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SZKOŁA W SIECI
Nauka zdalna -
plusy i minusy

Jak
przeciwdziałać
zarażeniu
koronawirusem ?

W domowej
izolacji...
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WIELKANOC -
inna,niz zwykle...
WŁADCY
JĘZYKÓW 
o świętach 
i wiośnie
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Świętujemy
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Święta, inne niż zwykle..

:)

Własnoręcznie wykonujemy
ozdoby świąteczne :)

Asia i Marysia z IV a przekonują,
że warto je wykonać według
własnego pomysłu...

:)

W tym roku Święta Wielkanocne odbiegały daleko od tradycyjnych,
radosnych Świąt obchodzonych każdego roku. Z powodu pandemii
koronawirusa zostaliśmy zamknięci w domach.. Na ulicach panował
spokój, miasto jakby zamarło, a kościoły były puste. Zabrakło zadumy
 i rozważań Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, 
W tym miejscu pojawił się niepokój, strach i obawa o zdrowie swoje
 i bliskich. Ciągle nasuwają się pytania: Co będzie dalej? Jak długo
jeszcze pozostaniemy w domach? Kiedy wreszcie zobaczę koleżanki i
nauczycieli? Kiedy wrócę do szkoły i do normalnego życia?
  Nie było w tym roku radosnego strojenia koszyczków, układania w nich
pokarmów, ozdabiania, bo i po co? Przecież nie pójdziemy ich poświęcić.
Zamiast tego poświęciliśmy pokarmy w domu podczas wielkanocnego
śniadania. Odświętnie udekorowany stół, świece na stole i osoby
najbliższe wokół przypominały nam, że to jednak czas
Wielkanocy...,Nawet ,,Lany Poniedziałek" nie był tak radosny,jak
zawsze.,,Wszystko będzie dobrze" Życzenia zdrowia przekazaliśmy
dalszej Rodzinie online.Asia Król

Świąteczne życzenia

JK
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DEUTSCH 

das Ostern – Wielkanoc
feiern – świętować
die Karwoche – Wielki Tydzień
der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna
der Karsamstag / der Ostersamstag – Wielka Sobota
der Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocny
das Osterei – Pisanka, jajko wielkanocne
der Frühling – wiosna
das Osterspritzen – Śmigus Dyngus
mit Wasser begiessen – polewać wodą
Ostereier bemalen – malować pisanki
der Osterhase – zajączek wielkanocny
das Osterlamm – baranek wielkanocny
Familie besuchen – odwiedzać rodzinę
sich mit der Familie treffen – spotykać się z rodziną
der Osterkuchen – ciasto wielkanocne
der Kuchen – ciasto
das Ostermahl – posiłek wielkanocny
das Osterfrühstück – śniadanie wielkanocne
die Fastenzeit – post

ENGLISH:
Lent – Wielki Post
Palm Sunday – Niedziela Palmowa
Holy Week – Wielki Tydzień
Maundy Thursday – Wielki Czwartek
Good Friday – Wielki Piątek
fast; fasting – post
Easter – Wielkanoc
Resurrection – Zmartwychwstanie
Easter Monday – Poniedziałek Wielkanocny
blessed Easter food – święconka
Easter lamb – baranek wielkanocny
easter eggs –pisanki lub jajka czekoladowe
dyed eggs – malowane jajka
shortcrust tart – mazurek
Oprac.D.ZAGULSKA I WŁADCYJĘZYKA
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:)

                                   
                         #ZOSTAŃ W DOMU  POMAGAJ !

MJ
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        BOHATEROWIE NASZYCH CZASÓW

.

  
                                     DZIĘKUJEMY, ŻE WALCZYCIE Z KORONAWIRUSEM 
                                                          RÓWNIEŻ DLA NAS :)

 Kim są bohaterowie naszych czasów...Większość z
zapytanych odpowiedziało,przede wszystkim
MEDYCY :)W czasie epidemii wszyscy
zrozumieliśmy,że najważniejszą wartością jest
zdrowie...Pomimo trudnych chwil,jakie przeżywamy 
w związku z epidemią nie można nie zauważyć
ludzkiej odwagi w ratowaniu życia innych, gestów
wdzięczności ,solidarności w walce  z
epidemią.Harcerze pomagają starszym, artyści grają
koncerty charytatywne,sprzedawcy pracują,żebyśmy 
mieli,co trzeba..Czasy są trudne, ale ludzka dobroć
nie znika:)

 
  Walczą z pandemią!
Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni od kilku tygodni pomagają ludziom chorym w walce z pandemią
koronawirusa. Nieustannie narażają swoje zdrowie, a z przykładów podziękowania tym, którzy ratują życie
innych osób była akcja, polegająca na oklaskiwaniu przez mieszkańców na ulicach miast bohaterstwa
ratowników. Reatauratorzy przygotowują dla personelu medycznego posiłki; Ci którzy tylko mogą szyją
maseczki, inni ,,drukują "przyłbice.Jeszcze inni śpieszą z pomocą dzieciom Medyków i pomagają w lekcjach
Poświęcenie Medyków zasługuje na wdzięcznośc i podziw. To oni ,a nie celebryci, są nam najbardziej
potrzebni.Nie ma nic cenniejszego od zdrowia i ważniejszej i potrzebniejszej wiedzy ,jak ta ,która pozwala
ochronic ludzkie życie.
W Internecie pojawiły się podziękowania od znanych osób takich jak Robert Lewandowski, który przekazał
także milion euro szpitalom zakaźnym w Polsce. Niestety poświęcenie medyków łączy się z narażaniem ich
zdrowia. Około 17% zakażonych Polaków to personel medyczny. Lekarze i pielęgniarki stale żyją w
niepewności. Nikt z nich nie wie, czy kontakt z pacjentem nie doprowadzi do ich zarażenia. Wszyscy Polacy są
z lekarzami i trzymają za nich kciuki. Wierzymy ,że medycy są w stanie pomóc ludziom zakażonym wirusem.
Jesteśmy z wami! Dziękujemy za Wasz trud JAKUB BULEC z-ca przewodniczącej SU PSP NR1
PS Możecie pomóc w tej walce,im mniej zarażonych ,tym większa szansa,że epidemia skończy się szybciej.
Przestrzegajcie nakazów i obostrzeń.Zachowujcie środki ostrożności.Bez potrzeby nie wychodźcie z
domu,zachowajcie potrzebny dystans.Pomyślcie,na wielu Medyków czekają w domach dzieci,one też tęsknią i
boją się o swoich Rodziców..Rozumiecie? 

.
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                    SZKOŁA W SIECI

,
                                     PLUSY I MINUSY ZDALNEGO NAUCZANIA
  PLUSY 
Nie trzeba się zrywać rano do szkoły; Poznajemy nowe technologie i uczymy się z nich korzystać ,
z niektórych umieliśmy korzystać wcześniej ;Videolekcje, tego jeszcze nie było :)
Ciekawe quizy i testy online ;Stały dostęp do przekąsek :) Do kuchni w domu ;)
Komunikowanie się z nauczycielami drogą elektroniczną,
Informacja o zadaniu,słowa tylko do mnie...Czuję się ważny,wyjątkowy
  MINUSY
Wiele zadań muszę wykonać sam bez nauczyciela  JAK DOBRZE,ŻE SĄ RODZICE :)
Brakuje mi kolegów i koleżanek ; Od patrzenia w ekran bolą mnie oczy ; Od siedzenia przy komputerze boli
kręgosłup ;Nie wszyscy uczniowie posiadają niezbędny sprzęt,Wielość kodów i loginów,które trzeba
zapamiętać . Oprac.na podstawie opinii uczniów : Victor,Kacper,Mikołaj,Klaudia,Konrad
Dobre rady: Ułóż plan dnia, wietrz pokój, rób sobie przerwy w pracy,wykonuj ćwiczenia fizyczne:)
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   23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Święto wywodzi się z Katalonii. Tego dnia Katalończycy obdarowują
panie różami :) Panie zaś za kwiaty dziękują panom książkami.
Co roku podczas święta wybiera się też stolicę literatury.
Wygrywa miasto,które zaproponuje ciekawy sposób na uczczenia święta
książki i promocję czytelnictwa wśród mieszkańców :)
     W naszej szkole odbyło się już wiele akcji promujących czytelnictwo:)
Wystarczy zajrzeć na stronę szkoły i zakładkę Klub Literacki :)
Autorzy innowacji ,,Czytanie-dodaj do ulubionych" wraz z grupą uczniów
co roku organizują Maratony czytania, Quizy lekturowe,eventy z Qr,
spotkania autorskie,gry czytelniczo-literackie
Tym razem na czas Szkoły w sieci wrzuciliśmy wyzwanie:
Pokaż ,co czytasz :) Jedni sfotografowali swoje ulubione lektury; inni
weszli w rolę postaci z książki i pokazali,że czytanie może byc świetnym
pomysłem na spędzenie czasu w domowej izolacji.
   Zainteresowania czytelnicze naszych uczniów są rozległe; od
książeczek dla najmłodszych ;baśni,bajeczek,po powieści fantasy,a
nawet lektury:),książki o zwierzętach i pasjach ,powieści młodzieżowe
po opracowania o Układzie Słonecznym i budowie maszyn...Wśród
Waszych ulubionych książek znalazły się też biografie słynnych
sportowców :)Pięknie uczciliśmy tegoroczny Dzień Książki :) 
Zobaczcie sami :)

.

.
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, M  
                                 NUMER ONLINE ,,PRZYBIJ PIĄTKĘ''  PRZYGOTOWALI :
  

MIKOŁAJ ZALOT,  VICTOR CZULIŃSKI, MAŁGOSIA GUŚCIORA  VC
KLAUDIA STEFANIAK  VIII a
JAKUB    BULEC ,KACPER  PIOTROWSKI, MIKOŁAJ  STUDNICKI ,SZYMON ZARĘBA, SARA SOCHA      
ALEKSANDRA MARKIEWICZ,GABRIELA BARAN  VIIIb
MAGDALENA STAWOWY ,ANNA KUDELSKA , KONRAD ZAGULSKI,JULIA TRZPIS   VIB
JOANNA KRÓL, KSAWERY SIEMBIDA ,YAGODA ŻELAZKO ,GABRYSIA PIETKOWSKA,                        
MARYSIA MACRI  IVA
JULIA PIERŚCIONEK    VIIA

  REDAKTOR NACZELNY : M.JANUSZ ( Nauczyciel języka polskiego)
  NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY PROJEKT : D.ZAGULSKA, J.PUSKARCZYK ,M.RADWAŃSKA

  BĄDŹMY DLA SIEBIE OPARCIEM ! TRZYMAJCIE SIĘ ! DBAJCIE O ZDROWIE!

               
             CHROŃ SIĘ PRZED WIRUSEM
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