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Koronawirusowe przypadki,
zdalne lekcje- informacje

Zdalne nauczanie -
zamknięcie szkół.

Zalety dla uczniów
na zdalnym
nauczaniu:
-nie trzeba
wcześnie wstawać,
-nie przeszkadza
zimno, ani padający
deszcz,
 -pracujemy w ciszy
i spokoju
                      P.B.

Nauczanie
hybrydowe w
szkołach
ponadpodstawo-
wych zaczęło się
19 października
2020 r. Jednak
nauczanie zdalne
dla wszystkich
szkół dla klas 4-8
rozpoczęło się 24
października.
Nauczycielom
ciężko prowadzić
lekcje przez
kamerki, jednak
dają sobie radę.Przypadki Covid-

19  w dniu
10.12.2020.
Dziś odnotowano
13 749 nowych
zakażeń
koronawirusem
w Polsce - podało
Ministerstwo
Zdrowia:
mazowieckie
(1701),
wielkopolskie
(1672),
kujawsko-
pomorskie (1404),
śląskie (1251).
Przypadki: 1,09
mln, 
ozdrowienia: 768
tys.
zgony: 21 160.
      
                    N.B.

a.n.

an.

 
Na świecie od początku pandemii do 10
grudnia zachorowało 69,1 mln, zmarło
1,57 mln i wyzdrowiało 44,5 mln ludzi. 
Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa
może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje
się osoba chorująca na COVID-19 lub
poprzez dotknięcie skażonej powierzchni,
a następnie oczu, nosa lub ust.
                                   

                                                      N. B.

Wirus wywołujący COVID-19 jest
przenoszony głównie przez kropelki, które
wydzielają się, gdy osoba zarażona
kaszle, kicha i wydycha powietrze.
Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się
w powietrzu, dlatego szybko opadają na
podłogi i powierzchnie.

Uczniowie także o
wiele lepiej pracują
na Teams niż to
miało miejsce
podczas zdalnego
nauczania wiosną.
                 P.B.

a.n.

a.n.

an.
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Hobby ósmoklasistów.
Nasze zajęcia, które lubimy
wykonywać po lekcjach.

Ósmoklasista, jak każdy człowiek, ma swoje własne
hobby lub zainteresowania. Niektórzy uczniowie, 
a zwłaszcza chłopcy, interesują się piłką nożną. Inni
wolą jednak oglądać turnieje w różnych dziedzinach
np.: piłka nożna, piłka ręczna, turnieje e-sportowe 
itp. Pewna część uczniów ósmych klas interesuje się
również swoja przyszłością, dlatego wolą już teraz
myśleć nad wyborem zawodu , np.: informatyka,
policjanta, strażaka. Jeżeli ktoś pragnąłby zostać
informatykiem lub programistą, może zacząć
wykonywać początkowe zadania
w programowaniu. Natomiast uczniowie, którzy chcą
zostać policjantem lub strażakiem, mogą zacząć
ćwiczyć codziennie, aby mieć lepszą kondycję,
ponieważ w ich pracy na pewno im się to przyda.
Starszacy lubią również spędzać czas na przykład na
graniu w różnorakie gry. Większość z Was na pewno
kojarzy grę pod tytułem Counter-Strike: Global
Offensive. Ta produkcja zagościła w sercu niejednego
nastolatka, który natychmiast ją pokochał. Innym
przykładem, tym razem z grą fabularną, może być
produkcja Tomb Raider. Była to jedna z pierwszych
gier fabularnych, która była rozwijana z czasem tak
jak inne produkcje, jednak toTomb Raider jest
najbardziej rozpoznawalną grą fabularną wśród
nastolatków.

Programista od zera- WordPress.com. Na obrazku
powyżej jest przedstawiony kawałek kodu, który został
wykonany przez ucznia w pierwszej klasy
technikum. Programowanie, jest jak matematyka,
musimy wykonywać przykłady, aby się nauczyć. 

                                                  A. Ch.

Music Maker JAM tutorials -by Ritvik.
Przykładowy program, dla początkujących w
obrabianiu muzyki. Jest on prosty w użyciu oraz
rozwija wiele możliwości w obróbce muzyki.

Turniej Red
Bull.

Turniej Red Bull. Turniej e-sportowy
organizowany przez Red Bull gdzie gracze
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 Jazda konna - Moja pasja
       Konne ciekawostki

           Moje zamiłowanie do jazdy konnej
Jazda konna jest dość niebezpieczna ze względu na
upadek z konia. Jednak pomimo tego ryzyka jest to
świetny sport i bardzo go kocham. Moja pasja
związana z jazdą konną zaczęła się, kiedy ciocia
kupiła sobie konia. Miałam wtedy około 6 lat. Często
jeździłam do cioci, więc trochę się nauczyłam jeździć.
Z czasem zaczęłam chodzić na lekcje i jeździć na
obozy. To sprawiło, że moja pasja jeszcze bardziej się
rozwinęła. Aktualnie nie umiem jeszcze wszystkiego,
ale podstawy znam. Na razie ciocia musiała sprzedać
konia, więc nie wiem, kiedy w najbliższym czasie
będę miała kolejne lekcje. Mam jednak nadzieję, że
już niedługo.
Konne ciekawostki:
- gdy trzymasz konia w ogrodzie, upewnij się, że
ogród ma przynajmniej dwa hektary powierzchni,
konie muszą mieć dużo miejsca,
- zanim zaczniesz czyścić konia, przypomnij sobie,
gdzie jest jego czułe miejsce i czy wybrałeś dobrą
szczotkę.
                                                         D.Ż

             Ciekawa książka na wolne dni
Ciekawymi książkami są atlasy. Można się z nich
dużo dowiedzieć.
Moim ulubionym atlasem jest "Atlas ras psów". Jest w
nim przegląd ras psów, opis jak się nimi zajmować
oraz tabelka ras psów agresywnych i ras psów
przyjaznych człowiekowi. Ten atlas jest bardzo
przydatny, ponieważ można się dużo dowiedzieć 
o psach i pomaga wybrać rasę, gdy chcesz mieć psa.
Do każdej rasy jest przypisany: kraj pochodzenia,
usposobienie, przeznaczenie, długość życia,
wysokość, waga, historia rasy, pielęgnacja 
i zdrowie. Są w nim również kolorowe ilustracje 
oraz opisy wyglądu psa. Na samym początku książki
autorka doradza: jak opiekować się psem?, jak z nim
spędzać czas?, co mu dawać do jedzenia? Zawiera
też wiele innych porad związanych z jego
posiadaniem. W tym atlasie jest również
zamieszczona lista przedmiotów potrzebnych psu
 i ciekawych artykułów, między innymi: Pies w
mieście, Czy istnieje pies idealny?, Pies i dziecko,
Pies jako prezent, Kluczowe czynniki kształtujące
osobowość psa, Pies i człowiek, Więcej niż jeden pies
w domu.                             E.G.                    
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    Nietypowe obchody listopadowych świąt

 11 listopada - 
 Narodowe

Święto
Niepodległości.

1 listopada-Dzień
Wszystkich Świętych.

a.n.

W tym roku Dzień Wszystkich
Świętych wyglądał zupełnie
inaczej, ponieważ pan premier
oznajmił, iż 31 października oraz 1
i 2 listopada nie będzie można iść
na cmentarz.
Każdy, kto mógł, odwiedzał groby
bliskich 30 października 
w piątek lub 3 listopada we wtorek.
Wprowadziło to  wielkie
zamieszanie, ponieważ 30
października w piątek od godziny
16:00 tłumy ludzi były na
cmentarzach. 

                                     N.K

Święto Niepodległości to święto
państwowe, które co roku
obchodzone jest 11 listopada. Data
ta jest upamiętnieniem  odzyskania
niepodległości przez Polskę w
1918 roku, po 123 latach zaborów
(od 1795 do 1918 roku).  Święto
Niepodległości zostało
ustanowione ustawą z dnia 23
kwietnia 1937 roku, a następnie
zniesione ustawą Krajowej Rady
Narodowej 22 lipca 1945 roku.
Święto to przywrócono
dopiero ustawą w 1989 roku.
                                            N.K

Tradycyjnie 11 listopada w kraju
odbywa się wiele imprez
okolicznościowych, w tym marsze 
i defilady. Dodatkowo można wziąć
udział w koncertach, podczas
których śpiewane są patriotyczne
piosenki albo w specjalnych
inscenizacjach historycznych.
Niestety, z uwagi na panującą
pandemię, tegoroczne Święto
Niepodległości nie było tak hucznie
obchodzone 
i w większości spędziliśmy je 
w domach. 

                                     N.K

13 listopada
obchodzimy
święto patronki
szkoły
Stanisławy
Łakomik., jest
to dzień jej
urodzin.
Stanisława
Łakomik była
nauczycielką 
Szkoły
Podstawowej 
nr 1
w Czeladzi, 
a w latach 1951
do 1968 pełniła
funkcję
kierownika
szkoły.
Za swoje
zasługi 
w dziedzinie
edukacji
otrzymała wiele
nagród 
i wyróżnień.

a.n.
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    Sukcesy sportowe Konkursy
przedmiotowe

Nasi uczniowie: Marek Golonka
oraz Szymon Michalski zdobyli
wysokie 5 miejsce w finale
wojewo ́dzkim Igrzysk Dzieci
w badmintonie. Gratulacje dla
naszych zawodników.
  
                                         K. Ż.

W piątek 4 grudnia reprezentacja
naszej szkoły w składzie: Kamila
Pęciak i Alicja Krukar wystąpiła 
w finałowych zawodach
wojewódzkich Igrzysk Dzieci 
w tenisie stołowym. 
W rozgrywkach w Bytomiu nasze
uczennice zajęły wysokie 6.
miejsce w województwie. 
Gratulujemy sukcesu.
                               K. Ż.

Chcielibyśmy także przypomnieć o tym ,że odbywają
się też konkursy szachowe. Konkursy są co tydzień
na stronie chess.com a po powrocie do szkół będą się
odbywały w różnych czeladzkich szkołach.
Dokładniejsze informacje w szkole podstawowej SP1
Czeladź(koło głównego wejścia).

Wojewódzki Konkurs Języka
Polskiego: etap szkolny odbył się
28 X. Wzięło w nim udział 8
uczniów z naszej szkoły. Do etapu
rejonowego, który odbył się 19 XI,
przeszło 4 uczniów: 
K. Wałek, I. Skóra, K. Golonka 
i B.Grenda. Test był bardzo trudny,
ale  naszym reprezentantom
zabrakło niewiele punktów,aby
znaleźć się w finale.
Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Historii. 
W pierwszym etapie konkursu
wzięło udział 4 uczniów. Do
drugiego etapu awansowali:
M. Matyszkiewicz 
i K. Żabnicki. Sukces odniósł 
K. Żabnicki, który przeszedł 
do finału. Gratulacje!    M.M.      
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