
DYKTAFON
Dyktafon - reaktywacja
   Witamy w nowej wersji gazetki szkolnej. Oto stara gazetka w nowoczesnym,
elektronicznym wydaniu. Zapraszamy do czytania (i współpracy) wszystkich
uczniów: od klasy pierwszej do ósmej. A także rodziców i nauczycieli:)
   Głośno mówimy o tym, co słyszymy! O tym, co dla nas ważne, co nas nurtuje.
Chcemy pisać o szkole, o naszym życiu, o tym, co się dzieje wokół nas. Radzimy,
jak nie dać się nudzie! Taką rymowaną reklamę naszej gazetki "na gorąco" ułożył
Adam:
 Będą wywiady no i porady,
 fajne dzienniki, a także kąciki 
 my już żegnamy,
 do czytania zapraszamy.
Pierwszy numer poświęcamy przede wszystkim zdalnemu nauczaniu.                              
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1. Co wolisz ?
• szkoła
• online
• tak samo

2. Na których lekcjach więcej się
dowiadujesz?
• Szkoła
• online
• po równo

3. Które lekcje wydają ci się
ciekawsze?
• Szkoła 
• online
• obydwie są ciekawe

ANKIETA

Co uczniowie naszej szkoły sądzą o zdalnym
nauczaniu? 
Już od wielu miesięcy zamiast tablicy widzimy ekran komputera lub telefonu, a
zamiast kolegów i nauczycieli ich zdjęcia... Postanowiliśmy sprawdzić, co uczniowie
naszej szkoły sądzą o zdalnym nauczaniu.
Jak przeprowadziliśmy ankietę? Oczywiście przez internet :) 
Na nasze pytania odpowiedziało 86 uczniów z klas IV-VIII

Opracowanie ankiety: Bartek Andrzejewski i Oliver Więckowski

4. Na których lekcjach bardziej się boisz
sprawdzianu?
• Szkoła
• online
• nie ma dla mnie różnicy.

5. Kiedy częściej zapominasz zrobić pracę
domową?
• Szkoła 
• online
• Jestem pilny, zawsze to robię.

6. Czy lekcje online wpływają negatywnie
na twój wzrok i psychikę ?
• Tak, czuje się zmęczony
• Nie, nie widzę zmian

7. Czy sprawnie postępujesz z
komputerem?
• Tak, jestem w tym świetny
• Nie, nie radze sobie
• Raz mi się udaje a raz nie

8. Czy w czasach lekcji online, masz czas
na spotkania z przyjaciółmi?
• Tak, często
• Nie, nie wyrabiam się 
• Czasami

 

Kinga Antczak, kl .  IV b
2 miejsce w szkolnym konkursie
fotograficznym "Szkoła w Twoim domu"





1.      Wysypiaj się!
Spędzanie dużej ilości czasu przy
komputerze jest wyczerpujące dla
organizmu. Odpowiednia ilość snu (8-9
godz. na dobę) pozwala się
zregenerować.

2.      Siedź w odpowiedniej odległości
od monitora (około 70cm). Z tej
odległości dobrze widać obraz i jest to
zdrowsze dla oczu, niż patrzenie na
monitor z bliskiej odległości.

3.      Podchodź sumiennie do lekcji,
nie traktuj nauczania on- line jak dni
wolnych od zajęć. Wykonuj polecenia
nauczycieli, odrabiaj zadane prace,
uczciwie pisz sprawdziany i kartkówki.
Pamiętaj, że braki wiadomości z wielu
przedmiotów odbiją się na ocenach po
powrocie do szkoły, ponieważ duże
zaległości trudno nadrobić.

4.      Ta rada dotyczy nie tylko lekcji
on- line: ucz się i odrabiaj zadane
prace na bieżąco. Jeśli masz problem z
jakimś tematem, poproś nauczyciela
lub kolegów o pomoc.

5.      Nie bój się używać kamery i
mikrofonu. Znasz swoją klasę i
nauczycieli, a klasa i nauczyciele znają
Ciebie, nie ma się czego wstydzić :).

6.      Czas pomiędzy lekcjami
wykorzystaj na przygotowanie
potrzebnych rzeczy do następnej lekcji,
zrób kilka prostych ćwiczeń,

 najlepiej przy otwartym oknie, przygotuj

sobie jakąś pożywną przekąskę. Staraj się

nie spędzać tego czasu przed

komputerem,telefonem czy telewizorem.

Pozwól oczom i głowie odpocząć. Jeśli nie

czujesz zmęczenia, możesz w tym czasie

odrobić część zadanych lekcji.

7.      Po lekcjach on- line zrób sobie

dłuższą przerwę, zanim weźmiesz się za

odrabianie prac. Wybierz się na spacer,

zjedz obiad, zrelaksuj się i dopiero potem

weź się za odrabianie lekcji.

 

Spróbuj zrobić tak przez chociaż jeden

dzień, zobaczysz, że poczujesz się  lepiej.

                                        Janek Barczyk                    

7 porad

JAK SOBIE RADZIĆ NA LEKCJACH ON-LINE?

Julia Kubasik, kl .  IV a
2 miejsce w szkolnym konkursie
fotograficznym "Szkoła w Twoim domu"



REDAKCJA O SOBIE

Cześć, nazywam się Bartek
Andrzejewski. Rozpoznasz mnie po
brązowy włosach i niebieskich okularach.
Interesuję się żużlem. Uwielbiam grać w
siatkówkę i pływać. Najwięcej czasu
poświęcam na wychodzenie z kolegami.
Najbardziej mnie denerwuje, jak ktoś nie
chce się przyznać do winy. Moja ulubiona
książka to „Chłopcy z Placu Broni”.
Chętnie słucham rap, rock i metal. W
przyszłości chcę zostać prezesem dużej
firmy.

 

 Hej, jestem Adam, mam rudawe włosy oraz zielone oczy.
Interesuję się stroną pisarską S.C.P, piszę także książkę
fantasty. Uwielbiam Harry'ego Pottera oraz spotkania z
przyjaciółmi. Ostatnio najwięcej czasu poświęcam na
spotkania z kolegami oraz czasem sobie pogram na laptopie.
Nie znoszę, jak ktoś mnie obraża oraz podważa mój autorytet.
Najbardziej denerwuje mnie, jak ktoś robi coś, co psuje moje
plany. Mój ulubiony film to Harry Potter oraz różne filmiki z
G.F. Darwin. Moje ulubione książki tocykle "Baśniobór",
"Harry Potter", Minecraft Wyspa, Percy Jackson. Chętnie
słucham Minecraft animacje od Rainimator. W przyszłości
pragnę wydać książkę oraz zostać biznesmenem.

Hej, jestem Alicja Iwen. Jestem posiadaczką włosów niby blond, niby
brąz, brązowych oczu i okularów na nosie. Interesuję się wszystkim,
co rozwija kreatywność oraz po części tworzeniem filmów, kiedyś
chciałabym nagrać swój własny. Bardzo lubię spędzać czas na
śniegu, gotowaniu lub czytaniu. Najwięcej czasu poświęcam zajęciom
kreatywnym. Mam to do siebie, że nie znoszę krytyki oraz osób
nieszczerych. Najbardziej denerwującą mnie rzeczą jest to, że ktoś
narzuca mi, co robić lub kim być. Mój ulubiony film to “Król Lew”,
natomiast ulubione książki noszą tytuły: “Zosia z ulicy Kociej”, “Harry
Potter” i “Był sobie pies”. Jeżeli chodzi o muzykę, to słucham różnych
utworów, lecz często nie znam wykonawcy. Kiedy wszystko w moim
życiu będzie zależało ode mnie, chciałabym zostać projektantem
wnętrz. 

Witajcie! Mam na imię Antek. Mam 11 lat,
mój najlepszy przyjaciel to Bartek
Andrzejewski. Uwielbiam grać w
siatkówkę. Chętnie słucham wykonawcy
white 2115, beteo, oki. Najbardziej
denerwuje mnie, jak ktoś siorbie i chlipie.
Najwięcej czasu poświęcam na
wychodzenie z moim przyjacielem
Bartkiem. W przyszłości chcę zostać
youtuberem. Najbardziej lubie
youtuberów: friz, bartek oskroba,
nowciax, a ja na swoim kanale chcę
nagrywać vlogi, głównie o tym, jak jeżdżę
na hulajnodze

 



REDAKCJA O SOBIE

Hej, jestem Oliver, mam 10 lat, blond włosy, brązowe oczy.
Zawsze jestem wesoły, noszę plecak z FC Barceloną i
uczęszczam do klasy 5a w Czwórce. Chętnie słucham muzyki
Alana Walker’a i zespołu ,,Imagine Dragons". Moja pasja to
piłka nożna i jazda na hulajnodze; w sumie uwielbiam
uprawiać każdy sport. Kocham zwierzęta, szczególnie psy,
nawet mam labradora. Lubię kuchnie brytyjską i hiszpańską.
Ostatnio dużo czasu spędzam na podwórku z kolegami, gram
też w Minecraft’a. Nie dbam o opinię innych, robię to, co lubię
(ale wybieram mądrze) i nie wstydzę się tego. Jestem
pozytywnie nastawiony do życia, uwielbiam podróże
zagraniczne i nie wierzę w „pecha” – szukam w ludziach
dobra, a w zdarzeniach możliwości!

 

Hej, jestem Aleksandra Woźniak, ale wolę, jak się do
mnie mówi Ola. Jestem bardzo tolerancyjna, też
trochę nieśmiała. Mam ciemne blond włosy, zielone
oczy i jasną karnacje. Interesuję się aktorstwem i
tańcem. Dużo czasu tańczeniu, serialom i pisaniu z
Alą, moją przyjaciółką. Nie znoszę krytyki i osób
nieszczerych, nie przepadam też za niektórymi
sławnymi ludźmi, lecz wolę to zachować dla siebie.
Najbardziej denerwuje mnie, jak ktoś mi każe coś
robić lub jak ktoś obraża kogoś "prosto w twarz".
Moje ulubione filmy to “Trzy kroki od siebie”,
“Chodzenie, Jazda, Rodeo” “Obecność; seriale
“Stranger Things” “Chilling Adventures of Sabrina”
“The Ubrella Academy” i “To nie jest OK”. Moje
ulubione książki to “Enola Holmes” i “Harry Potter”.
Słucham różnych wykonawców, ale najczęściej
słucham One Direction, oraz członków tego zespołu,  
Billie Eilish i Mother Mother . Nie jestem pewna, kim
chciałabym być w przyszłości. Może aktorką lub
tancerką? Na aktorkę to chyba się nadaje, ponieważ
gdy udaję jakąś emocję, to zazwyczaj ludzie się
nabierają :)

Hej, Nazywam się Jasiek, chodzę do klasy 5 a. Mam
włosy koloru ciemny blond, niebieskie oczy i jestem
średniego wzrostu. W szkole najczęściej ubrany jestem
w mundurek i jeansy. Noszę plecak moro z godłem
Polski. Interesuję się historią i militariami historycznymi.
Uwielbiam przyrodę i zwierzęta. Najwięcej czasu
poświęcam opiece nad moimi zwierzętami, których
mam bardzo dużo. Lubię też czytać książki, spędzać
czas na świeżym powietrzu i grać w gry komputerowe.
Nie znoszę u ludzi braku tolerancji, braku szacunku do
przyrody i poniżania innych. Najbardziej denerwuje
mnie egoizm. Lubię historyczne, stare polskie komedie,
humor angielski i amerykański. A moim ulubionym
filmem jest ekranizacja “Pana Tadeusza”. Moje
ulubione książki: serie o Harrym Potterze, o Tomku
Wilmowskim i "Magiczne drzewo" oraz książki o
tematyce historycznej. Muzyka, jakiej słucham, jest
dosyć różna: lubię ostrzejszego rocka, np. Sabaton,
muzykę klasyczną i dawną muzykę militarną. W
przyszłości pragnę brać udział w rekonstrukcjach
historycznych, co do zawodu moje marzenia nie są
jeszcze sprecyzowane.

Cześć! Nazywam się Natalka i mam 11 lat.
Możesz mnie rozpoznać po niebieskich oczach,
brązowych włosów i czarnej maseczce. Mój
ulubiony film i książka to: Enola Holmes i Harry
Potter. Nie lubię, gdy ludzie kłamią mi prosto w
oczy lub gdy śmieją się z mojej pasji. Moje
ulubione kuchnie to włoska, polska, chińska i
japońska. Uwielbiam sushi oraz dania
makaronowe :) Bardzo lubię rysować, tańczyć,
pisać i spotykać się z przyjaciółmi. Uwielbiam
zwierzęta, a najbardziej konie i psy. Mam pieska
rasy Maltańczyk. Moja siostra chodzi do klasy 3b.
Prowadzę rubrykę „Dziennik Ucznia” (możecie
mnie też zobaczyć w innych rubrykach). Na e-mail:
dyktafon_natalka@hotmail.com możecie mi pisać
różne śmieszne sytuacje i rzeczy, które wam się
przydarzyły, a ja postaram się opisać je w mojej
rubryce.Moją ulubioną piosenkarką jest Ariana
Grande Kim chcę zostać w przyszłości? Politykiem
lub dziennikarką!
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Moi drodzy, czy wiecie, że istnieją książki, 
które pomagają odpędzić nudę za pomocą zabaw?  

   W mojej rubryce zajmiemy się właśnie takimi sprawami – JAK DOBRZE SIĘ BAWIĆ?
Dzisiaj przedstawię Wam ki lka sposobów na nudę, a pomocne mi będą trzy genialne
książki:
- „50 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończysz 13 lat” Pierdomenico Baccalario,
Tommaso Percivale;
- „Brul ion zabaw podwórkowych dla każdego”
- „365 gier i  zabaw na każdy dzień roku” Tom Dahlke
   Pierwszy sposób na nudę pochodzi z pierwszej podanej powyżej książki.  Jest to
Misja 7 - Zorganizowanie poszukiwania skarbów.  Jak zacząć? Przygotuj 5 kartek i  5
kopert,  a następnie wymyśl, gdzie schowasz skarb. Opisz to miejsce w zagadkowy
sposób (możesz narysować) na kartce nr 5 i  zaklej w kopercie. Teraz znajdź
wyjątkowe miejsce, gdzie schowasz kopertę nr 5 i  opisz je na kartce nr 4, i  powtarzaj
te czynności, aż dojdziesz do kartki nr 1, którą wręczysz swoim poszukiwaczom. Im
bardziej się postarasz, tym lepsza będzie zabawa.
   Następna zabawa to Misja 29  – Założenie supertajnego klubu. Wybierzcie nazwę
klubu, spiszcie statut, napiszcie przysięgę, przygotujcie legitymacje, wybierzcie hasło
i bawcie się dobrze!!!
   Druga książka pokazuje nam, jak bawil i  się nasi rodzice. Jest tam opisanych wiele
zabaw, w tym Babajaga, zabawa w kapsle ( instrukcja, jak zrobić tor do gry w kapsle) i
śmieszne zadania, np. powiedz Dzień dobry  10 osobom (oczywiście nieznajomym)!
Kolejny sposób to zabawa Zwady w kole :  narysujcie kredą okrąg o średnicy ok. 1,5 m.
Dwie osoby ustawiają się w środku i  stojąc plecami do siebie, próbują się z niego
wypchnąć. Gra toczy się, aż zostanie wyłoniony ostateczny zwycięzca.
   Świetną zabawą, którą można przeprowadzić nawet na czacie klasowym, jest
zabawa w Imiona bogate w treść .  Polega na tym, że z l i ter swojego imienia trzeba
ułożyć w miarę sensowne zdanie: ADAM  - Autor dramatu akurat marzy.
Życzę miłego dnia z zabawami, cieszcie się pomysłami!! !

Adam R.

DRODZY CZYTACZE! 
WITAJCIE W MOJEJ RUBRYCE KĄCIK ROZRYWKOWY!



ZADBAJ O
ZDROWIE
Wywiad z Emilią Więckowską -

fizioterapeutką i
przewodniczącą Rady

Rodziców w naszej szkole
Rozmowę przeprowadził Olliver

Więckowski :)

Największą  wartością w życiu jest
zdrowie. Bez zdrowia nie ma nic.
Dobrostan fizyczny  i umysłowy w
przeważającej mierze uzależniony
jest od naszego stylu życia – i o
tym porozmawiam dzisiaj z
fizjoterapeutką holistyczną,
specjalistką w funkcjonalnej
osteopatii i łagodnej chiropraktyce -  
Emilią Więckowską

- Dzień dobry, Pani Emilio, co oznaczają
nazwy Pani specjalizacji?

- Dzień dobry ☺ najlepiej wyobrazić
sobie osobę, do której przychodzi się
kiedy mamy problem z układem ruchu;
ona wtedy nas bada całościowo i
przeprowadza odpowiednią terapię na
naszym ciele. Ponieważ wszystko w
naszym organizmie działa w
powiązaniu ze sobą – mięśnie, kości,
ścięgna, więzadła, układy narządów -
terapia manualna zajmuje się całym
człowiekiem. Nie sposób też pominąć
stylu życia pacjenta. Układ trawienny
bowiem warunkuje optymalne
funkcjonowanie całego ciała.
Niesamowite jak wszystko w nas jest
zależne od siebie. 



- A jak Pani dba o swoje zdrowie?
-☺ Bardzo trafny wstęp. Istotnie, to, jak żyjemy, ma wpływ na nasze zdrowie 
i jakość oraz długość naszego życia. Jest kilka obszarów, o jakie dbam każdego dnia, aby moje życie
było energetycznie stabilne i żebym czuła się swobodnie, zdrowo. 
Po pierwsze – jedzenie – zgodnie z zachętą Hipokratesa: „Niech pożywienie będzie naszym
lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” – jem tak, aby dostarczać swojemu ciału tego, co najlepsze,
aby je odżywiać codziennie i jednocześnie oczyszczać. Po drugie – równowaga między pracą i
obowiązkami a czasem wolnym – kocham wakacje, podróże – w ten sposób radzę sobie ze stresem.
Po trzecie – sen. Jedyny czas w ciągu doby kiedy nasz mózg się regeneruje. Po czwarte – ruch –
aktywność fizyczna – jako źródło życiowej energii i napęd dla naszych układów narządów.

- A więc co Pani poleca jeśli chodzi o zdrowe jedzenie?
- Podstawą mojego odżywiania są owoce, warzywa, orzechy, oleje tłoczone na zimno, nasiona i kiełki.
Wszystko prosto z natury i w formie nie przetworzonej. Można z nich wyczarować naprawdę
fantastyczne potrawy. Uwielbiam soki świeżo wyciskane – są niezastąpione, żeby nawadniać,
oczyszczać i odżywiać nasze ciało. Już dawno zrezygnowałam z jedzenia tego, co mnie zatruwa –
mięsa, ryb, jajek, nabiału i cukru. Potrawy spożywam głównie na surowo – to daje pewność, że
otrzymam wszystko to, co natura dla mnie przygotowała. Ale to był proces, zrozumiałam, że jestem
dokładnie tym, co jem. Np. eliminacja nabiału z diety pozwoliła mi wyleczyć anemię, bo poprawiłam
pracę żołądka i jelit. Eliminacja mięsa spowodowała, że czuję się lżejsza i nie ma we mnie
negatywnych emocji. Polecam zatem dietę roślinną – jedyną, która gwarantuje zdrowe życie.

- Dziękuje, naprawdę świetne podsumowanie, a jeśli małe dzieci nie mają ochoty na warzywa i
owoce, co wtedy zrobić?
- Czuję, że kiedy wiemy, dlaczego warto jeść i pić owoce i warzywa, to przychodzi to łatwiej. Mądrze
jest zaczynać od soków świeżo wyciskanych, ponieważ w małej objętości mamy szansę przyswoić
ogromną dawkę witamin, tym samym robiąc porządek w naszych jelitach. Jeśli jelita przytłoczone są
jedzeniem mięsa, słodyczy, chleba, to rozwijają się w nich złe bakterie i pasożyty, które nie mają
ochoty na jabłko czy sałatę. Dlatego trzeba jelita oczyszczać, nawet u małych dzieci. I kiedy zmieni
się flora bakteryjna jelit, mamy ochotę na zupełnie inne smaki! Często powtarzam pacjentom, aby po
prostu wyeliminowali z jadłospisu to, co ich zanieczyszcza i zmienia kubki smakowe – przetworzone
pokarmy z zawartością glutaminianu sodu – sosy w torebkach, zupy w proszku, wszelkie fast-foody
(McD pełen jest trucizn), ketchup z jego mega dawką cukru, słodzone napoje, batony, chipsy.
Mogłabym tak wyliczać, hipermarkety przepełnione są tym, co zabiera nam dobrą energię. Dobrym
pomysłem na start są też owocowe śniadania, kolorowe, piękne kompozycje w kształcie np. palmy
czy biedronki. Takie śniadanie do lepszy początek dnia niż napakowanie się płatkami z mlekiem – tak
popularny, a tak toksyczny zestaw. Płatki to sam cukier, a mleko krowie potrzebne jest małym
cielaczkom, żeby im rosły kopytka, a nie nam, ludziom. To ogromne nieporozumienie, że dzieciom
podaje się mleko krowie. Zawiera ono substancje, których my nie jesteśmy w stanie strawić, bo nie
jesteśmy krową! – i te substancje zanieczyszczają wnętrze naszego ciała i zaburzają wchłanianie
innych składników.



I warto ustalić zasady w domu: wiadomo, że dziecko nie będzie jadło owoców i warzyw, jeśli
domownicy spożywają kiełbasę. Trzeba powiedzieć NIE smażeniu potraw – nie dość, że smażenie
zabija wszelkie wartości pożywienia, to jeszcze powoduje stany zapalne w organizmie. 

-Bardzo dziękuję, a do jakich sklepów udać się najlepiej w poszukiwaniu świeżych, dobrej jakości
owoców i warzyw?
- Przede wszystkim proszę pamiętać, że każde warzywo czy owoc będzie lepsze niż chleb, kotlet czy
chrupki. Mam znajomych, którzy od 9 lat żywią się wyłącznie roślinami i niedawno robili sobie badania
na obecność pestycydów – wszystko jest w normie! A zakupy polecam w tradycyjnych warzywniakach
☺ Hipermarkety są również dobrze wyposażone. Najważniejsze jest to, żeby te owoce i warzywa były
podstawą naszego wyżywienia. 

- Wracając do myśli o surowym jedzeniu – dlaczego warto jeść na surowo?
- Bo wtedy całe dobro z pokarmu trafi do naszego ciała, nic więcej, nic mniej. Jeśli ugotujemy
warzywa, niestety stracą one wszystkie wartości odżywcze. Na zdrowy rozum – czy wkładamy rękę
do wody o temperaturze 100’ C? nie. Czy jemy zupę prosto po ugotowaniu? Nie, bo jest za gorąca. Z
tych warzyw już nic nie zostało po ugotowaniu. Tylko wygląd i smak. Wartości odżywczych nie ma
żadnych. Co innego taki sok świeżo wyciśnięty – tam jest wszystko – kompleksy witamin i minerałów.
Soki jeszcze dlatego są genialne, ponieważ jesteśmy w stanie wchłonąć jakieś 90% substancji
odżywczych z danego owocu czy warzywa. Mam w domu fajny sprzęt – dehydrator – taką suszarkę
do owoców i warzyw – w której można przygotować super potrawy w temperaturze max 48 stopni
Celsjusza, która chroni witaminy i wartości odżywcze. Nie ma mowy o zdrowym życiu, w którym tylko
gotujemy , pieczemy czy smażymy. 

- A oprócz jedzenia? Co jest takie ważne w drodze do zdrowego życia?
- Sen! Ważne, by kłaść się spać najpóźniej w granicach 22:00, nie najadać się na noc, żeby ciało
mogło zajmować się regeneracją, a nie trawieniem. Sypiać w przewietrzonym pomieszczeniu, na
twardym materacu, minimum 8 godzin. Aktywność fizyczna. Bliski kontakt z naturą. W ogóle ruch –
ruch to życie. Pamiętajmy, że każdy ruch jest lepszy niż żaden, więc nawet jeśli pada deszcz, można
po prostu poskakać w domu, potańczyć, poćwiczyć (moją ulubioną zresztą) jogę ☺. 
I relax jest ważny. Odpoczynek, w którym szukamy równowagi po dniu pełnym wyzwań. Świetnie
kiedy mamy dużo zajęć i obowiązków, ale tak samo ważne jest, żeby potem się od tego oderwać i
pobyć sobie przy zupełnie innych czynnościach – albo nie robić nic☺ Nawet nuda to bardzo
potrzebny czas, który – jakkolwiek to brzmi - pobudza kreatywność w naszym mózgu. 

- Dziękuje bardzo za świetny wywiad, do widzenia
- Dziękuję ☺ z całego serca życzę Wam, dzieciom, mądrych i świadomych dorosłych blisko.
Jesteśmy sobie potrzebni. Przytulam ☺



HISTORIA
GAZETKI
DYKTAFON
Doro ta  B ie l awska

T R O S Z K Ę  O  P R Z E S Z Ł O Ś C I

   Przez wiele lat w naszej szkole uczniowie wydawali
swoją gazetkę, która nosiła tytuł "Dyktafon". Powstała w
czasach, gdy nie było jeszcze telefonów komórkowych i
absolutnie wyjątkowym sprzętem w posiadaniu pierwszej
redakcji był właśnie dyktafon :) 

Pierwszy numer „Dyktafonu” ukazał się w grudniu 1999 r.
Był to ostatni rok, przed długą przerwą, gdy w naszej
szkole uczyły się klasy ósme – to właśnie ósmoklasiści,
pod opieką p. Bielawskiej, stworzyli gazetkę.
Początkowo gazetka ukazywała się w formacie A5,
później "urosła" do formatu A4. W ciągu wielu lat w
gazetce pojawiały się różne działy, np.
-wywiad numeru,
-piórem i tuszem, czyli własne wiersze, opowiadania,
--humor ze szkolnych zeszytów,
-sylwetki wybranych uczniów,
-pozdrowienia,
-szkolny serwis informacyjny, czyli co w budzie piszczy
-ankiety,
-szkolna kronika kryminalna,
-kącik twórczości radosnej,
-tajni agenci donoszą,
-kącik młodszego redaktora,
-kącik prawie naukowy,
-wróżka radzi

Mamy nadzieję, że w nowej wersji "Dyktafonu" także
będzie sporo ciekawych tekstów!



  

   Cześć! Nazywam się Natalka i jestem z klasy 5a. Mam 11 lat i będę prowadziła dziennik ucznia :) 

No cóż, czasy są takie, jakie są… ale nie przejmujcie się, bo każdy człowiek ma prawo zrobić błąd.

Taki błąd zrobiłam w tę sobotę. Obudziłam się o siódmej, ponieważ myślałam, że jest piątek. Taki

błąd zrobiłam już dwa razy :D Oto skutki lekcji on-line dla nas, uczniów (i czasami nauczycieli

pewnie też ;) ). Hej, hej, hej! Miałaś/miałeś pominąć tę rubrykę, bo myślisz, że jest nudna? 

Ta rubryka w naszej gazetce będzie właśnie taka jak TY! Tutaj będę opowiadać śmieszne

historie/momenty. Wysyłajcie mi wasze zabawne sytuacje na mój e-mail:

dyktafon_natalka@hotmail.com.

  Chciałabym opowiedzieć wam o mojej kolejnej wpadce. Byłam w Tesco i zawołałam do mojej mamy

PROSZĘ PANI. Wtedy zrobiło mi się naprawdę głupio, bo nie poznałam swojego własnego rodzica.  

  Ostatnio oglądałam parę ciekawych filmów na Netflixie, które mogę wam polecić :

- Enola Holmes (szczególnie dla dziewczyn)

- Shazam

- Tarapaty

- Spiderman Uniwersum (dla fanów Marvela)

    Bardzo mi się spodobał również serial „Życie w cuglach” (dla wielbicieli koni.) Obejrzałam już

wszystkie sezonony trzydzieści razy ;) Miałam także małą wpadkę z serialem „Klub Opiekunek”. W

lecie bardzo zainspirowałam się tym serialem i spróbowałam zrobić „Klub Wyprowadzania Psów”.

Niestety pomysł nie wypalił. Nie to, żebym się zniechęciła, bo pomysł jest świetny, na pewno

spróbuję w następne lato. Nie podajemy się, wyruszamy z taką samą akcją (tylko trochę ulepszoną).

Więc jak będziecie widzieli ulotkę, na której pisze „Wyprowadzanie Psów” to prawdopodobnie my :)

Nie wiem jak to zakończyć więc powiem tylko tak:

Do następnego razu!

(mam nadzieję, że mi coś prześlecie, tym razem będzie o Was :) )

III miejsce w szkolnym
konkursie fotograficznym
"Szkoła w Twoim domu"

W O J T E K  R A S Ł A W S K I ,  
K L .  I V  B

Dziennik
Ucznia
N A T A L K A  W Y S Z Y Ń S K A
K L A S A  5 A
N A P I S A N E :  0 1 / 0 2 / 2 0 2 1 -
1 7 / 0 2 / 2 0 2 1



WYWIADY
"DYKTAFONU"

Z Julką Krawczyk z
klasy VIII b rozmawiała
Ala Iwen

Z SZYDEŁKIEM PRZED KOMPUTEREM :)  

- Czy czujesz się komfortowo na nauczaniu zdalnym?
- Na nauczaniu zdalnym czuję się komfortowo, między innymi
dlatego, że mogę owinąć się moim ulubionym kocykiem i
równocześnie aktywnie uczestniczyć w lekcjach.

- Czy radzisz sobie z nauką w tej sytuacji?
- Często internet i sprzęty domowe odmawiają współpracy,
jednak mimo tego nauka przy komputerze nie sprawia mi
żadnych problemów.

- Jak postrzegasz zachowanie swojej klasy na lekcjach online?
- Moja klasa stara się na lekcjach internetowych, jak może.
Jesteśmy w ósmej klasie i mamy z tyłu głowy to, że musimy
słuchać na lekcjach i odrabiać zadania, żeby egzamin końcowy
wyszedł nam jak najlepiej.

 - Jak radzisz sobie z przygotowaniami do egzaminu
ósmoklasisty?
- Mimo tego, że są e-lekcje, mam w sobie dużo determinacji,
żeby powtarzać materiał z poprzednich klas oraz wszystkie
lektury obowiązkowe, ponieważ mam świadomość tego, że
egzamin zbliża się wielkimi krokami , a dzięki dobrym wynikom
z tego sprawdzianu wiedzy będę miała możliwość dostania się
do mojej wymarzonej szkoły

- Wiemy, że na aukcję charytatywną przekazałaś piękną, własnoręcznie wykonaną maskotkę.
Skąd wzięła się Twoja pasja szydełkowania?
Moje zainteresowanie szydełkowaniem zaczęło się w grudniu, gdy wieczorem przeglądałam
social media i zobaczyłam cudne maskotki robione na szydełku. Następnego dnia już miałam
swoje pierwsze szydełko!

Jak długo trwa wykonanie takiego rękodzieła?
- Zrobienie takiej owieczki, jaką wystawiłam na aukcję charytatywną, na początku zajmowało
mi 8 godzin, ale teraz robię je w 6 godzin.

- Jakie inne przedmioty wykonujesz tą techniką? 
- Na szydełku robię nie tylko owieczki, ale także pszczółki. Tą techniką, tylko że z innego
materiału, wykonuję też koszyczki. Jestem również w trakcie robienia serwetek i kocyka dla
przyszłego członka rodziny. Aktualnie mam bardzo dużo rozpoczętych projektów.

- Jakie są Twoje inne pasje?
- Oprócz szydełkowania codziennie wieczorem lubię poćwiczyć - jest to super sprawa, żeby
rozluźnić mięśnie i rozruszać kości zastałe po długim siedzeniu i szydełkowaniu.



WYWIADY "DYKTAFONU"

Z Olą Woźniak z klasy V a
rozmawiała Ala Iwen

BEZ LATANIA DO SZKOŁY :)
-  Czy czujesz się komfortowo na nauczaniu zdalnym?

- W ogóle nie czuję się zbyt komfortowo. Nie lubię długo
siedzieć przy komputerze.

- Czy radzisz sobie z nauką w tej sytuacji?

- Połowicznie, bo czasem zacina mi się laptop i nie wiem,
co akurat było mówione. Plusem jest to, że nie muszę
latać do szkoły i potem do domu :)

- Czy masz problem z wykonywaniem zadań i testów?

- Nie mam problemów. Kiedy nie umiem czegoś
edytować, proszę o pomoc przyjaciółkę.

- Jak postrzegasz zachowanie swojej klasy na lekcjach
online?

- Niektórzy czasem przesadzają, ale na lekcjach zdalnych
jakimś cudem jest ciszej niż w szkole :)

Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego
"Szkoła w Twoim domu"

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu fotograficznego, którzy
zechcieli się podzielić z nami zdjęciami obrazującymi
to, naprawdę niezwykłe doświadczenie, jakim jest
zdalna nauka. Zdjęcia były niezwykle pomysłowe!

I miejsce: Julia Golińska
II miejsce Kinga Antczak i Julia Kubasik
III miejsce: Wojtek Rasławski

Ze zwycięzcami skontaktujemy się w sprawie nagród.
Bardzo gratulujemy!
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