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Pierwszy
numer
GAZETKI SZKOLNEJ!

PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
W tym semestrze Puchar
Dyrektora Szkoły zdobyła...
kl. 4b z wychowawczynią
p. M. Zgagowską!!!
Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych
sukcesów!

W tym numerze m.in.:

NAUKA ZDALNA

WALENTYNKI

Jak wygląda
nauczanie zdalne
zdaniem uczniów
i nauczycieli?

Skąd się wzięło to
święto, pomysły na
spędzanie tego dnia

DOKARMIANIE
PTAKÓW
W jaki sposób
możemy pomóc
ptakom podczas
zimy?

LEGENDY O ŚW.
WALENTYM

WALENTYNKI
Kaja Sobczuk kl. 7b
Walentynki to święto zakochanych, które obchodzimy
14 lutego. W Polsce zaczęło być popularne w latach 90- tych XX
wieku. Zwyczaj wysyłania sobie listów miłosnych trafił do nas
z Bawarii i Tyrolu, lecz uznaje się, że obchodzenie święta
rozpowszechnili na cały świat Brytyjczycy.
Dzień Zakochanych jest mocno związany z Świętym Walentym,
biskupem i męczennikiem, który jest patronem zakochanych
oraz ludzi cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe.
Większość osób pewnie słyszała o Świętym Walentym, lecz jego
życiorys nie jest powszechnie znany.
Walentynki przypominają nam o tym, aby okazywać uczucia
osobom, które kochamy, ale nie należy pamiętać o tym tylko od
święta. Jest to dzień, który spędzamy z osobami, na których
nam zależy.

Dlatego razem z redaktorami życzymy
udanego i mile spędzonego czasu z okazji
Dnia Zakochanych!

Pierwsza legenda głosi, że św. Walenty
żył za panowania Klaudiusza II
Gockiego w Cesarstwie Rzymskim.
Cesarz twierdził, że najlepszymi
żołnierzami są ci, którzy nie mają
rodzin, więc zabronił mężczyznom
w wieku od 18 do 37 lat zawierać związki
małżeńskie. Oburzony rozkazem
Klaudiusza biskup potajemnie udzielał
ślubu zakochanym. Niestety, po
pewnym czasie Cesarz dowiedział się
o czynach Walentego i kazał wtrącić go
do więzienia. Według woli Klaudiusza II
Gockiego męczennik znalazł się w celi.
W ciemnych i nieprzyjemnych lochach
Walenty poznał niewidomą córkę
strażnika, który pilnował jego celi.
Zakochał się w pięknej dziewczynie.
Okazało się, że ona również kocha
Walentego. Pod wpływem uczucia,
jakim go darzyła, odzyskała wzrok.
Cesarz dowiedział się o romansie
swojego więźnia i kazał go zabić.
Według legendy wyrok został
wykonany 14 lutego.
Druga legenda zaś twierdzi, że Święty
Walenty miał dar uzdrawiania chorych.
Rzymski filozof Kraton dowiedziawszy
się o tym, poprosił biskupa, aby ten
uleczył jego chorego na padaczkę syna.
Święty zgodził się, pod jednym
warunkiem. Rodzina Kratona miała się
nawrócić na chrześcijaństwo. Filozof
przyjął warunek, a Walenty dotrzymał
obietnicy i uzdrowił schorowane
dziecko Rzymianina. Syn Kratona
ozdrowiał, po czym on i jego rodzina
przyjęli chrzest. Nie spodobało się to
władzom. Uznano Walentego za osobę
niebezpieczną dla kraju i skazano na
śmierć.

Można zauważyć, że obydwie
legendy wyjaśniają, dlaczego
Święty Walenty został patronem
zakochanych i cierpiących.
Pierwsza legenda tłumaczy
dlaczego biskup jest patronem
osób zakochanych, zaś druga chorych na epilepsję oraz
choroby nerwowe.
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NAUKA ZDALNA - TO
EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ
Z WYKORZYSTANIEM
KOMPUTERA I SIECI

NAUKA ZDALNA
Mariia Pypiak kl. 6a

Co myślą nauczyciele o nauce zdalnej?
Co Panu podoba się w nauce zdalnej i dlaczego?
Jacek Biskupski: Podoba mi się indywidualizacja nauczania, możliwość wglądu w prace domowe
każdego ucznia po lekcji.
Czy Pan myśli, że po powrocie do szkoły wszystko będzie tak samo czy zupełnie inaczej?
Jacek Biskupski: Wydaję mi się, że wszystko będzie zupełnie inaczej. Będziemy korzystać
z nowych technologii na stałe, zwłaszcza przy pracy projektowej.
Co Pani się nie podoba w nauce zdalnej?
Ada Kołakowska (dyr. szkoły): Lubię mieć wzrokowy kontakt z uczniami, tak jak podczas lekcji
w szkole, a przy nauce zdalnej jest to niemożliwe.
Jaki sprzęt będzie najlepiej pracował w czasie lekcji online?
Ada Kołakowska (dyr. szkoły): Ja pracuję na laptopie z kamerą i mikrofonem.
Uważam, że to jest wystarczające.
Czy Pani podoba się aplikacja Microsoft Teams? Jeśli tak, to dlaczego?
Elwira Dębowska-Szubra: Bardzo mi się podoba aplikacja, ponieważ ma wiele funkcji. Za
pomocą tej aplikacji jest możliwe wysyłanie zadań domowych i korzystanie z czatu. Umożliwia
połączenie z całą klasą, ale można też się połączyć z jednym uczniem.
Jak należy postępować, jeśli mamy problemy techniczne?
Elwira Dębowska-Szubra: Jeśli jakiś uczeń ma problem techniczny z samą aplikacją, to może się
zwrócić o pomoc do wychowawcy, np. za pomocą librusa. Ewentualnie może skorzystać z pomocy
koleżeńskiej, by otrzymać informacje co było na lekcji i notatkę z lekcji. Rodzice mogą napisać
usprawiedliwienie do nauczyciela, jeśli ktoś ma problemy z internetem czy z prądem.
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NAUKA ZDALNA C.D.

A CO MYŚLĄ UCZNIOWIE?
CHCIAŁBYŚ CHODZIĆ DO SZKOŁY, CZY WOLISZ UCZYĆ SIĘ ONLINE?
IVAN PYPIAK: JEŚLI DŁUGO PATRZEĆ NA KOMPUTER, TO BOLĄ OCZY,
WIĘC CHCIAŁBYM CHODZIĆ DO SZKOŁY.
CZY WIECZOREM WYCHODZISZ NA DWÓR?
IVAN PYPIAK: TAK, WYCHODZĘ PRAWIE CODZIENNIE.
CZY WSZYSTKIE ZAJĘCIA MASZ ONLINE?
WIKTORIA FOLTYN: TAK, WSZYSTKIE Z MOICH ZAJĘĆ.
CO ROBISZ NA PRZERWACH MIĘDZY LEKCJAMI?
WIKTORIA FOLTYN: NAJCZĘŚCIEJ ODRABIAM PRACE DOMOWE, CZASAMI
ROZMAWIAM Z KOLEŻANKAMI I ZDARZA SIĘ, ŻE GRAM Z NIMI W GRY,
CZASAMI IDĘ COŚ ZJEŚĆ I ODPOCZĄĆ.
CZY W CZASIE LEKCJI WYSTĘPUJĄ U CIEBIE PROBLEMY TECHNICZNE?
FILIP CHUDOŃ: OD CZASU DO CZASU.
ILE CZASU DZIENNIE SPĘDZASZ PRZED EKRANEM NA LEKCJACH ONLINE?
FILIP CHUDOŃ: ZALEŻY, ILE MAM LEKCJI. W PONIEDZIAŁKI I WTORKI
MAM PO 8. W ŚRODY MAM 7. W PIĄTKI I CZWARTKI PO 6.

A Wy, co myślicie o zdalnej
nauce? Napiszcie do nas:
(mail)
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Recenzja książki

Liliana Wawrzyńska kl. 4c

TĘSKNICIE ZA
PRZYJACIÓŁMI? BRAKUJE
WAM DOBREJ ZABAWY
NA ŚNIEGU?
CHCECIE SIĘ POŚMIAĆ?

Jeśli tak, to koniecznie przeczytajcie
„Dzienniki Nikki-Tańczę na lodzie”.
Rachel Renee Russell. To czwarta książka
napisana w formie pamiętnika z serii
Dzienniki Nikki. Autorką jest amerykańska
prawniczka, która zrezygnowała z zawodu,
aby pisać książki dla nastolatek.
Główną bohaterką jest zwariowana Nikki,
która chce pomóc Brandonowi w uratowaniu
schroniska dla zwierząt. Zależy jej na tym
jeszcze bardziej, gdy odkrywa tajemnicę
Brandona i jego rodziny.
Wspólnie z przyjaciółkami: Chloe i Zoey
bierze udział w imprezie dobroczynnej
Święta na Lodzie, aby wygrać pieniądze dla
schroniska. Nie będzie jej łatwo, ponieważ
nie umie jeździć na łyżwach, a co więcej,
musi się zmierzyć ze złośliwą pięknością
szkolną - MacKenzie.
Książka jest bardzo zabawna i trudno się
od niej oderwać. Tekst
wzbogacają interesujące rysunki. Polecam
ją każdemu, kto podczas czytania
lubi się pośmiać.

Mój ulubiony
cytat z książki
to:
UWIERZ W SIEBIE
A ZROBISZ
WSZYSTKO
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ZIMĄ W MIEŚCIE DZIKI PTAK? PODPOWIEMY CO I JAK!

O TYM, JAK DOKARMIAĆ PTAKI ZIMĄ
PAWEŁ JANICKI KL. 4C

Chociaż kilka ostatnich zim
w Polsce było dość łagodnych,
to musimy pamiętać, że okres
od listopada do marca jest
bardzo trudny dla ptaków,
szczególnie w mieście. Bez
wsparcia ludzi mniej
doświadczone, stare lub
osłabione ptaki mają małą
szansę na przeżycie, kiedy
temperatura spada poniżej
0 stopni, a obfite opady śniegu
powodują, że nasi skrzydlaci
przyjaciele mają problem z
odszukaniem pożywienia w
naturze. Dodatkowo, żeby nie
zamarznąć, muszą jeść więcej
wysokoenergetycznego
pokarmu.

Warto zatem pomagać ptakom
przetrwać zimę poprzez
dokarmianie ich.
Dokarmianie ptaków to nie tylko
sposób na zrobienie czegoś
wartościowego i pożytecznego, to
również okazja do pogłębienia
swojej wiedzy o ptakach,
podziwiania ich piękna i
różnorodności.
Zanim jednak zaczniecie dokarmiać
ptaki, do czego Was gorąco
zachęcamy, to przeczytajcie nasz
krótki poradnik, jak robić to
mądrze.
W zimowym dokarmianiu ptaków
najważniejsza jest konsekwencja
i ciągłość pomagania!

Już kilkukrotne podanie karmy
wystarczy, żeby ptaki
przyzwyczaiły się, że dostają
jedzenie ciągle w tym samym
miejscu. Potrafią lecieć nawet
wiele kilometrów do znanego
im karmnika i jeśli nie zastaną
w nim pożywienia, głodne
zwierzęta zamiast szukać
samodzielnie pokarmu,
zmarnują czas i energię na
oczekiwanie pomocy, która nie
nadejdzie. Pamiętajmy, że
okazując wsparcie uzależniamy
ptaki od siebie, dlatego raz
rozpoczęte dokarmianie
kontynuujemy, aż do
pierwszych oznak wiosny.
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Zatem jak?
Najciekawszym sposobem
dokarmiania ptaków jest
przygotowanie karmnika.
Możemy go kupić lub
wykonać samodzielnie.
Majsterkowanie to świetny
sposób na wspaniałą
zabawę!!!

CO PODAĆ NA "PTASI STÓŁ"?
Pokarm dla ptaków powinniśmy odpowiednio dobrać.
Niewłaściwe pożywienie może im bardziej zaszkodzić niż
pomóc. Pamiętajmy, że ptakom nie wolno podawać chleba
i resztek jedzenia, słonych i słodkich przekąsek!
Wszystkie ptaki bardzo lubią owoce świeże (np. pokrojone w kostkę jabłko)
i owoce suszone. Owoce suszone muszą być suszone bez dodatku cukru i nie
mogą zawierać konserwantów.
Dla ptaków dużych, które możemy dokarmiać w parkach miejskich ziarnami,
kaszami i orzechami. Doskonałe będą także gotowane i pokrojone warzywa
(np. burak, marchew, kapusta).
Pamiętajmy też, że podawana przez nas karma to nie jedyne
pożywienie dla ptaków w zimie. Jeśli chcemy pomóc ptakom na
dłużej, to posadźmy w naszym ogrodzie, albo blisko bloku rośliny,
na których przez całą jesień i zimę utrzymują się owoce, które
stanowią potem pokarm dla ptaków.
Świetne będą: dziki bez, jarząb pospolity, dzika róża, bez czarny,
kalina koralowa, głóg, berberys, tarnina.

Na zainstalowanie ptasiej
stołówki musimy znaleźć
odpowiednie miejsce –
dobrze widoczne,
umożliwiające swobodne
latanie, z dala od okien
i szklanych powierzchni.
Dobrze, żeby w pobliżu
znajdowało się drzewo, na
którym ptaki mogłyby sobie
odpocząć. Instalując
karmnik pamiętajmy, że
może on przyciągać
drapieżniki, np. na karmnik
ustawiony w pobliżu
krzaków mogą zaczaić się
koty. Ważne też jest, żeby
konstrukcja karmnika
chroniła jedzenie przed
zamoczeniem od śniegu
i deszczu. Dobrze jest też
umieścić poidełko z wodą
w pobliżu karmnika.
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DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ZAGADKI
1.

Jak taka szyba się nazywa, co
wodę zimą na stawie przykrywa?

2. Lepimy go, lecz nie gliny ani z
plasteliny. Dajemy mu miotełkę jako
rękę, aby wyglądał dostojnie
i pięknie.

3. Mieszka na dalekiej północy
w białym lodowym domu. Kto to?

Rebus

Odpowiedzi:
Zagadki: 1. Lód, 2. Bałwan, 3. Eskimos
Krzyżówka: 1. czapka, 2. szalik, 3. komin,
4. rękawiczki, hasło: zima
rebus: W zamku królowej lodu było sto lodowych sal.

Małgosia pokazuje
nauczycielowi języka
polskiego swój zeszyt
i pyta:
- Nie mogę odczytać,
co pan napisał pod
moim wypracowaniem.
- Napisałem: "Pisz wyraźnie".
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KĄCIK CZYTELNICZY
RECENZJA KSIĄŻKI
"ZAGUBIONA W ŚNIEGU"
EMILIA FURMAN KL. 2B

Cześć, mam na imię Emilka. Lubię książki z serii „Zaopiekuj się
mną” i Wam też proponuję. Polecam je dlatego, że opowiadają
o zwierzątkach, które uwielbiam. „Zagubiona w śniegu” to jest
książka, która opowiada o małej kotce. Ma ona na imię Pusia
i mieszka w stodole z mamą oraz czwórką rodzeństwa. Kiedy kotki
podrosły, chciały mieć wspaniałych opiekunów. Pusia spodobała się
Eli, jednak mama nie pozwoliła jej zabrać kotka do domu.
W zimowy świąteczny poranek Pusia uciekła ze stodoły, żeby
odnaleźć Elę. Kotka spotkała po drodze wiele niebezpiecznych
zwierząt, na przykład psa, dzikiego kota i lisa…
Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Pusia odnalazła Elę –
przeczytajcie książkę.

Do mojego ulubionego fragmentu książki
wykonałam ilustrację.
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Cie k a w o stki

Mariia Pypiak

NAJWIĘKSZE NA ŚWIECIE PŁATKI
ŚNIEGU POJAWIŁY SIĘ 28
STYCZNIA 1887 R. W MONTANIE
(USA). MIAŁY 38 CM DŁUGOŚCI
I PONAD 20 CM GRUBOŚCI!
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Co się dzieje w lutym?

*termin zgłoszeń do konkursu
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Galeria talentów

Bartłomiej Wronkowski kl. 4a
Liliana Wawrzyńska kl. 4c

Jeżeli chcesz się nam
pochwalić swoim talentem,
wyślij zdjęcie pracy na:
gazetka.galeriaplastyczna.sp88@gmail.com

Wysłanie pracy oznacza
zgodę na jej imienną
publikację
w gazetce szkolnej

Ala Żelazowska kl. 2b
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*Flash
*Flash mob
mob

Ogłoszenia

We wtorek 16 lutego
o godz. 17:00 żegnamy
karnawał tańcząc Macarenę
Macarenę!!
Wydarzenie będzie
w kalendarzu na Teams,
serdecznie zapraszamy do
wspónej zabawy!!!

Szkolne Walentynki
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do
udziału w szkolnych
walentynkach.
Szczegóły udziału
dostępne u gospodarzy
i wychowawców klas.

Wyniki głosowania
na tytuł gazetki
szkolnej.
W sumie
zagłosowało
240 osób.
Serdecznie dziękujemy!
Gratulujemy Ignacemu Zagrobie z kl. 2a
za wymyślenie tytułu naszej szkolnej gazetki!

Gazetka powstała dzięki zaangażowaniu
Sekcji Gazetkowej działającej przy SU
pod opieką p. A. Karskiej, p. A. Suski
i p. M. Wultańskiej

Chcesz pisać swoje artykuły lub
współpracować z nami?
A może chcesz nam coś przekazać?

Kontakt: nafali88@sp88.edu.pl
*Flash mob - oznacza „błyskawiczny tłum”. Dlaczego? Ideą flash moba jest zaskoczenie czymś
niespotykanym, niebanalnym i niesztampowym – czymś spontanicznym!

