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W lutym odbyło się kilka ciekawych wydarzeń w naszej szkole.
 Oto ich podsumowanie:

 
Dnia 10 lutego 2022 roku w Bibliotece
Pedagogicznej w Tarnowie wręczone
zostały nagrody autorom najlepszych

opowiadań bożonarodzeniowych.
Uczennica klasy 5A Lena Gąsior

otrzymała I miejsce w konkursie ”
Biblioteczna opowieść świąteczna”.

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Co nowego?

Sukces uczennicy 5A 
w konkursie ,,Biblioteczna

opowieść świąteczna”

Wizyta ekipy telewizyjnej
Tarnowskiej Telewizji STATnowa 

Dnia 10 lutego 2022 roku w Szkole
Podstawowej Nr 24 z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
gościliśmy ekipę telewizyjną Tarnowskiej
Telewizji STARnowa. Pracownicy telewizji

pracują nad powstaniem filmu promującego
SP24! WKRÓTCE zaprosimy

 do jego obejrzenia!
Dni Otwarte 

Dnia 25 i 26 lutego 2022 roku w
Szkole Podstawowej Nr 24 odbyły

się Dni Otwarte dla przyszłych
uczniów naszej placówki. Mieliśmy
wielu gości, którzy z uśmiechem na

ustach korzystali z atrakcji
przygotowanych przez nauczycieli

oraz Radę Rodziców naszej
placówki.



 

 

 
Oto kilka przykładów:

Czytając materiał, wybieraj
najważniejsze informacje i

przepisuj na kartkę. Pomoże to w
zapamiętaniu pewnych rzeczy, a

poza tym, możesz wziąć ją później
do szkoły i powtarzać przed

sprawdzianem.

Rób testy na stronach
takich jak Quizizz.

Znajdziesz tam quizy
do niemal każdego

tematu.
 

 

 

Jak się 
skutecznie uczyć?

Na pewno choć raz mieliście wrażenie, że nie dacie rady się czegoś nauczyć, że
nie wchodzi Wam to do głowy. Zwykle jednak jest to wynikiem złej metody

uczenia się. Postaramy się przedstawić Wam teraz kilka sposobów na bardziej
skuteczne zapamiętywanie materiału. Należy jednak podkreślić, że na różne

osoby mogą one działać lepiej albo gorzej. 

Rysuj mapy myśli.
Używaj do tego

różnych kolorów 
i rysunków.

Zwłaszcza przy nauce języków
używaj aplikacji Quizlet.

Przy matematyce
czy fizyce RÓB
DUŻO ZADAŃ.

Oglądaj filmiki na
YouTube, które

tłumaczą dany temat.

Wymyślaj skojarzenia,
które pomogą Ci w

zapamiętaniu
materiału.

Poproś kogoś, żeby
Cię przepytał z

danego tematu.
Przepytaj swojego

 kolegę lub koleżankę
 z materiału. W ten
sposób pomożesz 
i jemu/jej i sobie w

zapamiętaniu materiału.

Podczas uczenia
się rób sobie

przerwy na ruch
 i sen.Nie próbuj uczenia się całego

materiału od razu. Rozłóż to
sobie na kilka dni, a na koniec

zrób szybką powtórkę.

Staraj się uczyć
na bieżąco, przed
każdą lekcją oraz
słuchaj tego, co

mówi nauczyciel.



Pomagajmy Ukrainie  Pomagajmy Ukrainie  

Można przynosić: śpiwory, poduszki, koce, produkty
higieny osobistej, żywność dla dzieci i niemowląt, ubrania

dla dorosłych i dzieci, maskotki, jajka niespodzianki. 
Przy wejściu do szkoły znajdują się pojemniki, do których

można je włożyć. 
 

Dziękujemy za to, jak wielu z Was zaangażowało się 
w pomoc. To, ile rzeczy przynosicie, jest na prawdę

wspaniałe. 



Ankieta
Pragniemy zaznaczyć, że zapis jest dosłowny, a pisownia jest oryginalna.



Podsumowanie
Dziękujemy za wszystkie pomysły. Z pewnością postaramy się

niektóre z nich zrealizować. Ponieważ pojawiło się bardzo dużo
próśb o quizy, w następnym numerze pojawi się jeden. Jeśli

jeszcze będziecie mieć jakieś pomysły na nowe rzeczy do gazetki,
piszcie do nas na maila: koperniczki@gmail.com



Memy
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Święta w marcu

CHCH
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Żarty i dowcipy

- Miał pan naprawić
zepsuty dwonek przy

naszych drzwiach. Czemu
pan nie przyszedł?

- Byłem, proszę pani,
dzwoniłem z dziesięć

minut, ale nikt nie
otwierał.

 

 Podczs lekcji w szkole
Jasiu pomazał się

długopisem po ręce i
mówi:

- Na szczęście mam
korektor!

 

Nauczycielka mówi do dzieci,
 żeby pochwalili się, kto ma

 starszego krewnego. 
Zgłasza się Małgosia:

- Ja mam babcię.
Następny zgłasza się Wojtuś:

- Ja mam babcię i dziadka.
Po chwili zgłasza się Jasiu i mówi:
- Ja mam pra pra pra pradziadka.

- Oj Jasiu, kłamczuszku, nieprawda.
- A dla dla dla dlaczego 

pani tak sądzi?
 

-Mamo!
-Podobno mnie

adoptowano - pyta
Jasiu.

-Tak synku, ale Cię
oddali.

 

- Mamo, wszyscy
śmieją się, że jestem

taki gruby!
- Nie jesteś, Jasiu, nie

jesteś, ale wyjdź
pobawić się na dworze,

bo bardzo ciasno w
domu.

 



Sudoku





Nasze źródła

Żarty: www.hss.pl
 

Memy: śmieszne.pl, eska.pl, Dziennik Polski,
gp24.pl, memy.pl

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva

 
Sudoku: maluchy.pl

 



Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 7B
Spis treści: Jagoda Zając 7B
Memy: Pola Krakowiak 7B

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 7B
Sudoku: Natalia Zaród 7B

Jak się skutecznie uczyć: Natalia Zaród 7B
Ankieta: Pola Krakowiak 7B

Co nowego: Natalia Zaród 7B
Babeczki czekoladowe-przepis: Hanna Gawlik 7B

Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj



Następny numer
już w kwietniu!


