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Powrót do szkoły
 

Witajcie po wakacjach! Niestety, jak zwykle
trwały za krótko. Mamy jednak nadzieję, że

zdążyliście wypocząć, bo czeka nas kolejny rok
nauki. Póki co będziemy się uczyć

stacjonarnie, ale nie wiadomo, czy jeszcze nie
wrócimy na zdalne nauczanie. Na razie
cieszmy się jednak tym czasem, kiedy

będziemy w zwykłej szkole. Życzymy Wam
powodzenia w nauce!

Redakcja Koperniczków
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Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne

Dodatkowe lekcje "Covidowe"Dodatkowe lekcje "Covidowe"Dodatkowe lekcje "Covidowe"
Do Świąt Bożego Narodzenia będą odbywały

się zajęcia wspomagające, mające na celu
uzupełnienie braków z edukacji zdalnej.

Prawdopodobnie są to ostatnie "Plotki
szkolne". Można powiedzieć, że przez
pandemię nie dzieje się nic ciekawego,
nie ma apeli czy nawet przedstawień,
dlatego nie ma zbytnio o czym pisać.
Jeżeli jednak Wy macie jakeś pomysły,

napiszcie do nas na
koperniczki@gmail.com. 

Wrócimy z powrotem na zdalneWrócimy z powrotem na zdalneWrócimy z powrotem na zdalne
Prawdopodobnie koło listopada wrócimy na zdalne,
jak to było w zeszłym roku. Zapowiadana jest wtedy

kolejna fala pandemii.

Konkursy przedmiotoweKonkursy przedmiotoweKonkursy przedmiotowe
Jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w

jednym z konkursów przedmiotowych, to może
popatrzeć na stronę kuratorium, gdzie pojawiły się już

wymagania i materiały do danego przedmiotu.
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Żarty i dowcipy
Na przystanku

autobusowym pewna
pani widzi umorusanego i

zasmarkanego chłopca:
- Chłopcze, czy ty nie

masz chusteczki?
- Mam, ale obcym

paniom nie pożyczam.

Przychodzi Jaś do sklepu:
- Poproszę tego małego

króliczka.
- A nie lepszy ten brązowy lub

czarny?
- Proszę pana, mojemu

pytonowi wszystko jedno
jakiego koloru.  

 

Jasiu nie chce jeść
marchewki:

- Jak nie zjesz, zawołam
wilka! -straszy go

mama.
- I co? Myślisz że on zje

to świństwo?

Jasiu wchodzi na 
drzewo:

- Po co tam wchodzisz? -
pyta kolega.

- Chcę zjeść spokojnie
kilka jabłek.

- Ale to wierzba.
- Nie szkodzi, jabłka mam

w kieszeni.

- Jasiu, co jest bliżej
Polski - Księżyc czy

Ameryka?
- Księżyc.

- Jesteś pewien?
- Tak, bo od nas
Księżyc widać, a

Ameryki nie.
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Memy
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Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł?Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł? - ankieta - ankieta
Przeprowadziliśmy ankietę na temat ocen wśród uczniów naszej szkoły. 

Poniżej znajdują się zrzuty ekranów przesłanych materiałów :)
PS Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na pytania :)
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Sudoku
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Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł?Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł?
Szkoła bez ocen różni się od naszej tym, że jak sama nazwa
wskazuje, zamiast oceniania uczniów poprzez stopnie, nauczyciele
wystawiają im krótkie informacje zwrotne. W ten sposób wiedzą, co
zrobili źle i co mają poprawić, ale nie stresują się tym, jaki stopień
dostali. Jednak czy to taki dobry pomysł? Choć nie zawsze, to wielu z
nas oceny motywują do nauki oraz sprawiają, że bardziej
przykładamy się do jak najlepszego napisania sprawdzianu,
kartkówki czy nawet zadania domowego. Czy bez nich chciałoby się
nam uczyć? W końcu jeśli nie dostaniemy złej oceny, to nie
poniesiemy (przynajmniej na razie) żadnych konsekwencji naszego
lenistwa. Oczywiście wszystko to przełoży się później na wyniki
egzaminów, ale kto o tym myśli w czwartej czy piątej klasie? Rzecz
jasna brak ocen ma również duże zalety. Wielu uczniów bardzo
stresuje się swoimi stopniami, więc w momencie, kiedy ich nie
dostają, są bardziej zrelaksowani, wypoczęci. Prawdopodobnie nie
czują się wciąż oceniani, przyciskani do nauki, a co za tym idzie,
łatwiej jest im się skupić na lekcjach. Ważny jest też odpoczynek po
szkole, a jeśli się wciąż o niej nie myśli, łatwiej jest się po niej
zrelaksować. Oczywiście nie wiemy tego na pewno, ale można to
sobie choćby wyobrazić, a niekoniecznie szukać wyników badań na
ten temat. W końcu komu łatwiej jest się wypowiedzieć o tym, niż
nam, uczniom? To my na co dzień spotykamy się ze szkołą, a co za
tym idzie - z ocenianiem. Często na to narzekamy, mówimy, jak to
wspaniale by było nie dostawać 
żadnych stopni. Jednak jak widać,
 są tego plusy i minusy. Na ich 
podstawie każdy już musi sam 
powiedzieć, co według niego jest najlepszym rozwiązaniem. A Wy?
Do jakiej szkoły wolelibyście chodzić? 
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Komiks "Rozpoczęcie roku Archiego" - Hanna Gawlik 7B
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Konkurs

W tym miesiącu postanowiliśmy
 zrobić nieco inny konkurs niż zwykle.

Tematem jest ekologia. Zadanie polega na
zrobieniu min. 5 zdjęć, które będą

przedstawiać coś związanego z
zanieczyszczeniem naszej planety

 i sposobami na jej ratunek. Czasu jest bardzo
dużo - czekamy na Wasze zdjęcia do 20

listopada. Jak zwykle prosimy o wysyłanie ich
na naszego maila: koperniczki@gmail.com. 

Za najlepsze zdjęcia będą oczywiście
 nagrody, dlatego zapraszamy

 Was do udziału :)
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Nasze źródła
Memy: 

 
Sudoku: HubPages, kidslearningactivity.com

 
Żarty: Dowcip.NET, OX.pl, Kawały.tja.pl

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva
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http://hubpages.com/games-hobbies/improve-your-sudoku-skills
https://www.kidslearningactivity.com/printable-sudoku-puzzles/


Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 7B
Spis treści: Pola Krakowiak 7B

Konkurs:  Natalia Zaród 7B
Memy: Pola Krakowiak 7B

Powrót do szkoły: Natalia Zaród 7B
Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 7B

Sudoku: Ula Urbaś 7B
Plotki szkolne: Jagoda Zając 7B

Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł: Natalia Zaród 7B
Szkoła bez ocen - dobry czy zły pomysł - ankieta: 

Natalia Zaród 7B
Komiks: Hanna Gawlik 7B

Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już we wrześniu!
Miłych wakacji!

Następny numer
już w

październiku!


