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 NEWSY JEDYNKI  
           GAZETKA SZKOLNA NASZEJ PODSTAWÓWKI           
    
       

       Kiedy śmieje się dziecko,

                        śmieje się cały świat.

                                             Janusz Korczak

    Wszystkim uczniom życzymy jak najwięcej 

                uśmiechu, radości, szczęśliwych chwil

                        podczas nadchodzących wakacji!!!

Aktualności 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE   

 Po siedmiu miesiącach nauki zdalnej wróciliśmy do szkoły i życie naszej społeczności ruszyło z nową energią! 

Dzień Dziecka – w tym roku Dzień Dziecka świętowaliśmy w 

szkole na wiele sposobów. Wszystkie lekcje miały formę gier i zabaw. 

Na szkolnych ławkach królowały planszówki. Poza tym zespół  

pedagogów przygotował wiele atrakcji dla wszystkich uczniów.

Szkołę odwiedził również zaprzyjaźniony pies, z którym uczniowie

pozowali do zdjęć. Z kolei wuefiści zorganizowali Dzień Sportu.  

 Akcja ,,Dom dla Bogusia” - Boguś to nasz szkolny zwierzak - wąż

 zbożowy. Podczas pandemii urósł i dotychczasowe lokum jest dla

 niego zbyt ciasne. W związku z tym Samorząd Uczniowski zorga-

 nizował zbiórkę pieniędzy na nowe terrarium dla Bogusia. Akcja 

 trwa do 21. czerwca. 

 ,,Zabierz książkę na wakacje” - kolejne

ciekawe przedsięwzięcie. To konkurs 

fotograficzny polegający na zrobieniu zdjęcia z książką w wakacyjnej scenerii.

 Zdjęcia należy przesyłać przez mobidziennik od 28.06. do 31.08.  
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Zapylamy bardzo dużo 
roślin wystepujących 

w Polsce!

CZERWIEC  / /  2021

AKCJA ,,BEZ PSZCZÓŁ NIE MA NIC...”
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Jak przygotować poidełko
dla pszczół?

Do wykonania poidełka potrzebne
będą:

• podstawka pod doniczkę/płaska 
miseczka/doniczka,
• mech,
• kamyki lub keramzyt,
• woda,
• patyki.

Uwaga! 
Mchu nie zabieramy z lasu,

ponieważ jest on pod ochroną.
Najlepiej kupić go w kwiaciarni. 

Jest to wydatek kilku złotych.

Instrukcja wykonania
poidełka:

1. Miseczkę lub podstawkę

wypełniamy mchem i patyczkami.

2. Dodajemy kilka kamyków.

3. Całość zalewamy małą ilością

wody. 

Wody nie może być za dużo, 

ponieważ owady mogą się utopić.

Każdy z Was może
 Nam pomóc!

W dniach 15.06.-16.06. w naszej szkole odbyła się

akcja ,,Bez pszczół nie ma nic...”, Z tej okazji na

korytarzu głównym można było obejrzeć wystawę prac

uczniów oraz eksponaty związane z pszczelarstwem. 

Z niedawno zamontowanego ekranu emitowany był

filmik ukazujący życie pszczół i ich pracę. Wszystko po

to, aby zwrócić uwagę na owady, które mimo niewielkich

rozmiarów mają ogromny wpływ na nasze życie. 

Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w konkursie na

najpiękniej udekrowaną salę i najlepsze przebranie.

Wszystko oczywiście w tematyce pszczelej. 
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PRAWDZIWE HISTORIE
RAPORT Z CZASU PANDEMII...
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Publikujemy fragment wywiadu 

związanego z nauką zdalną i powrotem do

szkół. Autorką jest Maja Wiewióra z kl. 7d,

zwyciężyni konkursu dziennikarskiego

,,Wielki powrót”.

W tym roku szkolnym od połowy października
ponownie zaczęliśmy naukę zdalną. Niedawno

wróciliśmy do szkół.
Postanowiłam zapytać nauczycieli oraz uczniów o ich

refleksje dotyczące tego roku szkolnego. Moi
rozmówcy pozostają anonimowi, podaję ich miejsce

pracy lub klasę, do której uczęszczają.

 Nauczyciel  1  (N  1) -  nauczyciel  ze  szkoły
ponadpodstawowej.
Nauczyciel 2 (N 2) - nauczyciel z ogniska pracy 
pozaszkolnej (OPP)
Nauczyciel 3 (N3) - nauczyciel naszej szkoły.
Uczeń 1 (U 1) - uczennica klasy 7. naszej szkoły.
Uczeń 2 (U2) - uczennica klasy 7. innej szkoły 
podstawowej.
Uczeń 3 (U 3) - uczeń klasy pierwszej naszej szkoły.
Uczeń 4 (U 4) - uczennica szkoły ponadpodstawowej.

Co Pan/Pani sądzi/sądzisz o powrocie do szkoły 
tylko na miesiąc?

N 1: Według mnie sprowadził uczniów na ziemię oraz 

zmusił ich do uczciwej pracy.

N 2: Myślę, że lepiej na miesiąc niż wcale, dlatego że 

dzieci i młodzież miały szansę nadrobić relacje i po 

prostu pobyć razem.

N 3: Uważam, że powrót do szkoły był dobrym 
rozwiązaniem. Jest to czas dla uczniów na integrację
ze sobą i z nauczycielami. Możemy ostatnie dni roku 
szkolnego spędzić, dobrze się ze sobą bawiąc.

U 1: Moim zdaniem był on niepotrzebny, jeżeli chodzi 
o oceny, a jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, to w miarę 
git.
U 2: Uważam, że to był dobry pomysł, ponieważ 
zobaczyliśmy się ze swoimi znajomymi chociaż przez 
kilka tygodni po długiej przerwie i mieliśmy szansę 
popoprawiać nasze oceny na żywo z nauczycielami.
 U 4: Uważam, że było to potrzebne, aktualnie wszyscy

staliśmy się trochę aspołeczni i przestało nam 

brakować kontaktu, jednak podświadomie jest nam on 

potrzebny. Ja osobiście bardzo potrzebowałam powrotu

do szkoły, bo lepiej uczy mi się stacjonarnie, tylko 

wstawanie rano jest problemem.

Jakie  uczucia  towarzyszyły  Panu/Pani/Ci  na
wiadomość o powrocie do szkoły 6 tygodni przed
wakacjami?

N 1: Czułam zadowolenie, ale i zarazem niechęć do

nauczania hybrydowego, ponieważ nie wszystkie 

szkoły mogły zapewnić warunki, aby nauczyciele 

mogli uczyć zdalnie, na przemian z lekcjami 

stacjonarnymi.

N 2: Z jednej strony czułam radość i poczucie ulgi, 

że zostajemy uwolnieni od codziennego siedzenia 

przy komputerach. Z drugiej strony czułam, że 

dzieci były tym zestresowane, ponieważ obawiały 

się sprawdzianów, sprawdzania zeszytów, itp.

N 3: Ucieszyłam się na tę wiadomość. Praca zdalna 

z w-fu była trudnym zadaniem. Dlatego te wieści 

zmotywowały mnie.

U 1: Czułam smutek, stres i zdenerwowanie.

U 2: Byłam bardzo zestresowana, rozpłakałam się, 

że nie dam rady, i że moje oceny na pewno się 

obniżą.

U 3: Cieszyłem się.

U 4: Większość moich znajomych była przeciwna, 

jednak ja się cieszyłam i to bardzo, widziałam sporo

minusów, jednak byłam bardziej niż zadowolona, 

brakowało mi tego. Cieszę się, że wszystko wraca 

powoli do normy.
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3/4 produkcji żywności, 
a także istnienie 
wielu gatunków 
roślin i zwierząt 

zależy od naszej pracy!

U 2: Plusy, jakie widzę to to, że można wstać 

kilka minut przed lekcjami i tylko odpalić 

komputer. Mogliśmy nawet podczas lekcji 

spokojnie zjeść śniadanie. Natomiast minusami

jest to, że podczas siedzenia przy komputerze 

nie nauczyliśmy się tak dużo, jakbyśmy się 

nauczyli, chodząc normalnie do szkoły oraz to, 

że przez lekcje zdalne traciliśmy kontakt ze 

swoimi rówieśnikami, których nie widzieliśmy 

kilka miesięcy.

U 3: Nie było żadnych plusów.

U 4: Plusy są takie, że można więcej czasu 

spędzić w domu, nie robiłam makijażu, nie 

przebierałam się nawet z piżamy, bo wszyscy 

tak wyglądali. Nie trzeba było rano wstawać, 

można było spać. Minusów jest wiele, ja 

osobiście nie umiałam się odnaleźć na 

platformie, zawsze o czymś zapominałam, nie 

umiałam skupić się na lekcjach, co chwilę coś 

mnie rozpraszało. Nie było takiej motywacji do

pracy.

Czy widzisz zalety spotkania z nauczycielem 

twarzą w twarz, czy wolałeś/aś schować się 

za monitorem?

U 1: I podczas zdalnych, i w klasie jestemw 

stanie powiedzieć,co mam na myśli.

U 2: Osobiście wolałam spotkać się z moimi 

nauczycielami twarzą w twarz, ponieważ za 

monitorem czułam większy stres.

U 3: Twarzą w twarz.

U 4: Co do mnie to akurat wolę spotkania 

twarzą w twarz. W klasie nie ma takiego stresu 

z odpowiedzią na pytanie czy dopytaniem o 

cokolwiek, na zdalnym wizja tego, że wszyscy 

są cicho i nagle ty masz się odezwać była o 

wiele bardziej przerażająca. 

Jakie plusy, a jakie minusy widzi Pan/Pani/widzisz w

lekcjach zdalnych?

N 1: Jedynym plusem było to, że nie trzeba było stać w

korkach,  dojeżdżając  do  pracy.  Minusów  było  sporo.

Brak  kontaktu  wzrokowego  z  uczniami,  poprzez  brak

włączonych  kamerek.  Wiecznie  nie  działające

mikrofony.  Sytuacje  niemożliwe  do  zweryfikowania.

Często faktycznie były problemy z połączeniem. Brak

samodzielnej pracy uczniów, w wielu przypadkach.

N 2: Plusy - nie musimy się przemieszczać. Możemy w 

każdym momencie na spokojnie zjeść. Technologia 

rozwija się coraz bardziej i w związku z tym uczymy się

poruszania w tej cyberprzestrzeni. Internet to 

niesamowite źródło wiedzy. Minusy to czas spędzony 

przed komputerem był zbyt długi. Edukacja to relacja – 

trudno budować ją przez ekran. Trudno jest też 

prowadzić zajęcia artystyczne.

N 3: Plusy w pracy zdalnej to większe zaangażowanie 

do lekcji, kreatywność oraz możliwość używania 

nowoczesnych aplikacji. Minusy za to, to brak dostępu 

do urządzeń multimedialnych, warunki domowe oraz 

rozleniwienie uczniów, trudna specyfika pracy.

U 1: Plusy: można dłużej spać, na lekcjach, na których 

Ci nie zależy, możesz robić ważniejsze rzeczy. Minusy: 

zegar biologiczny jest popsuty, więcej rozpraszaczy.
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CIEKAWOSTKI ZE 
ŚWIATA ZWIERZĄT      
Czy wiesz, że…?

• Nie  taka  tarantula  straszna...  Wbrew  obiegowym  opiniom

tarantula to rodzaj pająka, który nie zagraża życiu człowieka. Jad

wywołuje  u  człowieka  reakcje  podobne  do  tych,  których

doświadczamy  po  ukąszeniu  pszczoły.  Pająki  z  rodzaju  tarantul

okazują się przyjazne – żyją w symbiozie z pewnym gatunkiem żab,

które z kolei zjadają mrówki zagrażające pajęczej sieci.

• Przyjacielskie krowy - silne więzi potrafią wytwarzać                                                                                   

między sobą właśnie krowy. W swoich społecznościach                                                                         

znajdują sobie, podobnie jak my, najlepszych przyjaciół,                                                                                 

z którymi cały czas się trzymają. Kiedy natomiast dwa                                                               

zaprzyjaźnione osobniki zostaną rozdzielone, może to                                                                       

skutkować ich gorszym samopoczuciem, a nawet depresją.                                                                           

To dowodzi tego, jak bardzo są towarzyskie i wrażliwe.
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   Tak samo czasem brak odpowiedzi na zdalnym 

oznaczał brak umiejętności, a nie lekceważenie 

nauczyciela, co w sali można by szybko 

wywnioskować np. z mimiki twarzy. 

Czy dostrzegasz jakieś zmiany w swoim ciele przez 

brak ruchu?

U 1: Tak, moja kondycja spadła.

U 2: Nie dostrzegam u siebie żadnych zmian, 

ponieważ podczas zdalnego nauczania starałam się 

ćwiczyć i wychodzić na codzienny spacer oraz 2 razy 

w tygodniu chodzić na treningi.

 U4: Ja na ruch akurat nie narzekam. To prawda, na 

początku epidemii trochę się zaniedbałam, jednak 

teraz zaczęłam regularnie jeździć na rolkach, 

ćwiczyć. Zadbałam o odpowiednią dietę. Miałam 

też więcej czasu na to, aby poszukać informacji na 

tematy zdrowego odżywiania i tym podobne. 

Pokusa ciągłego chrupania jest, jednak z czasem da 

się wypracować silną wolę i myślę, że to było 

bardzo potrzebne.

Dziękuję za rozmowę!

 Koala – śpioch... koala prowadzi

raczej powolny tryb życia, nie

wysilając się specjalnie przy swojej

aktywności (mimo wszystko, w

razie zagrożenia, potrafi szybko

uciekać). Warto jednak zauważyć,

że zwierzę to spędza blisko całą

dobę (od 19 do 22 godzin) po

prostu… śpiąc. Mało tego. Koali

właściwie nawet nie przeszkadza,

gdzie i w jakiej pozycji zaśnie, więc

w pełni zasługuje na miano

największego zwierzęcego leniucha.
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CIEKAWE MIEJSCA W NASZEJ 

OKOLICY

6

W ostatnich latach Bielsko- Biała stała się miastem

słynącym z pięknego ukwiecenia w sezonie letnim.

Latem, wybierając się na zakupy lub spacery, będziecie

mogli podziwiać wieże kwiatowe. Nowością są łąki

kwietne, znajdujące się m.in. w pobliżu centrum

handlowego Gemini Park. Są to fragmenty trawników,

które zamiast kosić obsiano mnóstwem coraz rzadziej

spotykanych kwiatów: maków, chabrów, jaskrów,

margaretek. Tym samym miasto przyczynia się do

ratowania pszczół:)

 Dla osób, które lubią dreszczyk emocji,

nie boją się pająków i chciałyby przez

chwilę potrzymać je na dłoni, polecamy

Wystawę Pająków w centrum Gemini Park,

którą można odwiedzać przez całe

wakacje!

Odwiedzenie Wystawy Pająków to dobry pomysł na deszczowe

dni wakacji, natomiast podczas pięknej pogody można spędzać

czas w wielu atrakcyjnych miejscach Bielska- Białej.

Basen Start w Cygańskim Lesie, okolice Dębowca,

Szyndzielnia, Kozia Górka, Dolina Wapienicy, Bulwary

Straceńskie, Błonia to tylko niektóre miejsca w naszym

    mieście, gdzie podczas wakacji można 

aktywnie spędzać czas!
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Wakacyjna lista wyzwań
1.  Wyślij pocztówkę.
2.  Zrób piknik.
3.  Wybierz się na wycieczkę 

rowerową.
4.  Zrob domową lemoniadę 

(przepis znajdziesz obok) 
5.  Poszukaj czterolistnej

koniczyny.
6.  Obejrzyj wschód słońca.
7.  Zorganizuj podchody.
8.  Obserwuj chmury, gwiazdy.
9.  Pójdź na basen.
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 Lato to czas upałów. 

  Pamiętaj o spożywaniu 

     dużej  ilości wody...

   i lemoniady:)

    Przepis na domową lemoniadę

          Potrzebne będą:

– 1 litr wody

– 2 cytryny lub limonki

– 2 łyżki cukru lub miodu

      Przepis krok po kroku:

1. Zagotuj wodę w czajniku. 

Gdytrochę przestygnie, 

wlej ją do dzbanka.

2. Dodaj cukier lub miód, 

wymieszaj.

3. Po 20 minutach dodaj sok 

z jednej cytryny (lub limonki)

            oraz plastry drugiej cytryny.

       4.  Wstaw lemoniadę do lodówki.

            Możesz ją pić z kostkami lodu,

            listkami mięty lub kawałkami

            ulubionego owocu.

                       Smacznego!:)

23.06.
Dzień Ojca



 Redaktorki gazetki szkolnej: 

Julia, Natalia 

i Kornelia kończą naukę w naszej

szkole. Serdecznie dziękujemy za

tworzenie gazetki 

i życzymy powodzenia na dalszej

drodze edukacji!!!
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY : JULIA KONIOR, NATALIA D’ANTONIO, KORNELIA PODSTAWNA
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Uczniowie klas ósmych opuszczają mury naszej

szkoły. Przed nimi nowa droga, na której

życzymy im powodzenia!

Zapytaliśmy ich o rady dla młodszych

kolegów

 i koleżanek. 

Czas na podróże małe

i duże!!!

  Udanych wakacji!

Żegnamy uczniów klas ósmych!

Co ósmoklasiści radzą swoim młodszym kolegom 

(głównie siódmoklasistom, choć nie tylko)? 

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie

zapytaliśmy naszych drogich kolegów, kończących

już naukę w naszej szkole. Przewodnią radą było

pamiętać, że nawet, jeśli coś pojawiło się na

egzaminie próbnym, dalej może się pojawić na

egzaminie. Padało też dużo innych rad odnośnie do

egzaminu ósmoklasisty. Były rady, aby uczyć się

regularnie, a nie zostawiać naukę na ostatnie dwa

tygodnie, uważnie przerabiać lektury oraz rady  

w stylu "po prostu zamknąć oczy i pisać", "nigdy nie

poprawiać raz zaznaczonej odpowiedzi, bo pierwsza

odpowiedź jest zawsze poprawna" oraz bardzo

cenna mądrość życiowa: „polski trudnym być":)

Dużo osób też radzi, by skupić się na relacjach

 ze znajomymi, bo to one są najważniejsze i to

właśnie je zapamiętamy do końca życia.
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