Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

Nasza szkoła
wczoraj i dziś

Grudzień 2017

W numerze:
~Kalendarium~Jesień~Zaduszki~11 Listopada~Ciekawostki
o Bożym Narodzeniu~Z historii naszego regionu~Nasze
wywiady~Z życia szkoły~ Twórczość własna uczniów~
uczniów~Ciekawostki~Konkurs~Kącik refleksyjny~Humor~

Święta i ważne daty w grudniu 2017 r.
1 grudnia

Światowy Dzień Walki z AIDS

2 grudnia

Światowy Dzień Walki z Uciskiem

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

4 grudnia

Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)

5 grudnia

Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6 grudnia

Dzień św. Mikołaja

7 grudnia

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

9 grudnia

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

10 grudnia Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
11 grudnia Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
13 grudnia Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Księgarza
17 grudnia Dzień bez Przekleństw
18 grudnia Międzynarodowy Dzień Emigrantów
19 grudnia Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe
20 grudnia Międzynarodowy Dzień Solidarności
21 grudnia Początek astronomicznej zimy - najkrótszy dzień roku
22 grudnia Światowy Dzień Wody
24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień)
28 grudnia Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 grudnia Sylwester

Polskie przysłowia ludowe na grudzień:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.

Jesień…
Ludziom

jesień

może

kojarzyć się z różnymi rzeczami.
Na przykład z tak zwaną „jesienną
depresją”. Mnie kojarzy się z
długimi

spacerami,

pięknymi

widokami. Czasem spędzonym na
czytaniu książki na ławce przed
domem lub przy palącym się kominku. Kojarzy mi się z kolorowymi
liśćmi i kasztanami. Jest to też czas, w którym warto przypomnieć
sobie o naszych bliskich zmarłych. Przychodzimy na ich groby, by się
za nich pomodlić. Dla niektórych jest to też miły czas spędzony z
rodziną. Nie należy zapominać o zbliżających się Świętach Bożego
Narodzenia. Warto pamiętać, że kalendarzowa jesień trwa od 23
września do 21 grudnia, choć czasem patrząc za okno, obserwuje się
już zimową aurę. Jednym słowem, jesień jest cudowna.

E.C.

Zaduszki

Dzień Zaduszny
wywodzi
się
z
praktyk
pobożnościowych
wczesnośredniowiecznych mnichów – nabożeństw odprawianych corocznie w
różnych klasztorach za zmarłych współbraci. Już w początkach VII w. Izydor z
Sewilli zalecał odprawianie w klasztorach mszy za dusze zmarłych zakonników.
Od IX w. podczas specjalnych nabożeństw w niektórych opactwach zaczęto
obejmować intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych chrześcijan, nie
tylko zakonników.
W roku 998 Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny, wyznaczył na 2
listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych – we
własnym opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do kongregacji
kluniackiej. Od benedyktynów kluniackich zwyczaj ten przejęły inne zakony,
zwłaszcza cystersi oraz kartuzi. W XII w. wprowadzili go w swoich klasztorach
polscy cystersi, co odnotował kalendarz opactwa w Lądzie.
W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny
do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym
Kościele katolickim. W Polsce najstarsza informacja o obchodzeniu Zaduszek
poza klasztorami pochodzi z początków XIV w. z diecezji wrocławskiej pod
rządami biskupa Henryka z Wierzbna.

11 listopada
W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie
jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą
niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie
niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako
zwycięskiego

Wodza

Naczelnego

w wojnie

polsko-bolszewickiej, wręczając

mu buławę marszałkowską. Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były
uroczystościami ściśle wojskowymi. W tym samym roku 8 listopada Józef Piłsudski
jako prezes ministrów wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla
urzędników państwowych. Odtąd w tym dniu na placu Saskim w Warszawie Piłsudski
dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934 r.).
W 1928 r. plac Saski w stolicy nazwano placem marszałka Józefa Piłsudskiego, a cztery lata
później Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanowił ten dzień wolnym
od nauki. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 29 października 1930 ustanowiono odznaczenie
państwowe Krzyż i Medal Niepodległości dla osób czynnie zasłużonych dla niepodległości
Polski. 11 listopada 1932 odsłonięto Pomnik Lotnika w Warszawie. Rangę święta
państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937. Miało ono
łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz
upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe
odbyły się dwa razy: w 1937 i 1938; w 1937 uświetniono je odsłonięciem pomnika gen.
Józefa Sowińskiego. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie
polskich

świąt

państwowych

było

niemożliwe.

Organizatorzy

przygotowywanych

konspiracyjnie obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach Małego Sabotażu, byli
narażeni na dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się
podtrzymywać. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach
chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy: „Polska żyje”, „Polska zwycięży”,
„Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11 XI 1918” itp., a od 1942 r. także znak
Polski Walczącej. Częstokroć pomniki przystrajano biało-czerwonymi kwiatami i
proporczykami, a w miejscach o trwałej symbolice narodowej mocowano flagę narodową.
Również w prasie konspiracyjnej, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” podziemnej Armii
Krajowej, zamieszczano artykuły przypominające o Święcie Niepodległości.

Boże Narodzenie – ciekawostki, o których nie wiesz…
1. Najdroższa choinka na świecie kosztowała ponad 11 milionów dolarów i została ustawiona
w Emiratach Arabskich.
2. Największy bałwan na świecie miał 34,4 metra wysokości.
3. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowych.
4. Gdyby Święty Mikołaj miał rozwieść dzieciom prezenty, to jego ważące 35 tys. ton sanie
powinny pędzić z prędkością 1000 kilometrów na sekundę, a podczas tej sekundy Mikołaj
powinien rozdać 800 prezentów.

5. Pary najczęściej zrywają ze sobą 2 tygodnie przed Gwiazdką. Na szczęście 24 grudnia jest
tym dniem w roku, podczas którego zrywa ze sobą najmniej par.
6. Święta Bożego Narodzenia są drugim najczęściej obchodzonym świętem na świecie.
Pierwszym jest Nowy Rok
7. Pierwsze sztuczne drzewka świąteczne powstały w Niemczech. „Choinki” wytwarzano z
wykorzystaniem farbowanych gęsich piór. Prawdziwe drzewka, które trafiają do sprzedaży,
przed ścięciem rosną nawet przez 15 lat.
8. W Boliwii w Wigilię Bożego Narodzenia odprawia się msze, na które wierni przychodzą z
kogutami – Boliwijczycy wierzą bowiem, że kogut jako pierwsze zwierzę obwieścił
narodziny Chrystusa.
9. Jedną z najpopularniejszych świątecznych dekoracji na świecie są biało-czerwone cukierki
w kształcie pasterskiej laski. Pierwsze słodycze tego typu wyprodukowano w XVII wieku w
niemieckiej Kolonii, aby podczas kościelnych ceremonii rozdać je dzieciom. W jakim celu?
Oczywiście żeby siedziały cicho.
10. Prezenty w skarpetach - tradycja ta była kultywowana przez wieki w licznych krajach
Europy. W XII-wiecznej Francji siostry zakonne odwiedzały biednych, ofiarowując im
skarpety pełne orzechów i owoców – głównie mandarynek, które gdzieniegdzie na Zachodzie
również stanowią ważny symbol Bożego Narodzenia.

11. Święty Mikołaj w wyobrażeniu zachodnim – jako ubrany na czerwono grubasek z
prezentami, latający w zaprzęgu ciągniętym przez renifery – wywodzi się od nordyckiego
boga Odyna.
Odyn, podobnie jak Mikołaj, pochodził z mroźnej północy, wysługiwał się elfami, zaś latał na
ośmionogim koniu Sleipnirze. Zachodni Mikołaj również woził się na koniu – co zmieniło się
dopiero w roku 1823, w chwili wydania wiersza „Noc wigilijna”, którego autor zamienił
zwierzę na renifery. To nie koniec podobieństw. Mikołaj wkłada prezenty do skarpet – Odyn
wkładał podarki do butów. Obaj przychodzą z wizytą 25 grudnia – czyli w Boże Narodzenie
lub podczas germańskiego święta Jul, podczas którego Wikingowie przystrajali jodły, a także
dekorowali domy jemiołą.
Skąd te podobieństwa? Kiedy na północy Europy dominującą religią stało się
chrześcijaństwo, zakazano wiary w pogańskie bóstwa. Tradycje jednak nie zniknęły, a zostały
dostosowane do nowej rzeczywistości.
Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany w czerwone szaty to zasługa kampanii
reklamowej Coca-Coli z lat dwudziestych poprzedniego stulecia.
12. Dla wielu Japończyków świąteczną tradycją jest… jedzenie kurczaków z KFC. Skąd taki
dziwny zwyczaj? Otóż w Japonii Boże Narodzenie to nadal coś stosunkowo nowego; religia
chrześcijańska przez wieki była tu albo nieznana, albo zakazana. Dopiero na przełomie XIX i
XX w. jej elementy, takie jak dawanie prezentów czy strojenie domów, zaczęły przenikać do
japońskiej kultury – głównie ze Stanów Zjednoczonych. Japończycy nie gustowali jednak w
indykach i nie hodowali ich, więc nie mieli okazji skosztowania głównego świątecznego
dania Ameryki.
W latach 70. ubiegłego wieku jeden z klientów KFC, zapytany o to, dlaczego zamawia
kurczaka w dniu Bożego Narodzenia, powiedział, że skoro nie ma indyków – to jedyne
rozsądne zastępstwo. Sieć restauracji natychmiast podchwyciła pomysł i rozpoczęła wielką
kampanię reklamową Kurisumasu Ni Wa Kentakkii – Kentucky (jak Japończycy nazywają
KFC) na Święta. Kampania spotkała się z ogromnym odzewem – i tak powstała nowa
tradycja. Dziś po świątecznego kurczaka ustawiają się długie kolejki.

Z historii naszego regionu
19 sierpnia 1942 roku w Mszanie Dolnej na ,,Pańskim” zamordowano 881
Żydów

18 sierpnia 1942 roku Gelb zarządził kopanie na
„Pańskim” dwóch potężnych dołów, Żydzi
swojego przeznaczenia byli już pewni. Jeszcze
tylko niektórzy łudzili się gdzieś zasłyszaną
obietnicą wyjazdu na Wołyń. Ale kiedy w
niewielkich grupach z rękami założonymi na tył
głowy zmierzali w stronę „Pańskiego”, płacz
dzieci i szloch dorosłych mieszał się z tumanami
kurzu podnoszonymi przez czarną masę
nieszczęśników. Szli na pewną śmierć. Przez
osiem godzin niemieccy żołnierze, przepijając wódką, mordowali jednym strzałem starców i
kobiety, zaś dzieci żywcem wrzucali do dołu, na kotłujące się tam ciała już zamordowanych.
Zagłada odbyła się niemalże na oczach mieszkańców. Wirował w blaskach sierpnia pogodny
dzień, lały się z nieba strumienie żaru, chybotały zwiewne obłoczki. Było ładnie, wręcz
zwyczajnie i tylko pola nie chrupiały sierpami, choć to był czas żniwa, czas chłopskiej
harówki. Tylko te pola ziały spokojem, bo Mszana, okoliczne osiedla, nie żyły wówczas
zwykłym akordem dnia. Przykładano dłonie do czół i ... stojąc w bezpiecznym oddaleniu,
próbowano dojrzeć przez mgliste pasma powietrza masakrę, jakiej nie oglądała nigdy
przedtem ta stara ziemia.
Żydzi pożegnali się na zawsze z miastem. Nieliczni, którym udało się uniknąć zagłady,
ufundowali na ogrodzonym po wojnie przez miejscowe władze cmentarzu tablicę pamiątkową
w języku polskim i hebrajskim.

Nasze wywiady
Tym razem postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad z byłą Panią Dyrektor naszej szkoły Zofią Żak. Spotkałyśmy się z nią zaraz po zakończeniu akademii z okazji Święta Patrona
Szkoły.
E: W jakich latach pracowała Pani w naszej szkole?
Z.Ż: Od 1966 do 2004.
E: Pracowała Pani tylko w naszej szkole?
Z.Ż: Jeden rok uczyłam na Wilczycach. Resztę życia spędziłam tutaj.
E: Jakiego przedmiotu Pani uczyła?
Z.Ż: Uczyłam nauczania początkowego, klasy 1-3, a potem geografii i przyrody.
E: Co skłoniło Panią, żeby zostać nauczycielką?
Z.Ż: Lubiłam uczyć i lubiłam dzieci. A poza tym, w tamtych czasach to te dzieci, które się
dobrze uczyły, kierowali do liceum, a te, które się słabiej uczyły, kierowali do liceum
ogólnokształcącego. A ja należałam do tych lepszych.
O: A od jak dawna chciała Pani zostać nauczycielką?
Z.Ż: No chyba od dziecka.
E: Co Pani wspomina najmilej z pracy w szkole?
Z.Ż: Wszystko było miłe. A najmilsze, to psikusy dzieci.
E: Dzieci sprawiały problemy czy raczej nie?
Z.Ż: Raczej nie sprawiały problemów.
E: Czy musiała Pani radzić sobie z jakimiś problemami w szkole? A jeśli tak, to z jakimi?
Z.Ż: Problemów było bardzo dużo, ale największym z nich była budowa szkoły. Jednak
bardzo dużo osób pomagało podczas budowy.
E: Jakie były Pani codzienne obowiązki?
Z.Ż: Hmm… Chodzić do pracy, uczyć i administrować wszystko.
E: Czy łatwo było pełnić obowiązki dyrektora szkoły?
Z.Ż: Dla mnie nie było to trudne, ponieważ lubiłam szkołę, a nie spieszyło mi się do domu,
więc miałam dużo czasu na wykonanie wszystkich obowiązków.
E: Czy zdarzało się, że któryś z uczniów powtarzał klasę?
Z.Ż: Zdarzało się.

E: A dużo było takich uczniów?
Z.Ż: Różnie.
E: Czy pamięta Pani szczególnie któregoś ze swoich uczniów?
Z.Ż: Pamiętam szczególnie tych uczniów, którzy zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach.
Między innymi obecnego nauczyciela geografii w tej szkole.
E: Jak wyglądała niegdyś szkoła, czy dużo różniła się od obecnej?
Z.Ż: Była stara, miała sto lat, drewniana, malutka, miała tylko cztery sale.
E: Jakie były warunki pracy?
Z.Ż: Ciężkie. Nie było nawet wody! Ale potem my sami, nauczyciele, wykopaliśmy
wodociąg.
E: A miała Pani jakieś specjalne metody nauczania?
Z.Ż: Takich specjalnych metod to nie miałam.
E: Jak pracowało się Pani z młodzieżą?
Z.Ż: Bardzo dobrze. Lubiłam z młodzieżą pracować. Szczególnie z tymi uczniami zdolnymi.
E: Jak dawniej wyglądały lekcje?
Z.Ż: Tak jak i teraz. Tak samo się prowadziło. Różnymi metodami: i grupowymi i przy
pomocy środków audiowizualnych. Można było oglądać programy geograficzne w telewizji.
E: Co Pani zdaniem zmieniło się na gorsze, a co na lepsze?
Z.Ż: Na gorsze, to się tu nic nie zmieniło, a na lepsze, to macie piękne warunki.
E: Dziękujemy za rozmowę.

W trosce o zdrowie zębów
Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i
szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie
odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż wraz z partnerami merytorycznymi od 2013
r. prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem” (realizowany
dawniej pod nazwą „Chroń Dziecięce Uśmiechy”). Wolontariuszki z naszej szkoły – Emilia
Drabik, Weronika Nawara, Natalia Michalak, Kamila Chałon, Kinga Piwowarska i
Maria Krzysztofiak – w ramach tego programu przygotowały zajęcia profilaktyczne dla
uczniów naszej szkoły. Jest to jedno z zadań ich projektu edukacyjnego.
Sprawozdanie z akcji:
„W grudniu przeprowadziłyśmy lekcje profilaktyczne w klasach 1-3 oraz 4-6. Ich celem było
uświadomienie młodemu pokoleniu, jaką ważną rolę w ich życiu pełnią zęby. Postarałyśmy
się poruszyć następujące tematy: jak są zbudowane zęby, do czego nam służą, jak należy o nie
dbać, by służyły nam jak najdłużej.
Lekcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, trafnie odpowiadali na nasze pytania, z zapałem
rozwiązywali zadania. W przyswojeniu nowych wiadomości pomogły przygotowane przez
nas pomoce. W śród nich znalazły się: prezentacja multimedialna, własnoręcznie wykonany
model szczęki, krzyżówka, plansze, obrazki i przyniesione przez nas akcesoria do higieny
jamy ustnej. Pracy było dużo, ale myślę, że naprawdę było warto. Na zakończenie uczniowie
dostali pamiątkowe książeczki PCK. Zapraszamy do wykonania ćwiczeń i składania ich u
wychowawców, najpóźniej po świętach. Na zwycięzców czekają drobne upominki.
Lekcje te były również wspaniałym przeżyciem dla nas – młodych wolontariuszek. Dzięki
nim stałyśmy się bogatsze o kolejne doświadczenia. Chociaż przez chwilę mogłyśmy się
wcielić w rolę nauczyciela. To niesamowite uczucie… świadomość, że swoją wiedzą możesz
się podzielić z innymi. Kto wie...? Może któraś z nas zostanie kiedyś nauczycielką.
Uważam, że lekcje profilaktyczne przeprowadzone przez nas były bardzo przydatne.
Starałyśmy się w prosty i przystępny sposób przekazać dzieciom i młodzieży wiele informacji
na temat zębów. Wierzę, że dzięki naszej inicjatywie, uczniowie chętniej będą dbać o swoje
zęby. Mam nadzieję, że zapamiętają i zaczną stosować nasze wskazówki”.

Emilia Drabik

Z naszych obserwacji…
Duża część uczniów naszego gimnazjum ubiera się zgodnie z
tzw. ‘trendami’, które nastały w tym roku. Oto kilka z nich:

♥ jeansowe kurtki♥

Po prostu pasują do wszystkiego!

♥luźne bluzy♥

Zbyt duże bluzy nie tylko ładnie
wyglądają, ale również są bardzo
wygodne!

♥spodnie z dziurami♥

Większość osób ma chociaż jedną
parę spodni z dziurami w domu!

Jednak każdemu podoba się coś innego, a oryginalność to
najlepszy sposób na podkreślenie swojej osobowości.

„Ponad
wszystko”
to powieść młodzieżowa Nicoli
Yoon. Mimo lekkiego, przyjemnego
klimatu tej książki w pewnych jej
momentach można odczuć napięcie.
Książka opowiada o dziewczynie Madeline, z rzadką i dosyć dziwną
chorobą SCID. Przez chorobę jest pozbawiona kontaktu ze światem
zewnętrznym. Wszystko się zmienia, kiedy do domu obok wprowadza
się rodzina Olly’ego, dzięki któremu całe jej życie obróci się o 180
stopni i nabierze nowych barw.
Razem z Olly’m stawiają czoło przeciwnościom losu i wyruszają w
podróż na Hawaje, gdzie Maddy trafia do szpitala. Jakiś czas potem
dziewczyna dostaje szokującą wiadomość od lekarza z Hawajów,
dzięki czemu rozpoczyna nowe życie.
Do czytania tej książki zachęcają również liczne rysunki, wykonane
przez męża Nicoli - Davida. Ciekawostką jest, że postać Madeline
została stworzona na wzór córki autorów.
Myślę, że idealnym pomysłem na spędzanie jesiennych i zimowych
wieczorów jest czytanie, a książką numer jeden na liście „do
przeczytania” powinna być właśnie powieść „Ponad wszystko”.
Polecam!

- E. C.

Ciekawostki
Smartphony psują mózg!
Uzależnienie od smartphonów rujnuje równowagę chemiczną w mózgach
dzieci, prowadząc do depresji, rozdrażnienia i problemów z pamięcią udowodnili naukowcy z Korea University w Seulu. Uczeni przeskanowali mózgi
19-nastolatków biorących udział w badaniu i porównywali ich wyniki z 19
wyznacznikami zdrowia fizycznego i psychicznego. W miażdżącej większości
przypadków poziomy substancji chemicznych w mózgach uzależnionych od
elektroniki były mocno zawyżone lub zaniżone, przy czym badania wykazały
ścisły związek między tymi wynikami a korzystaniem z telefonu. W 12
przypadkach trzeba było zastosować 9-tygodniową terapię psychologiczną!
Tymczasem światowe badania i statystyki wskazują, że odsetek ludzi
spędzających coraz więcej czasu ze smartphonem w ręku rośnie w
dynamicznym tempie i to niemal pod każdą szerokością geograficzną.

Wirtualna biblioteka!

Biblioteka mobilna, w której uczniowie z całej Polski znajdą lektury do szkół
podstawowych i liceów, powstała w Internecie na platformie lektury.gov.pl. Na
platformie znajduje się ponad 700 utworów - nowel, opowiadań, dramatów,
wierszy, poematów i powieści. Biblioteka zawiera 32 % wszystkich propozycji z
kanonu lektur szkolnych, zarówno tych obowiązkowych jak i uzupełniających.
Dzięki portalowi daje się je wszystkie zmieścić na tablecie.
- Żyjemy w przyszłości. To, co było przed chwilą nowinką technologiczną, dziś
jest oczywistością. Dziś młodzież czyta książki na telefonach, tabletach i
czytnikach. Projekt lektury.gov.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i
przyzwyczajeniom młodych ludzi. Dzięki niemu w jednym miejscu dostaną kanon
lektur w formie elektronicznej. To bardzo dobry pomysł - powiedziała Anna
Streżyńska, minister cyfryzacji.
Ponad 30% nastolatków pozostaje online całą dobę, niezależnie od miejsca
pobytu, a ponad 93% codziennie w domu korzysta z Internetu - wynika z badań
„Nastolatki 3.0” przeprowadzonym przez NASK. Z danych, którymi dysponuje
Ministerstwo Cyfryzacji, aż 98% gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 5 15 lat ma dostęp do Internetu. W 90% z nich rodzice pozwalają dzieciom
używać komputera, a prawie 77% dzieci korzysta z Internetu w celach
związanych z edukacją.

Krzyżówka
1.
2.

3.
6.
4.
5.

Pytania:
1. Wytwarzanie komórki jajowej oraz żeńskich hormonów płciowych progesteronu i estrogenu.
2. Wyraz określający rzeczownik, najczęściej przymiotnik lub imiesłów
przymiotnikowy np. lazurowe niebo, czerwone jabłko.
3. Nastrój przygnębienia, zniechęcenia towarzyszący dekadentowi końca
XIX w.
4. Związki chemiczne o takim samym wzorze sumarycznym, lecz o różnych
wzorach strukturalnych.
5. Powstają w reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami w obecności
stężonego roztworu kwasu siarkowego VI.
6. Najstarszy gatunek liryczny związany z muzyką. Charakteryzuje się
prostą budową stroficzną, występują rymy, rytmy, proste słownictwo.

Hasło:
……………………………………………………………………………………

Kącik refleksyjny
Bajka duńska - nie tylko dla nauczycieli
Pewnego dnia zwierzęta postanowiły zrobić coś dla rozwiązania problemów
współczesnego świata. Podjęły decyzję o pilnej potrzebie założenia szkoły.
Powołano Komitet Szkolny złożony z niedźwiedzia, sarny i bobra. Dyrektorem
mianowano jeża. W programie szkolnym umieszczono następujące przedmioty:
bieganie, wspinanie się, latanie i pływanie. W celu lepszej organizacji nauczania
postanowiono, że wszystkie zwierzęta będą uczyły się wszystkich przedmiotów
w ten sam sposób.
Kaczka osiągnęła najlepsze wyniki w pływaniu, okazała się nawet lepsza od
nauczyciela. Niestety, z latania otrzymała tylko 3+, a z bieganiem zupełnie nie
dawała sobie rady. Z tego powodu została skierowana na dodatkowe zajęcia
wyrównawcze. Podczas gdy inni trenowali pływanie, kaczka uczyła się biegać.
Po pewnym czasie jej powykrzywiane nóżki były tak zmęczone, że osiągała
tylko przeciętne wyniki w pływaniu.
Wiewiórka otrzymała 6 z wspinania się, ale bardzo frustrowały ją lekcje latania,
ponieważ nauczyciel wymagał startu z czubka drzewa. Długie ćwiczenia
spowodowały znaczne obniżenie ocen.
Orzeł był dzieckiem problemowym, często strofowanym. Na lekcjach wspinania
potrafił znaleźć się na szczycie drzewa szybciej niż inni uczniowie, tyle, że
chciał to robić na własny sposób.
Królik rozpoczął zajęcia z biegania jako najlepszy w klasie, ale dodatkowe
lekcje pływania były powodem jego załamania nerwowego. Został skierowany
do szkoły specjalnej na obserwację psychologiczną. W tej szkole jedynym
przedmiotem było pływanie.
Pies preriowy trzymał się z daleka od szkoły, ponieważ Komitet Szkolny nie
zaakceptował kopania jako przedmiotu. Zaprzyjaźnił się z borsukiem i został
jego pomocnikiem. Później dogadali się z dzikami, świniami i założyli szkołę
prywatną, która wkrótce okazała się sukcesem.
Szkoła, która pragnęła zająć się rozwiązywaniem problemów współczesnego
świata, została zamknięta. Zwierzęta odzyskały wolność.

Uśmiechnij się

