


To już ostatnie tegoroczne wydanie naszej
gazetki, które chcielibyśmy przekazać w
Wasze ręce. Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie.
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Jak odnalazła się Pani w
nauczaniu online? Czy trudne
było przestawienie się na taki
tryb uczenia?
Nauczanie online to dla mnie
nowość i przyznam, że na
początku nie było łatwo się
przestawić. Musiałam
przeorganizować opracowane
wcześniej lekcje i dostosować się
do nowych metod pracy aby jak
najbardziej ułatwić moim

uczniom zrozumienie nowych
materiałów. Co mam nadzieję
udało. Uważam jednak, że nic
nie jest w stanie zastąpić lekcji
na, której mam bezpośredni
kontakt z uczniami. Brakuje mi
szkoły i mam nadzieję, że jak
najszybciej będziemy mogli się w
niej spotkać, bez obaw i w
pełnym komforcie gotowi do
poszerzania swoich horyzontów.
Agata Piasek

Czy uważa Pan, że zdalne
nauczanie jest dobre? Jakie
jest Pana zdanie na ten
temat?
Zacznę od tego, że zdalne
nauczanie zostało na nas
wymuszone - wielu z nas nie
widziało nawet o co to w tym
wszystkim chodzi. Czas pokazał,
że szybko się uczymy tej formy
przyswajania wiedzy. Oczywiście
daleko nam jeszcze do
doskonałości ale małymi
kroczkami do tego dążymy. Tutaj
pojawia się kolejna cześć mojej
opinii. Od zdalnego nauczania
nie ma już chyba odwrotu. Nie
dlatego, że zmusi nas kolejna
epidemia. Ta forma pokazuje
wiele możliwości dla uczniów i
nauczycieli. Jest to wręcz
rewolucja - uciekamy od
papierowych książek w świat

multimediów. Wielu uczniów
nieśmiałych, niepewnych na
reakcje klasy - tu przez internet
chętnie pracowało i zdobywało
wiedzę. Zła strona zdalnego
nauczania to na pewno brak
bezpośredniego nadzoru nad
uczniem. Niestety byli i tacy
uczniowie, którzy uciekli od
książek w świat gier
komputerowych. Bądźmy jednak
optymistami. Teraz pozostaje
specjalistom od nauczania
organizacja zajęć zdalnych,
sprzętu do tego no i na pewno
szkoleń. Pomyślcie o tym, że
pracujecie w domu a do szkoły
przychodzicie tylko raz lub dwa
razy w tygodniu .... Brzmi nieźle
co????? Pozdrawiam serdecznie
całą Redakcję i całą szkołę.
Jacek Koziatek
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Nauka w czasie
pandemii oczami
nauczycieli

Wywiady
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Czy uważa Pan, że zdalne
nauczanie jest dobre? Jakie
jest Pana zdanie na ten
temat?
Nie jestem zwolennikiem
zdalnego nauczania - problemy z
siecią, przepływem sygnału
internetowego oraz częste
awarie komputerów nie sprzyjają
moim zdaniem takiem
efektywnemu nauczaniu, jakie
mogę osiągnać w szkole z
uczniami, gdzie mam z nimi
bezpośredni kontakt; wtedy
jestem w stanie widzieć i słyszeć
wszystkich uczniów, korygować
błędy w nauczaniu

i nadzorowac pracę wszystkich
moich Podopiecznych :) Zdalne
nauczanie jest moim zdaniem
trochę mniej efektywne, gdyż
pisanie wiadomości, przesyłanie
różnych ćwiczeń, korygowanie
pracy uczniów online zabiera mi
sporo czasu, który
wykorzystałbym efektywniej na
lekcji w szkole. Ale z drugiej
strony odnoszę często wrażenie,
że mimo ograniczonego kontaktu
osobistego i pracę online zdalne
nauczanie jest w miarę
efektywne i przynosi pozytywne
wyniki :) Dziękuję :) Igor Mazało

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi!
Redakcja Gazetki Szkolnej

Do czego było najtrudniej się
Pani przyzwyczaić, w związku
z nauką online?
Najtrudniej było mi się
przyzwyczaić do długiego czasu
spędzanego przed komputerem.
Główną wadą nauczania
zdalnego jest według mnie
ograniczanie kontaktów
międzyludzkich, których nie da
się zastąpić komunikatorami. Ale
po pewnym czasie dostrzegłam
też zalety e-learningu między
innymi ogromną oszczędność
czasu - nie traciłam go np.
na dojazdy do szkoły.

Co zadziwiło Panią
najbardziej podczas
e-learningu? Czego Pani się
nie spodziewała?
Podczas e-learningu bardzo
pozytywnie zaskoczyło mnie
zaangażowanie uczniów, wielu z
Was pracowało bardzo
systematycznie i wykonywało
wszystkie wysyłane przeze mnie
zadania na bardzo dobrym
poziomie.
Karolina Wajer

Wywiady



Nauka w czasie
pandemii oczami
uczniów
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Czy aktualna
sytuacja Was
stresuje, jeśli tak
to jak radzicie
sobie z tym
stresem?

Tak, stresuję się,
że ktoś z moich
bliskich zachoruje,
ale staram się
myśleć pozytywnie.

Aktualna sytuacja
nie jest dla mnie
stresująca. Martwię
się jedynie o zdrowie
swoich bliskich.

Aktualna sytuacja
z jednej strony mnie
stresuje, a z drugiej
nie. Czasem czuję
się okej z tym co się
dzieję, a czasem jest
bardzo źle. Ze
stresem radzę sobie
przez terapię z
psychologiem, którą
mam co tydzień.

Przez aktualną
sytuację stresuję się
rzeczami, którymi nie
stresowałam się
wcześniej. Staram

się rozwiązywać
wszystkie zadania na
bieżąco, żebym w
razie jakichkolwiek
wątpliwości mogła
zadać jakieś pytanie,
lub bym miała czas
na poprawę.

Jak wyglądają
Wasze
przygotowania
do egzaminu?

W tygodniu mam
dwa razy
korepetycje z
polskiego i
matematyki oraz
rozwiązuję również
arkusze
egzaminacyjne.

Codziennie
staram się
powtarzać sobie
materiał do
egzaminu. Pomagają
mi w tym strony
internetowe oraz
repetytoria.
Mam też korepetycje
on-line raz w
tygodniu.

W tygodniu mam
dwie godziny
korepetycji on-line z
matematyki i z
polskiego. Do tego

staram się robić
zadania od
nauczycieli i staram
się douczać języka
angielskiego.

Na początku roku
mama kupiła mi
różne książki z
zadaniami, które
staram się
rozwiązywać
systematycznie.
Często robię też
testy w internecie.

Jak radzicie sobie
z nauką w obecnej
sytuacji?
Uważacie, że jest
ciężej?

Według mnie
nauka w obecnej
sytuacji jest
łatwiejsza, ponieważ
mniej się stresujemy,
nauczyciele zadają
nam mniej i mamy
więcej czasu na
naukę jak i na
przyjemności.

Według mnie jest
trochę łatwiej, nie
stresuje się
odpowiedzią ustną
czy sprawdzianami.
Jest natomiast
więcej pracy.

Zadaliśmy pytania
czterem
ósmoklasistkom z 8e,
oto ich odpowiedzi

Wywiady
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Myślę, że jest
okej, ale wiadomo
że w szkole było by
inaczej. W szkole
było by to lepiej
wytłumaczone.
Uważam, że czasem
jest naprawdę
ciężko, ale w
pewnych dniach,
można sobie
poradzić.

Jest trudniej.
Zadania zajmują mi
więcej czasu, bo nie
zostają
wytłumaczone tak
jak wcześniej, przy
tablicy, na żywo.

Wywiady

Dziękujemy za wywiad
Powodzenia na egzaminach!
Redakcja Gazetki Szkolnej :)



Moda i uroda

Zaczniemy od kremu SPF. Jak pewnie wiecie kremy z filtrem są
bardzo ważne, służą one m. in żeby ochronić waszą skórę przed
poparzeniami oraz bardzo groźnym rakiem skóry (tzw. Czerniakiem).
Z tego powodu bardzo ważne jest używanie kremów z SPF 50.
Bardzo lubię te od greckich firm, lecz ciężko je dostać w Polsce.
Sprey od Malibu jest naprawdę świetny. Co najlepsze jest
wodoodporny więc na spokojnie możecie z nim wchodzić do basenu
czy morza.

Witajcie drodzy Czytelnicy!
W tym ostatnim już wydaniu, na ten rok szkolny
przedstawię Wam kosmetyki idealne na lato :)

Kosmetyki na lato

Następnie mamy ochronę ust. Moi drodzy usta
również się opalają i również można je oparzyć.
Dlatego ważna jest ich
ochrona. Tutaj wariantów
jest naprawdę wiele,
lecz moim ulubionym na
pewno jest ten o to
balsam z maliny i
pszenicy. Ma on za
zadanie ochronić wasze
usta przed promieniami
słonecznymi oraz je zregenerować oraz
uelastycznić.

Dla tych co zawsze czują się lepiej
z odrobinką makĳażu, polecam
wodoodporne tusze do rzęs.
Niewiele trzeba tutaj dopowiadać są one
świetne, bo czy na deszcz, śnieg
czy nawet na wyprawę nad morze będą
świetne. Ja zdecydowanie polecam Wam
ten od L’oreal Paris.
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Teraz mój osobisty ulubieniec, czyli połyskujący
balsam do ciała o świetnym zapachu od Ziaji.
Nakładacie go np. na nogi na ręce oraz dekolt jest
on po prostu cudowny. W zimę natomiast, jak nie
nosicie już spódniczek, szortów czy sukienek
możecie go nakładać za uszy (tam gdzie perfumy)
i uwierzcie mi że ten balsam będzie się sprawował
lepiej niż nie jeden perfum.

Ostatnim już produktem jest odświeżająca oraz
oczyszczająca mgiełka do twarzy od Mario
Badescu. Osobiście w upalne pogody bardzo
lubie mieć przy sobie taką mgiełke, żeby wrazie
co się troche odświeżyć. Oczywiście tak jak
reszta jest wiele wariantów, ale ja Wam bardzo
polecam właśnie tą od MB z aloesem wodą
różaną oraz ziołami. Możecie ją kupić w wielu
rozmiarach, jednak ta najbardziej poręczna to
oczywiśćie wersja mini.

Moda i uroda

Dziękuje Wam za ten gazetkowy rok, mam nadzieje że
skorzystaliście chociaż z jednego z podanych produktów i się Wam
sprawdził. Życzę Wam udanych wakacji (i żadnych oparzeń
oczywiście!), żebyście pomimo wszystkiego spędzili je dobrze z
rodziną.

Dominika <3
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Moda i uroda

Zbliża się koniec roku szkolnego – wakacje.
Co ubrać, abyśmy szli z nowymi trendami?

kolory:
- pastelowe odcienie
- biały

Moda wakacyjna

wzory:

ubrania:

tie dye

koszulki, sukienki z
bufiastymi rękawami

bermudy sukienki z
najprostszym
designem, w tym
sezonie szczególnie
modne w kwiatki

marynarki oversize jeansy z szerokimi
nogawkami

kwiatymarszczenia

Komplety, które pasują
do siebie kolorystycznie
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Moda i uroda

dodatki:

bucket hat torebki bagietki

źródła: housebrand.com; hm.com; bershka.com



6 sposobów na
spędzenie wakacji
w domu
1. Zorganizuj kino ogrodowe. Pożycz rzutnik, ekran i oglądaj filmy.
Nagraj własny filmik.
2. Pojedź sam/a lub z bliskimi nad jezioro.
3. Geocaching, czyli poszukiwanie skarbu za pomocą odbiornika
GPS. Ukryte paczuszki znajdziesz już dzisiaj w większości miast w
Polsce. Trzeba się zalogować na stronie, wybrać miejsce i rozpocząć
poszukiwania. Każdy będzie miał wspaniałą zabawę. Szczegóły
znajdziesz na stronie: www.geocaching.pl
4. Zorganizuj wieczór kreatywności. Każdy znajomy dzieli się swoim
talentem z innymi, np. ktoś gra na gitarze, ktoś coś piecz, ktoś zrobi
kilka ćwiczeń na emisję głosu, a jeszcze ktoś inny zdradza tajniki
wędkowania.
5. W większości naszych miast powstało w ostatnich latach wiele
nowych miejsc. Przeznacz jeden lub kilka dni, aby odkryć swoje
miasto na nowo. Przygotuj mapę, zwiedź nowe miejsca, wybierz się
na jedno wydarzenie kulturalne.
6. Odwiedź ciekawe miejsca, w których można zjeść coś dobrego w
najbliższej okolicy. Można zorganizować konkurs polegający na
wyszukiwaniu miejsc, w których można zjeść obiad, np. do 20 zł.

Wakacje
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Horoskop na wakacje
WRÓŻKA ALFREDA

Baran - spędzisz wakacje z rodziną
Byk - spędzisz czas z przyjaciółmi
Bliźnięta - wyjedziesz za granicę
Rak - pojedziesz nad morze
Lew - odwiedzisz miejsce, do którego zawsze chciałeś/chciałaś

pojechać
Panna - zwiedzisz dużo ciekawych miejsc w Polsce
Waga - pojedziesz na weekend pod namiot
Skorpion - pojedziesz nad jezioro
Strzelec - obejrzysz dużo seriali
Koziorożec - spotkasz się z osobą, za którą tęskniłeś/tęskniłaś
Wodnik - spędzisz wakacje w domu
Ryba - będziesz często chodził/chodziła na spacery

Drodzy czytelnicy, z tej strony wróżka Alfreda. Chciałabym
Wam przedstawić horoskop na tegoroczne wakacje.

Wakacje
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Takim sposobem chcieliśmy się pożegnać
i życzyć Wam wszystkim udanych wakacji
oraz powodzenia w nowym roku szkolnym.

Redakcja gazetki „na 103”



Skład Redakcji
Redaktor naczelny: Karolina Powałowska
Projekt okładki: Karolina Powałowska
Montaż gazetki: Aleksander Sulwiński
Korekta:Wiktoria Jedlińska

Autorzy
Wywiad z nauczycielami - praca zbiorowa
Wywiad z ósmoklasistkami - praca zbiorowa
Kosmetyki na lato - Dominika Iwaniuk
Moda wakacyjna -Wiktoria Jedlińska
6 sposobów na spędzenie wakacji w domu - Zuzia
Goździkowska

Horoskop na wakacje - Ola Olszak

15


