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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

Zdalne nauczanie

 Opinie na temat zdalnego  nauczania są
podzielone.  W drugim semestrze roku
szkolnego 2019/2020 od marca odbywało
się zdalne nauczanie oraz lekcje online.
Na szczęście  teraz mamy normalne lekcje
w szkole. Być może jesienią zdalne
nauczanie wróci. Z jednej strony uczniowie
byli zadowoleni, bo np. nie było trzeba
wcześnie wstawać. Jednak są też tego
minusy, m.in. brak możliwości omówienia
tematu w taki sposób jak         w klasie,
brak prawdziwych lekcji wychowania
fizycznego.     M.M., K.Ż.

a.n.

W tym roku rozpoczęcie szkoły odbyło się
w klasach tylko z wychowawcami, a nie
podczas uroczystej akademii, jak to miało
miejsce do tej pory. Tylko uczniowie klasy
pierwszej zostali oficjalnie powitani przez
panią dyrektor Agatę Grabowską-Maj        
i przyjęci w poczet społeczności szkolnej.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne
covid-19 rozdanie świadectw nie  odbyło
się w czerwcu, lecz na początku roku
szkolnego 2020/2021. 
W tym dniu wychowawcy poinformowali
uczniów o zasadach bezpiecznego
przebywania na terenie placówki, np.:
w szkole na przerwie trzeba nosić
maseczki, po przyjściu do szkoły i po
przerwie należy dezynfekować dłonie.
Jest jeszcze wiele innych zaostrzeżeń
związanych z covid-19.    M.M., K.Ż.

a.n.
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Wspomnień czas -
koronawirus i my

Koronawirus w marcu nas zaskoczył. Szkoły nie
funkcjonowały normalnie, rodzice, nauczyciele
i uczniowie musieli odnaleźć się w bardzo trudnej
i jakże innej dla nich sytuacji. Wszyscy wspierali się
nawzajem. Sprawnie funkcjonował szkolny Facebook,
gdzie zamieszczane były wszelkie pomysły, projekty,
zdjęcia, rezultaty zdalnej pracy.
 
                                                                    A.CH.

a.n. a.n.
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       Dzień Chłopaka Święto Edukacji Narodowej

śDzień Edukacji Narodowej to polskie święto
obchodzone 14 października. Nazywane jest również
Dniem Nauczyciela.
Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku.
Obchodzą go uczniowie i nauczyciele. Uczniowie
zwykle dają swoim wychowawcom kwiaty 
i bombonierki jako wyraz wdzięczności za
przekazywaną wiedzę i cierpliwość. Nauczyciele są
wtedy bardzo szczęśliwi.
  

Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma
swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się
Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie,
podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie
Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela 
i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast
wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał 
w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej,
czyli 14 października. 

                                                                 E.G. P.B

Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września w środę
2020 r. Wtedy chłopcy są bardzo szczęśliwi, ponieważ
najczęściej dostają drobne upominki, takie jak lizaki
lub klocki lego od dziewczyn i od pani
wychowawczyni.
Ciekawostka dotycząca Dnia Chłopaka: 
W różnych krajach są różne daty Dnia Chłopaka np. w
Indiach i w Meksyku -19 listopada, a w Wielkiej
Brytanii i Irlandii-5 kwietnia.
Niektórzy chłopcy świętują dwa razy: Dzień Chłopaka
(30 września) i Dzień Mężczyzny (10 marca). Powinni
wybrać tylko jedno z nich. Na szczęście od niedawna
wprowadzono Dzień Dziewczyny oprócz Dnia Kobiet.
Życzenia na Dzień Chłopaka:
Buzia Twoja uśmiechnięta, 
w dniu radosnym Twego święta 
Przyjmij proszę me życzenia, 
niech się spełnią Twe marzenia!    
                                                                     E.G.         
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Piękne miejsca w Polsce

Wspomnienia z wakacji

Szczeliniec Wielki to miejsce dla osób, które lubią
wspinaczkę. Na szczycie jest schronisko
i możliwość zakupu biletów na dalsze zwiedzanie.
Resztę informacji dowiecie się na szczycie. ;)
Morze Bałtyckie to najczęściej odwiedzane miejsce
przez turystów w wakacje. Jest tam dużo plaż
i portów, a także przepyszne wędzone i smażone
ryby. To miejsce jest warte odwiedzenia.
Szlak turystyczny skalne grzyby to przepiękne
miejsce. Skały na tym szlaku wyglądają jak grzyby.
Jest to jeden z wielu szlaków turystycznych 
w górach  stołowych.
                                                          
                                                                D.Ż

 Miejsca które warto odwiedzić w Polsce:
- Zakopane: pyszne oscypki i cudowne góry
- Władysławowo: duża plaża
- Jastrzębia Góra: Lisi Jar, muzeum figur woskowych
- Rozewie: rezerwat przyrody, Przylądek Rozewski
- Gdańsk: duży port, Długi Targ
- Hel: plaża w kształcie cypla
- Dziwnów: Zalew Kamieński
- Ustka: Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej
- Wrocław: szukanie krasnoludków, zoo
- Kołobrzeg: molo, latarnia morska
- Mazury :Wilczy Szaniec, Śniardwy
- Warszawa: Łazienki Królewskie, zamek
- Kraków i okolice: Wieliczka, katedra wawelska
- Poznań: Kolorowe domki
- Opole: amfiteatr
                                                      E.G  D.Ż  P.B
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Ciekawostki z ''Harrego
Pottera''

Czego boją się
ósmoklasiści?

Tak wyglądał egzaminy poprzednich ósmych klas. Co
nie wyklucza, również tego ze ósme klasy w tym roku 
mogą pisać go na bardzo podobnych zasadach takich
jak: 
- odpowiedni odstęp ławek,  
- obowiązkowe maseczki podczas egzaminu i nie
tylko, 
- obowiązkowe swoje rzeczy bez możliwości
pożyczenia, gdy np.: wypisze nam się długopis. 

Ciekawostki z Harrego Pottera: 
-wąż Voldemorta nazywa się Nagini i stał się
horkruksem po zabiciu prawdopodobnie Berty 
Jorkins w 1994r., 
- Harry Potter, czyli Daniel Jacob Radcliffe - aktor  grał
również w innych filmach takich jak np.: ''Guns
Akimbo'' oraz ''Śmierć i Życie'' czy ''Rogi'',  
- "Harrego  Pottera" przetłumaczono na blisko 70
języków, 
- autorka serii o młodym czarodzieju jest pierwszą
miliarderką dzięki pisaniu książek, 
- przed wydaniem IV części Harrego Pottera autorka
oznajmiła, że jeden z głównych bohaterów zginie,
bukmacherzy zaczęli przyjmować zakłady kto zginie,
- W lidze Quiddicha (grę, którą wymyśliła autorka) jest
zarejestrowanych 272 drużyn, w tym Polska.    A.CH.

Jak sami się domyślacie ósma klasa nie jest łatwa,
ponieważ każdy ósmoklasista przygotowuje się do
pierwszego poważnego w jego życiu egzaminu. 
O ile jeszcze rok wcześniej, jako siódmoklasiści nie
zdawali sobie z tego sprawy, teraz świadomość
nieuchronnie zbliżającego się egzaminu wywołuje
strach, lęk przed dostaniem zbyt niskich punktów
procentowych z egzaminu, a co za tym idzie lęk przed
niedostaniem się do swojej wymarzonej szkoły.
Uczniowie ósmych klas obawiają się, czy dobrze
opanowali materiał przerobiony on-line. Jest również
strach przed samym egzaminem. Jeżeli będzie zbyt
duże nasilenie zakażeń lub zgonów spowodowanych
Covid-19 egzaminy odbędą się w bardzo
zaostrzonych rygorach sanitarnych. Już w roku
ubiegłym nie odbyły się komersy, czyli pożegnalne
zabawy absolwentów szkół. Pozostał sam egzamin,
na którym nikt nie może wesprzeć,  bo trzeba
przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jednak
pozostaje nadzieja na spełnienie marzeń, bo życie
stoi otworem i czeka na naszych absolwentów. 
                                                                    A.CH.

J,K Rowling, zdjecie od sklepu
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Plusy zdalnego nauczania Minusy zdalnego nauczania

 Argumenty uczniów:
- nie kończyliśmy późno lekcji,
- nie trzeba było wstawać wcześnie,
- było bezpieczniej,
- można było robić dłuższe przerwy,
- nie było sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi,
- był dłuższy termin oddawania prac domowych,
- nie musieliśmy się stresować czy zdążymy na
pierwszą lekcje,
- był łatwy dostęp do różnych źródeł,
- mieliśmy więcej czasu dla rodziny,
- mogliśmy przeznaczyć więcej czasu na swoje pasje
np. rysowanie, czytanie, uprawiane sportu 
czy uczenie się języków obcych,
- nie trzeba było zgłaszać np. za m.in. brak zeszytu
czy książki.
                                                             N.B  N.K

Argumenty nauczycieli:
- brak możliwości omówienia danego tematu przez
nauczyciela na żywo,
- ograniczenie kontaktów międzyludzkich, 
- niektórzy uczniowie mogli czuć się odosobnieni,
ponieważ mieszkają daleko od swoich kolegów 
czy koleżanek ze szkoły,
- niektórzy uczniowie mieli problem 
  z samodyscypliną, 
- często uczniowie  sięgali po pomoc do rodziców,
którzy musieli zrezygnować z własnego czasu
wolnego, aby pomóc dziecku w nauce.
- trudniej śledzić realne postępy każdego ucznia.

                                                        N.B  N.K

Argumenty nauczycieli:

-  brak straty czasu na dojazd do pracy,
-  brak uciążliwych dyżurów w czasie przerw,
-  nikt nie przeszkadza w lekcji,
-  możliwość wypicia kawy przy pracy zdalnej,
-  lepszy i częstszy kontakt z rodzicami uczniów,
-  mniejsze przeciążenie kalendarza, czyli mniej
nadprogramowych imprez, konkursów, nagłych,
pilnych zadań.

                                            N.B.  N.K.

Argumenty uczniów:

- brak możliwości i umiejętności posługiwania się
komputerami i wykorzystania sieci do celów
dydaktycznych przez niektórych uczniów,
- niedosyt atmosfery dopingującej do nauki
charakterystycznej dla szkoły lub grupy,
- rozpraszające użytkownika cechy Internetu, 
m. in. inne media społecznościowe, 
- można się uczyć tylko w domu,
- brak możliwości miłego spędzania czasu 
  z kolegami na przerwach.

                                                      N.B  N.K
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Szkolne osiągnięcia       Nasze sukcesy

K.M.

Zapełnili automaty 12.10.2020 około godziny 15.05
napełniali (uruchamiali) automat z jedzeniem. Jeszcze
tego samego dnia uruchomili automaty z piciem.
Październik to zimny miesiąc, dlatego przyda się
ciepłe kakao lub czekolada. 
Uczniowie chętnie kupują jedzenie. Picie zresztą też,
ale jednak napoje (woda) jest zimna zarówno jak w
sklepiku szkolnym. Zaś w sklepiku szkolnym są:
chrupki, batoniki, gumy, mentoski itp.

                                                                    P.B

Miejska biblioteka publiczna im. Marii Nogajowej 
w Czeladzi wręczyła Tymonowi Wrzaszczowi 
dyplom za aktywne czytelnictwo oraz udział w życiu
biblioteki.
Tymon jest aktywny także w szkolnej bibliotece. Brał
też udział w różnych konkursach czytelniczych.
11.10.2020 odbyły się zawody z badmintona
,,Turniej grand prix". Pierwsze miejsce z klas I - IV
zajął S. Michalski, a z klas IV - VI K. Pęciak.    D.Ż.

                        
                          Nasza redakcja

Alan Chachoł, Nicola Klonek, Natalia Bednarska,
Michał Matyszkiewicz, Kamil Żabnicki, Ewa Gajda,
Dobromiła Żurowicz, Patrycja Bednarska

Ostatnio odbył się konkurs szachowy w szkole SP7
Z naszej szkoły w brali udział: Tymon Witkowski
(siódme miejsce kategoria klas 5-8 chłopaków),
Anna Matyszkiewicz(drugie miejsce kategoria klas 
5-8 dziewczyn) i Michał Matyszkiewicz (drugie miejsce
kl. 5-8 chłopców).
                                                               M.M.

K.M.


