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OBCHODY ŚWIĘTA BIBLIOTEKI
"CZYTANIE JEST MAGICZNE !"

     CO SIĘ DZIAŁO 
    W BIBLIOTECE?

.

Rok 2014 
ma być czasem
wzmożonych
i zintegrowanych
działań na rzecz
wzrostu
czytelnictwa
oraz poszerzania
wiedzy społecznej 
o książce pod
hasłem
650 LAT
W SŁUŻBIE
KSIĄŻKI.

- wystawa 
"Książki z
autografami",
- zabawa dla
uczniów "Znani na
ilustracjach", 
w której należało
odgadnąć imię 
i nazwisko
przedstawionego
poety lub pisarza,
- akcja
"bookcrossing" - 
weź, przeczytaj
i podaj dalej...,

- " Nie oceniaj
książki
po okładce, akcja
wypożyczania
książek w ciemno,
- zbiórka darów dla
 biblioteki szkolnej.

Święto biblioteki
szkolnej trwało od
28 - 30 X 2014 r.

Dziękujemy paniom
bibliotekarkom za
wspaniałą zabawę.

.
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                   Komputer czas twój zżera, 
       więc naucz się mówić nie do komputera!

   Komputer jest takim urządzeniem od którego łatwo
się uzależnić.
   Przedstawię przykładowy scenariusz:
Kupiłeś/Kupiłaś sobie nową grę komputerową. Siadasz
do komputera i zaczynasz w nią grać. Myślisz- "Ale
fajna". Po godzinie grania dochodzisz do kolejnego
poziomu lub misji (jak kto tam woli)
 i mówisz- "to tylko godzina, przejdę następny poziom i
koniec", po czym znów wracasz do gry.
 Mija następna godzina i sytuacja się powtarza. Nagle
do pokoju wchodzi mama,  mówiąc,
 że siedzisz za długo i masz już skończyć, a ty
odpowiadasz "zaraz". Tyle, że najczęściej taka chwila
trwa trochę dłużej. Mama przychodzi znowu i znowu, a
sytuacja zaczyna się powtarzać. W końcu jednak
wyłączasz komputer i myślisz "Jutro obiecuję - tylko
przejść jedną misję i koniec". Ale czy na pewno tak się
stanie?

   Komputer to bardzo przydatne urządzenie, ale do
czasu. Dzięki niemu można korzystać z internetu,
który jest nieskończenie wielki, gdyż ciągle pojawiają
się nowe informacje, zdjęcia, strony internetowe. 
Po za internetem na komputerze można robić wiele
innych rzeczy, np. tworzyć dokumenty, prowadzić
rachunki, rysować, no i oczywiście grać, co się
najczęściej  nas dotyczy.
Grając w gry strategiczne, uczysz się  metod
testowania zaawansowanych strategii, które mogą
zostać wykorzystane w realnych sytuacjach
np. w sytuacjach biznesowych, 

 w których trzeba przyjąć odpowiednią taktykę
 i umieć przewidzieć ruch partnera.
    Grając w gry RPG [ang. Role Plying Game], 
wcielasz się w daną postać. Gracz przyjmuje rolę,
która jest formowana w procesie gry i zdobywania
kolejnych doświadczeń. Osoba niejako staje się
sceniczną postacią i poprzez formowanie charakteru
postaci, podejmowanie określonych decyzji, zaczyna
rozumieć, dlaczego, dzięki temu rozwija się określone
umiejętności, a inne zaniedbuje. Jaki ma to wpływ 
na przyszłe życiowe wybory?
Widać z gier można się czegoś nauczyć, ale w jaki
sposób uniknąć uzależnienia?
Pamiętaj, żeby robić co godzinę przerwę, przynajmniej
15 minutową. Nigdy nie spędzaj przed komputerem
całego dnia, gdyż odbije się to na swoim zdrowiu, a na
pewno może spowodować
 to uzależnienie. Postaw sobie limit 1 godzina dziennie.
Wtedy przy okazji nauczysz się konsekwencji. Nigdy
nie tłumacz się tym, że miałeś coś do zrobienia do
szkoły, ale jakoś ci wyleciało i zacząłeś grać, kiedy
któryś z rodziców cię przyłapie na graniu. Zawsze rób,
co masz zrobić, dzięki temu unikniesz 'wciągnięcia'
się. Nie jedz, gdy grasz, 
tylko pij sok lub wodę. Staraj się robić to jednak daleko
od sprzętu. Przez to nie będziesz się zapychać, a przy
tym nie zaczniesz zbierać 'tłuszczyku'.
                                                        Agx

google

Jak poznać osobę uzależnioną od komputera?

Osobę uzależnioną łatwo poznać, ma podkrążone
oczy, jest nieprzyjemna, po przebudzeniu siada 
przed komputerem. Jeśli nie potrafisz oderwać się 
od komputera, tłumaczysz się, że chciałeś 'tylko coś
sprawdzić' to początek uzależnienia. Korzystając 
z powyższych porad, masz większe szanse, że
unikniesz uzależnienia.
 
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
NAZYWA SIĘ SIECIOHOLIZMEM.

JEŚLI UZNASZ, ŻE MASZ PROBLEM, POPROŚ O
POMOC DOROSŁYCH. .
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Ach Andrzejki,
Andrzejki...

  Dziś cień wosku ci ukaże, 
  co ci życie niesie w darze.

*

     5 pytań do....     
  Zapytaliśmy czwartoklasistów: 
 Jak Wam się podoba w klasie 4?    

*

 Ten jeden 
w roku wieczór
to doskonała
okazja do
zabawy trochę
na serio, trochę
żartem... 
Wróżba prawdę

Ci powie...? 
W co się bawić
na
andrzejkowym
przyjęciu?
Jedną z
najpopularnie-
jszych wróżb

andrzejkowych
jest lanie
wosku, a
następnie
odgadywanie 
kształtów cieni
na ścianie.
W andrzejkową

noc wywróż
sobie zawód,
jaki będziesz
uprawiać w
dorosłym życiu!

Przy okazji 
wróżb
andrzejkowych
można
poćwiczyć...
matematykę!
Oblicz swoją
urodzeniową
cyfrę (data
urodzenia

29.12.2002:
2+9+1+2+2+0+0+2
= 18 = 1+8 = 9)
W andrzejkową
noc spełniają 
się dobre sny.
Wyjątkowa
zabawa zależy
tylko od waszej
pomysłowości!

*

LISTOPADOWE TOP 10
1. Calvin Harris & Ellie Goulding -
Outside
2. Clean Bandit, Jess Glynne - Real
Love
3. Sia - You're Never Fully Dressed
Without a Smile
4. Gwen Stefani - Baby Don't Lie
5. Zella Day - Hypnotic
6. Iggy Azalea - Iggy SNZ
7.Jessie J - Burnin' Up
8. Lily Allen - Air Balloon
9. Miley Cyrus - 4x4
10. Nina Nesbitt - Selfies

                                 Zoff *

TRADYCJA WRÓŻB
ANDRZEJKOWYCH sięga,
prawdopodobnie czasów
pogańskich. Pierwsza  znana
wzmianka o wróżbach
andrzejkowych, pojawiła się 
w 1555 roku. 

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota,
w grudniu drogi bez błota.
Gdy święty Andrzej ze śniegiem
przybieży, sto dni  na polu leży.
                                 Wera

 

Andrzejki 
to magiczny
czas wróżb.
Któraż 
z dziewczyn 
nie chciałaby
poznać
przyszłości! 

OLCIA

*

ZOFF

*
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  'Witajcie w naszej bajce..." zaśpiewał pan Kleks
i jego uczniowie. 15 X 2014 roku uczniowie klas 4.
obejrzeli  przedstawienie pt."Pan Kleks". 
  W roztańczonej i rozśpiewanej akademii uczniowie
zobaczyli: profesora Kleksa, golarza Filipa oraz jego
synów. Poznali historię szpaka Mateusza-księcia
zamienionego w ptaka.  Świetną grę aktorów dopełniła
piękna scenografia, muzyka, taniec, piosenki i
niesamowite efekty specjalne.       
 Przedstawienie bardzo się podobało i zachęciło
uczniów do przeczytania lektury. .

   22 października o godzinie 11.00 w Teatrze Miejskim
RCK uczniowie klas 5 i 6 mieli niecodzienną okazję
obejrzeć spektakl baletowy „O dziewczynie
zamienionej w łabędzia” w wykonaniu zespołu
„Szafirki” do muzyki Piotra Czajkowskiego.
   Niezwykła muzyka, choreografia i stroje pomogły
poczuć magię baletu. Natomiast wybitne umiejętności
młodych artystek, także uczennic naszej szkoły 
i koleżanek, wywarły na nas duże wrażenie.
   Z niecierpliwością czekamy na kolejny występ.

*
  REDAKCJA:
      Agx, 
      Zoff, 
     Olcia,
     Wera

   OPIEKUN:
  p. Karolina
    Strógarek

*

                          CO W SZKOLE PISZCZY?       
        BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

  11 listopada obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości. Ustanowiono je, by uczcić rocznicę
wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach
niewoli - w 1918 r. stało się niepodległe, wolne od
zaborców. W obchody Święta Niepodległości włączyli
się wszyscy uczniowie naszej szkoły, przygotowując
wystawę plastyczną prezentującą symbole narodowe.
 Zaś uczniowie klas 6.  7 XI obejrzeli spektakl pt.
„Pociąg do wolności” przygotowany przez panie D.Fąs,
T. Maderę i D. Pawlak - Szarejko.

KS

RCK

*

*


