie się podzielić na naszym blogu swoimi opiniami.
Nobur

ZDALNYM MÓWIĘ: NIE
Nie lubię zdalnego nauczania i
moim zdaniem jest o wiele gorsze
niż stacjonarne.
Nie mogę spotykać się z
przyjaciółmi w szkole.
Poza tym, na zdalnym jest o wiele
nudniej.
Kiedy musimy siedzieć przed
komputerami bez innych, trudniej
też zrozumieć tematy lekcji,
ponieważ w domu dużo rzeczy
odciąga moją uwagę od lekcji.
Cieszę się, że wróciłam do szkoły.
Emi
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ODTWARZAMY OBRAZY
wystawa 7
Nasza wystawa zajmuje coraz więcej miejsca. Tym razem zapraszamy do obejrzenia
dzieł, które wykonali: Julia z 7 f i nasz redakcyjny kolega Filip Migocki z 7 e.
Przyznacie, że obu artystów z klas 7 zainspirowały bardzo znane dzieła. Ich pomysły na
odtworzenie obrazów też są zaskakująco ciekawe.
Caspar David Friedrich

WĘDROWIEC
NAD MORZEM MGŁY

oryginał:
Wędrowiec nad morzem mgły to obraz olejny na
płótnie, którego autorem jest niemiecki malarz okresu
romantyzmu Caspar David Friedrich.
Powstał w 1818 roku i ma rozmiary: 94,8 × 74,8 cm.
Poznaliśmy to dzieło w tym roku, gdy omawialiśmy
właśnie epokę romantyzmu.

Filip naprawdę wpadł na świetny pomysł. Ileż symboli
w tym jego dziele. Romantyzm był trochę dawno. Filip
uwspółcześnił to znane dzieło. Piłka zamiast wzgórza.
Morze mgły zamienił na drogę.
Myślę, że nawet gdyby nie było oryginału,
wiedzielibyśmy, który obraz odtworzył.
Karolina

Edvard Munch

KRZYK

oryginał:
Krzyk to jeden z najbardziej znanych obrazów na
świecie.
Namalował go na kartonie Edvard Munch, norweski
artysta, w 1893 roku.
Jest nieduży, bo ma: 91 cm × 73,5 cm.
Zdaniem krytyków sztuki przedstawia współczesnego
człowieka przeszytego bólem egzystencjalnym.
Obrazowi nadawano też tytuł Płacz.

Julia
naprawdę
nieźle
sobie
poradziła
z
odtworzeniem tego sławnego obrazu.
Most podobny. Rzeka też jest. Jest doskonałym
obserwatorem. Zadbała o szczegóły, bo nawet na
drugim planie stoi człowiek, jak u Munch'a.
Kolorystyka też jest podobna. Oddała nastrój.
Ale najważniejsza ta mimika.
Świetny pomysł. Gratulacje.
Karolina
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HOBBY REDAKTORÓW
W numerze 166 pisaliśmy o pokazie talentów klasy 7 e. Tam też poznaliśmy hobby
niektórych naszych redaktorów. Wpadliśmy więc na pomysł, by dziennikarze opowiedzieli
na łamach gazetki o swych zainteresowaniach.
Robicie coś fajnego, nietypowego? Napiszcie do nas - na pewno opublikujemy.
Gdy miałem 10 lat, wraz z rodzicami pojechałem do Budapesztu. To właśnie tam, po raz pierwszy, kupiłem
własny breloczek.

BRELOCZKOWE HOBBY MARKA
ZACZĘŁO SIĘ OD KLUCZA
Był to niewielki klucz, mający symbolizować klucz do
miasta. Od tamtej pory, za każdym razem, gdy
odwiedzam jakieś nowe miejsce bądź uczestniczę w
jakimś istotnym wydarzeniu, kupuję tematyczny
brelok, który ma mi o nim przypominać.
Przez 4 lata praktykowania mojego hobby udało mi się
uzbierać pokaźną, albowiem liczącą ponad 60
breloków, kolekcję.
Breloki te mają przeróżne formy, rozmiary i kształty.
Od ﬁgurek i plakietek, przez wcześniej wspomniane
klucze, do mini-scyzoryków.

Są one wykonane z różnych materiałów: część jest
metalowa, część ma plastikowe elementy, a inne są z
drewna. Każdy z nich jest w pewien sposób unikatowy
i każdy ma pewną historię.
W mojej kolekcji, znajdują się breloki między innymi z
zagranicznych miast: Budapesztu, Pizy, Pragi,
Wenecji, Rzymu i Florencji.

Oczywiście mam też breloczki z naszych polskich
miast: m.in. Wałbrzycha, Krakowa, Wrocławia,
Warszawy, Gdyni, Kołobrzegu jak i również naszego
Będzina.
Warto wspomnieć, iż moja kolekcja nieustannie się
powiększa i nie planuję, aby zmieniło się to w
najbliższym czasie.
Marek Boryń

www.dziennikzachodni.pl

Dziennik Zachodni | Numer 171 03/2022 | Strona 5

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

DLA FANÓW KIEROWNICY

Nasz redakcyjny kolega Szymon jest fanem motoryzacji, o czym przekonali się czytelnicy
już kilka razy.
W tym numerze zachęca do sprawdzenia się w Formule 1. Być może za ileś lat usłyszymy
o nim jako mistrzu kierownicy. Na razie gra...

FORMUŁA 1
Mistrzostwa Świata Formuły 1 to organizowane od 1950 roku międzynarodowe wyścigi samochodowe. Znane
są również jako wyścigi Grand Prix. Zaczęło się od Europy. A teraz? To sport o szerokim zasięgu, czyli w
Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Australii.
Marcowy wyścig o Grand Prix Bahrajnu rozpocznie rywalizację w sezonie F1 2022. Już niedługo, bo 20 marca.
A co z naszym najsławniejszym kierowcą F1?
Robert Kubica w sezonie 2022 pozostanie związany z Alfą Romeo w Formule 1, której pomagać będzie jako
kierowca rezerwowy, tester i osoba pracująca w symulatorze w fabryce w Hinwil.
Kacper

Od 2009 roku jest nawet gra wideo poświęcona F1.

F1-GRA WIDEO
Aktualnie jestem posiadaczem najnowszej wersji tej
gry, czyli F1 2021.
Czym różnią się wersje, czyli F1 2009 i F1 2021?
Przede wszystkim rozdzielczością oraz np., w F12021
wydawnictwo Codemasters dodało do gry nowe
uszkodzenie bolidu.
Poza tym w nowych sezonach prawdziwej formuły 1
może być tak, że dany/ni kierowca/y zmienią zespół.
Dlatego w nowych F1 kierowca/y są w zespołach inni
niż w poprzedniej wersji. W tej najnowszej wersji jest
też nowy tryb gry -„Droga do Sławy”.

W grze chodzi o to oczywiście, by jak najwięcej
wygrywać. Za najlepszą pozycję zdobywa się
najwięcej punktów dla wybranego przez siebie
zespołu.
Dzięki czemu zdobywasz lepszy poziom.
Szymon Pawlik
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PALCEM PO MAPIE
po feriach
Ferie się skończyły, więc nasi dziennikarze wrócili do redakcji i postanowili trochę
powspominać ten czas lenistwa. Zapraszamy na krótkie wędrówki po miejscach, które
odwiedziliśmy. Można skorzystać z tych propozycji i namówić rodzinę na wyjazd na
weekend lub choćby jeden na sobotę lub niedzielę, bo nie wszędzie jest daleko.
180 km od Będzina; 2 godziny i 45 minut

BIAŁKA TATRZAŃSKA
Miejsce dla miłośników białego szaleństwa. Ale nie tylko. Jest tu zabytkowy drewniany kościół pw. św.
Szymona i Judy Tadeusza. Został on wybudowany około 1700 roku. Dookoła są lipy – zabytki przyrody. A w
środku zbiór narzędzi rolniczych i dawnych przedmiotów gospodarczych.
Górska rzeka Białka nadaje się do uprawiania sportów ekstremalnych, takich jak kajakarstwo górskie i spływy
pontonowe.
Jeśli jednak nie należysz do miłośników mocnych
wrażeń, wybierz się do basenów termalnych Terma
Bania - miejsca relaksu i fajnej zabawy.
Warto też zaliczyć dom do góry nogami. mały, ale
piętrowy. Super przeżycie. Naprawdę jest problem z
chodzeniem prosto. Suﬁt to podłoga. Wszystko
oprócz schodów jest tu do góry nogami.
Zuzia Zębala

237 km od Będzina, 3 godziny 15 minut jazdy

JAWORZYNA KRYNICKA
To szczyt w Beskidzie Sądeckim znajdujący się w Krynicy-Zdroju, gdzie każdy dzień spędzisz aktywnie, nie
tylko zimą na stoku.
Jedną z niezwykłych atrakcji tego miejsca jest podróż
koleją gondolową - widoki na malownicze Beskidy
zapierają dech w piersiach. Trwa ona zaledwie
siedem minut, jednak narciarze i snowboardziści
pokonują ją przynajmniej kilka razy dziennie. Po dniu
białego szaleństwa warto wybrać się na poszukiwania
śladami Nikifora, artysty samouka należącego do
najwybitniejszych malarzy-prymitywistów XX wieku.
Oprócz tego koniecznie spróbujmy miejscowych wód
uzdrowiskowych, które dodadzą nam energii na
następne dni. Z pewnością nie ma tu miejsca na
nudę.
Zuzia Zębala

