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Wesołych Świąt!

Z okazji Mikołajek oraz Świąt
Bożego Narodzenia życzymy
Wam dużo radości, mnóstwa
prezentów, choć odrobiny

śniegu, odpoczynku od nauki i
jak najlepszych stopni!

Redakcja Koperniczków
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Mikołajki
 Tradycyjna, polska nazwa

święta ku czci świętego

Mikołaja, biskupa Miry,

obchodzonego 6 grudnia w

katolicyzmie. Od średniowiecza

w wigilię tego dnia święty

Mikołaj przynosił dzieciom

prezenty. Współcześnie w

Polsce nocą podkłada się

dzieciom drobne upominki, małe

zabawki, a przede wszystkim

słodycze. 

W XIX i XX wieku obdarzający

dzieci podarkami w swoje

święto Mikołaj został

przekształcony w baśniową

postać rozdającą prezenty w

Boże Narodzenie.
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Boże Narodzenie
Boże Narodzenie to coroczne święto

upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.
Obchodzone jest 25 grudnia. Poprzedza je okres

trzytygodniowego postu, który w tradycji
chrześcijańskiej nazywany jest adwentem. Dzień

przed narodzinami Chrystusa obchodzona jest
wigilia.

Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej pojawiło
się w IV wieku naszej ery. Określenie daty narodzin

Chrystusa było jednak dyskusyjne, bowiem
ewangeliści nie wskazali wprost, który dzień

uważany jest za przyjście na świat Zbawiciela.
Według jednej z najpopularniejszych interpretacji

przyjmuje się, że chrześcijanie uznali dzień 25
grudnia za datę symboliczną, nie znając daty

prawdziwej. Większość badań naukowców zdaje się
potwierdzać tezę, iż święto Bożego Narodzenia

miało stanowić przeciwwagę dla obchodzonego w
tym samym czasie pogańskiego Dnia Narodzin
Niezwyciężonego Słońca, które poświęcone jest

perskiemu bogu Mitrze.

str.4



Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne
Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,

postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być

prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

Jeśli ktoś się spóźni,
nauczyciel wpisuje mu

nieobecność, którą później
rodzice muszą
usprawiedliwić.

Biblioteka szkolna jest otwarta. Żeby pożyczyć
książkę wystarczy przyjść do szkoły W

MASECZCE i zachowując odpowiednie środki
bezpieczeństwa ją pożyczyć.

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1

Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3

Plotka nr 4Plotka nr 4Plotka nr 4

Plotka nr 5Plotka nr 5Plotka nr 5
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Ferie będą trwać od 4 do 17 stycznia.

Podczas ferii nie będzie
można wyjeżdżać poza

województwa.

Podczas naszej nieobecności
w szkole niektóre sale są

odmalowywane.

Podczas naszej nieobecności szafki
są myte i czyszczone.

Plotka nr 6Plotka nr 6Plotka nr 6



Komiks ,,Święta Archiego'' - Hanna Gawlik 6B
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Konkurs zKonkurs zKonkurs z

biologiibiologiibiologii

Przeprowadziliśmy wywiad z
Małgorzatą Ch. - uczennicą

klasy 7 w naszej szkole, która
brała udział w konkursie
kuratoryjnym z biologii.

Postanowiliśmy zadać jej kilka
pytań na ten temat. 

Koperniczki: Hej! Chcieliśmy zapytać Cię o kilka rzeczy
związanych z edukacją zdalną i Twoim konkursem z biologii. 
Małgorzata Ch: Cześć. Z chęcią odpowiem na Wasze
pytania.
K: Podobno poszło Ci świetnie na konkursie z biologii. Czy
myślisz, że przejdziesz do drugiego etapu? 
M.Ch: Cóż, wydaje mi się, że raczej tak. Jednak na razie
czekam na wyniki konkursu, które zostaną udostępnione na
stronie kuratorium 19 listopada.
K: Czy myślisz, że drugi etap konkursu kuratoryjnego z
biologii zostanie przeniesiony? Czy rzeczywiście odbędzie
się w styczniu?
M.Ch: Zdaje mi się, że jednak zostanie przeniesiony. Teraz
ciężko byłoby przeprowadzić taki konkurs, tak samo zresztą
z innymi przedmiotami. W każdym razie sytuacja raczej na
to nie wskazuje.
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K: Czy pierwszy etap był trudny?
M.Ch: No cóż, na pewno nie był łatwy. Było bardzo dużo
pytań i to dość szczegółowych. Niektóre otwarte, inne
zamknięte. Mieliśmy na napisanie 90 minut. 



 
K: Czy Twoja klasa planuje zrobić Mikołajki?
M.Ch: Cóż, ja nic o tym nie wiem, ale raczej nie.
K: Który rodzaj sprawdzianów na zdalnej edukacji
najbardziej Ci odpowiada?
M.Ch: Najbardziej odpowiada mi test jednokrotnego
wyboru na czas. Wydaje mi się najlepszym sposobem na
przeprowadzenie sprawdzianu.
K: Gratulujemy Ci wysokiego wyniku w konkursie i mamy
nadzieję, że dostaniesz się do drugiego etapu :)  Dziękujemy
za wywiad.
M.Ch: Ja też dziękuję :)
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 K: Ile czasu na naukę przed pierwszym etapem musiałaś
poświęcać?
M.Ch: W ciągu zaledwie jednego miesiąca musiałam
zapoznać się i przyswoić materiał dla klasy 7 i 8. Nie było to
łatwe i na pewno dużo czasu musiałam poświęcać na naukę.
Na drugi etapmuszę zapoznać się całościowo z zakresem
materiału rozszerzonego z biologii z klasy pierwszej i drugiej
oraz niektórymi elementami z klasy trzeciej szkoły
ponadpodstawowej. 



sudoku
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Pierwszy etap konkursów
 kuratoryjnych zakończony!

W zeszłym miesiącu odbył się pierwszy etap
niektórych konkursów kuratoryjnych. Z naszej

szkoły do drugiego etapu przeszli: 

Z biologii: Małgorzata Chłopecka, Cyprian Naróg
Z matematyki: Milena Szerszeń

Z j. polskiego: Natalia Zaród

Z j. angielskiego: Antonina Wajda, Bartłomiej
Krajewski, Maja Stefańska, Jakub Malig, Filip

Manijak, Cyprian Naróg, Krzysztof Pietras, Roksana
Rempała, Jak Szarek, Adrian Witek, Nicolas Gibes,

Aleksandra Ciępka, Dawid Dudziński, Weronika
Bajda

Gratulujemy!Gratulujemy!Gratulujemy! str.10



Memy
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źródła: głos koszaliński
echo dnia

głos pomorza
oazamemów.pl

memeszki.pl
googlemems.com



Czy przez naukę online nasze ocenyCzy przez naukę online nasze ocenyCzy przez naukę online nasze oceny
są mniej wiarygodne?są mniej wiarygodne?są mniej wiarygodne?

W czasie nauki zdalnej zmienił się nie tylko wygląd lekcji, ale też
sprawdzianów i kartkówek. Nauczyciele musieli wymyślić własny
sposób na sprawdzanie naszej wiedzy. Problem polega na tym, że
nie zawsze takie rozwiązania są dobre. Zdarza się, że niektórzy
wychodzą na nich po prostu niekorzystnie. Nie oszukujmy się - są
osoby, które patrzą na testach do podręczników albo sprawdzają
wszystko w internecie. Jednak nie wszyscy tak robią, a bywa, że
przez edukację zdalną mają niższe stopnie. Na przykład niektórzy
nauczyciele dają mniej czasu na napisanie sprawdzianu czy
kartkówki, żebyśmy nie mieli jak ściągać. Powoduje to jednak, że
nie mamy też czasu na zastanowienie się. Dlatego nie jest to
sposób idealny. Niektórzy robią testy na Quizzizie. Można tam
ustawić czas na dane pytanie. Większość osób twierdzi, że
najlepiej jest, kiedy na odpowiedź mamy około 20/30 sekund, w
zależności od rodzaju pytania. Wielu uczniów mówi też, że jest to
całkiem skuteczny sposób na sprawdzian, zwłaszcza, jeśli jest to
test z języka. W gruncie rzeczy, jest to jeden z najskuteczniejszych
sposobów na sprawdzenie naszej wiedzy, ponieważ nie ma wtedy
czasu na ściąganie, a mamy jak się namyślić. 
 Inni nauczyciele mówią, że mamy odpowiadać na prywatnym
czacie na Teams do nich. Zdarza się jednak, że wówczas pytania są
bardzo trudne, znacznie bardziej skomplikowane, niż by były w
szkole. To też nie jest najlepszy sposób, chociaż też nie najgorszy.
Plusem jest to, że w ten sposób wszystko jest napisane jasno i
przejrzyście.  
Jednym z lepszych sposobów jest natomiast pisanie sprawdzianów
na Teams w rubryce ,,zadania". Nauczyciel pisze tam wcześniej
polecenia, a na lekcji przesyła na grupę. Uczeń musi tylko wejść i
pisać. Zazwyczaj mamy podany czas pisania, ale zdarza się, że
możemy to robić nawet po lekcji. Kiedy skończymy, tylko
odsyłamy nauczycielowi pracę, którą można łatwo poprawić i nam
odesłać. str.13
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  Możemy wówczas sprawdzić swoje błędy. 
Rozumiemy, że nauczyciele chcą, żebyśmy się uczyli, ale czasami
ich pomysły nie są dobre. Sprawiają, że niekorzystnie wychodzą na
nich uczniowie, którzy się naprawdę przygotowują, a oceny nie
zawsze są wiarygodne. Jednak od ostatniej nauki zdalnej całość
zdecydowanie uległa poprawie. Teraz już nauczyciele udoskonalili
swoje sposoby albo znaleźli zupełnie nowe, lepsze. 

Zadania domoweZadania domoweZadania domowe
(Patrz również ,,Koperniczki numer specjalny")(Patrz również ,,Koperniczki numer specjalny")(Patrz również ,,Koperniczki numer specjalny")

Przeprowadziliśmy krótką, anonimową ankietę na temat zadań domowych
wsród klas 6 i 7. Oto jej wyniki:

Wnioski: Najmniej
odpowiadają nam
zadania domowe z
j.polskiego,
matematyki i
historii.
Prawdopodobnie
jest tak dlatego, że
zajmują one
najwięcej czasu i
często są bardziej
złożone. Trzeba się
przy nich więcej
wysilić. 

Wnioski: Zadania domowe w większości przypadków pomagają w opanowaniu danego
tematu. Jednakże okazuje się także, że otrzymujemy ich zdecydowanie za dużo. Mimo
że większość z nas nie ma problemów z samodzielnym ich odrabianiem, za duża ich
ilość powoduje, że nie mamy czasu na własne zainteresowania. 



Chich   tki
Rodzice Jasia mówią: W tym roku Święty Mikołaj miał wypadek samochodowy i

musiał wydać mnóstwo kasy na mandat. Dlatego nie stać go na mnóstwo
prezentów dla ciebie. Masz poprosić o coś dla swoich przyjaciół, to w przyszłym

roku dostaniesz więcej. 
Jasiu idzie do pokoju i pisze: Kochany Święty Mikołaju! Proszę Cię o to, żebym
znał wszystkie rozwiązania z testów, żeby ucieszyć nauczycieli. Możesz mi też

dać wszystkie zabawki moich kolegów, żeby się skupili na nauce!  Twój Jaś

Przedszkolak pyta kolegę:
-Co dostałeś na gwiazdkę?

-Trąbkę.
-Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!

-To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie
złotówkę!

-W jaki sposób?
-Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

Tegoroczne święta Jasia zapowiadały
się świetnie, ale niestety tata Jasia

miał wypadek samochodowy i złamał
nogę. Niestety, zapłacił też mnóstwo
pieniędzy na naprawę samochodu.

Mówi do Jasia: Pamiętaj chłopcze, że
samochody to czasem straszne

utrapienie. 
W święta tata Jasia wchodzi do garażu,
ale samochodu tam nie ma! Pyta Jasia:

Gdzie jest auto?
Jasio na to: To twój prezent na

gwiazdkę! Sprzedałem go i dzięki temu
już nie masz utrapienia!
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W nocy z 5 na 6 grudnia policja złapała złodzieja z
workiem skradzionych rzeczy. Po

przyprowadzeniu go na posterunek, policjant
zaczyna przesłuchanie:

– A zatem twierdzi pan, że jest św. Mikołajem?



Konkurs... 
Napisz kartkę z dziennika, gdzie opiszesz swoje
Mikołajki (jaka była różnica pomiędzy zwykłymi
Mikołajkami a obecnymi). Najciekawsza praca

zostanie nagrodzona. Zachęcamy do wysyłania prac
na koperniczki@gmail.com do 

20 grudnia. Zapewniamy, że żadna praca nie zostanie
odrzucona! Prosimy podpisywać się imieniem,

pierwszą literą nazwiska i klasą, żebyśmy mogli
rozdać nagrody, kiedy wrócimy do szkoły.
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I wyniki z
poprzedniego numeru

Bardzo dziękujemy za plusy i minusy edukacji
zdalnej, które otrzymaliśmy od Oliwii Kocoł.

PLUSY: Przerwa w domu :)) - na przerwie mogę wskoczyć do
własnego łóżka, nie muszę wychodzić z domu do szkoły, kiedy
pada deszcz, śpię ciut dłużej i jest zabawnie :)  (kiedy np. do

kamerki ktoś pokazuje kota :)) Chyba trochę lepiej się uczę, bo
mama pilnuje ;)

MINUSY: Nie spotykam się z koleżankami i kolegami z klasy
oraz z panią, nie ma wuefu na sali gimnastycznej, nie słyszę

dzwonka na przerwę :), nie ma zajęć świetlicowych, nie mogę
skorzystać z biblioteki szkolnej.



Nasze źródła
Memy: głos koszaliński, echo dnia, głos
pomorza, oazamemów.pl, memeszki.pl,

googlemems.com, memy.pl

Sudoku: Wikisłownik, wolny słownik
wielojęzyczny, Play Sudoku online

Żarty: Zacny suchar milordzie 

Mikołajki: Wikipedia.pl

Boże Narodzenie: Wikipedia.pl, Onet.pl
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wiarygodne: Natalia Zaród 6 B

Pierwszy etap konkursów kuratoryjnych zakończony:
Natalia Zaród, Pola Krakowiak 6B

Komiks: Hanna Gawlik 6B
Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już w styczniu!


