Baśniowa biblioteka
W styczniu tego roku klasa IV postanowiła przystąpić do projektu
czytelniczego, który opracowała pani Ewa Magosz. Celem było oczywiście
propagowanie czytelnictwa tym razem u najmłodszych uczniów naszej
szkoły, a inspiracją stało się opowiadanie o Koszmarnym Karolku.
Uczniowie przygotowali „Baśniową bibliotekę”- zadaniem młodszych kolegów było przeczytanie wypożyczonych od starszych kolegów
baśni oraz odpowiedź na przygotowane przez nich pytania. Wypożyczalnia
czynna była podczas długich przerw przez trzy tygodnie, a uczestnicy mogli
przeczytać nawet 14 utworów I niektórym to się udało!!!
I miejsce zajęła Zosia Jakubczyk z klasy III, na drugim miejscu uplasowała się Magdalena Samson z kl. II, a III nagrodę otrzymał Erik Kostka z kl.
III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci piórników.
Wielkie brawa należą się uczniom klasy IV za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm!

Tym razem muzyka!
Czy wiesz, że nasz wielki kompozytor Fryderyk Chopin ma korzenie
francuskie? Stąd brzmienie nazwiska Szopen, ale w języku polskim dopuszczalna jest również taka pisownia.
Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania, może zasłużysz na szóstkę z muzyki!
1. Mały Frycek urodził się w …………. roku w ………………………………(miejsce).
2. Rodzeństwo Fryderyka to ………………., ……………………. i ………………… .
3. Frycek już we wczesnym dzieciństwie grał na …………………………………………..
4. Nauczycielami małego geniusza byli : ………………………………,
…………………….... oraz ………………………………………………………………. .
5. Czy Chopin skomponował operę ?
TAK NIE (zakreśł odpowiedź)
Jakie utwory komponował Wielki Polak? (podaj gatunki) :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
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Bezpieczny Internet
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji
Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie
Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W naszej szkole uczniowie
na zajęciach komputerowych poznali zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci.
Netykieta jest to zbiór zasad kultury obowiązującej wszystkich w internecie.
1. Przedstaw się! Jeśli piszesz do kogoś kto Cię nie zna lub z kim dawno nie rozmawiałeś - przedstaw się.
2. Nie spamuj! Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź innych informacji do odbiorców,
którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
3. Wysyłaj załączniki z głową! Jeśli chcesz załączyć do maila jakiś plik, upewnij
się że odbiorca się go spodziewa oraz ze rozmiar takiego załącznika nie jest zbyt
duży.
4. NIE KRZYCZ! Unikaj pisania całego tekstu wielkimi literami, gdyż jest to powszechnie traktowane jak użycie podniesionego głosu.
5. Nadawaj temat wiadomościom! Wysyłając wiadomość, pamiętaj aby nadać jej
sensowny temat. Najlepiej aby dotyczył właściwej treści wiadomości.
6. Najpierw pomyśl, potem działaj! Pamiętaj, wysłanego e-maila nie można już
zawrócić. Zatem, zanim cokolwiek wyślesz w świat, pomyśl.
7. Nie kalecz języka! Pisząc w danym języku, staraj się nie robić błędów ortograficznych czy gramatycznych.
8. Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia! Nie rozsyłaj łańcuszków szczęścia, piramidek, wierszyków i bzdur podobnego kalibru.

Bierz odpowiedzialność za komentarze w sieci – nie pisz o kimś tego,
czego nie powiedziałbyś mu w twarz.

Warsztatowe spotkanie Przecinka i Kiksów oraz naszej klasy VI
13-15 lutego 2017

Hejter – osoba, która umieszcza w sieci niemiłe, złośliwe, często obraźliwe wpisy. Najczęściej można go spotkać gdy komentuje
rozmaite zdjęcia, posty lub artykuły. Zazwyczaj hejter obraża
w sieci innych internautów bez wyraźnego powodu.

Pokochaliśmy Głębinów i już wiemy, że jest piękny jesienią i zimą, musimy jeszcze poznać to miejsce latem, koniecznie! Może kolejne spotkanie zorganizujemy tam w sierpniu? Dlaczego nie?!
Dlaczego tam?
Bo ośrodek stoi na skraju Jeziora Nyskiego, bo blisko stamtąd do
Nysy- śląskiego Rzymu, bo widać Jeseniki, bo ośrodek tworzy świetny
klimat i wspaniałe warunki do odpoczynku, bo …po prostu – chce się
tam wracać
A teraz konkrety: Pierwszego dnia zwiedziliśmy Twierdzę Nyską,
inaczej bastion świętej Jadwigi, później bazylikę p.w. św. Jakuba i św.
Agnieszki, Stare Miasto, a jeszcze później … zjedliśmy smaaaaaaczne
lody w Bombonierce!
Zakwaterowanie i najważniejsze- czas wolny, by móc nacieszyc
się widokami, a po kolacji zumba! Drugi dzień obfitował w kolejne
zajęcia taneczne – poznaliśmy jazz, nowe układy cheer i disco. To była
ciężka praca, a po południu zachwycaliśmy się zamarzniętym jeziorem.
Niesamowite uczucie—chodzić po lodzie grubości 30 centymetrów!
I to jeszcze o zachodzie słońca.
Cenne były obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie, które
należało po powrocie porównać z tym, co działo się w naszym miejscu zamieszkania. Klasa V i VI przystąpiła bowiem do projektu ‘Młodzi
odkrywcy sekretów nauki’, który polega na eksperymentowaniu i doświadczaniu otaczającego nas świata.
Kolejny dzień spędziliśmy w Czechach- zdobyliśmy zimowego
Pradziada i jesteśmy z siebie dumni! Po tej eskapadzie wybawiliśmy
się w basenie w Karlovej Studance- magiczna miejscowość, w której,
mimo że biało wokół, nawet fontanna zimą nie zamarza!
Aż chce się wracać.

Hejtowanie świadczy o hejterze i o jego słabościach − szczęśliwi, zadowoleni ludzie nie hejtują.
„Kiedy Cię hejter agresją nęka
Bądź sobie sobą, nie pękaj.
Rób dalej swoje i bądź spokojny.
Nie prowadź z nim na
hejty wojny.”

„Zamiast brać nową ofiarę na cel
Uśmiechnij się, nastawienie zmień.
Lepszą twarz bliźniemu pokaż
Wtedy może ktoś i Ciebie
pokocha.”

Zasady antyhejtowe:

Nie odpowiadaj na hejterski komentarz pod wpływem chwili.

Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i ją skasuj.

Nie odpowiadaj agresją na agresję.

Nie lajkuj i nie udostępniaj hejterskich komentarzy.

Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.

Zgłaszaj hejt korzystając z opcji dostępnych w serwisach internetowych.

Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.

Gdy coś Ci się nie podoba, wyraź to kulturalnie.

Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów.

Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 116 111.

