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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY
Od początku roku szkolnego w naszej szkole odbyło się kilka ważnych imprez i akademii okolicznościowych. Między innymi: 20-ty Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej, akademia
z okazji 81. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Międzynarodowy Dzień Zwierząt, Dzień
Języka Norweskiego oraz akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Z uwagi na pandemię koronawirusa, w imprezach tych można było uczestniczyć w trybie on-line. Przygotowane z wielkim zaangażowaniem nauczycieli i uczniów uroczystości, są nadal dostępne w postaci nagrania na profilu szkoły na facebooku. Wybrane zdjęcia z tych akademii publikujemy poniżej.

Dzień Języka Norweskiego, Dzień Nauczyciela,
81. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
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Poznajemy Daryę Łysenko i Rostislava Hetmana,
uczniów klasy VIII
W naszej szkole jest sporo utalentowanej młodzieży. Dziś poznajemy uczniów klasy ósmej: Daryę i Rostisława. Uczniowie ci razem ze swoimi kolegami tworzą ciekawą atmosferę kulturową naszej szkoły. Pochodzą bowiem z Białorusi i Ukrainy. W szkole są stosunkowo niedługo, ale już dali się poznać jako ciekawa i uzdolniona artystycznie młodzież.
Wiemy, że zaczynali swoją naukę w innych krajach i szkołach. Dzięki temu mogą porównać nasz system edukacji z rodzimym. Ciekawe, co myślą o naszym kraju i nas samych.
Rysunki Daryi
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- Darjo, co podoba Ci się w naszej szkole?

R: - Czy czujesz się tu komfortowo?

R: - Czy było coś, co Cię zdziwiło lub zaskoczyło w polskim systemie oświaty?

R: - Ilu masz przyjaciół Polaków?

R: - Czy nie sprawia Tobie kłopotu, gdy ktoś zapyta Cię „skąd jesteś”?

R: - Czy czujesz się tu jak w domu?

R: - Co podoba Ci się w Polsce i Polakach?

R: - Czy jest coś, czego Ci brakuje tu, a co zostawiłaś tam, w ojczyźnie?

R: - Czy widzisz swoją przyszłość w Polsce?

R: - Jak spędzasz czas wolny?

R: - Podzieliłaś się z nami swoimi rysunkami. Co rysujesz?

R: - Czy już myślisz o tym, kim chciałabyś zostać w przyszłości?

R: - Czego chciałabyś życzyć uczniom i nauczycielom naszej szkoły?
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Wywiad z Rostyslavem "Rostikiem" Hetmanem, uczniem klasy
VIII
R (Redakcja): - Rostiku, co podoba Ci się w naszej szkole?
R: (Rostysław): W naszej szkole podoba się mi to, że nikt mi nie
dokucza i już mam tu dużo kolegów.
R: - Czy czujesz się tu komfortowo?
R: - Tak, czuję się tu komfortowo.
R: - Czy było coś, co Cię zdziwiło lub zaskoczyło w polskim systemie oświaty?
R: - Zdziwiło mnie to, że kiedy przyjechałem do Polski, zrozumiałem, że już uczyłem się tego, czego obecnie uczą tu uczniowie.
R: - Co podoba Ci się w Polsce i Polakach?
R: - Podoba się mi to, że w Polsce ludzi są bardzo mili wobec siebie.
R: - Czy jest coś, czego Ci brakuje tu, a co zostawiłeś w ojczyźnie?
R: - Tak, moich dobrych przyjaciół, których znam od maleńkości.
R: - Czy masz przyjaciół Polaków?
R: - Mam wielu kolegów Polaków.
R: - Czy nie sprawia Tobie kłopotu, kiedy zadają Ci pytanie „skąd
jesteś”?
R: - Nikt mnie nie pyta, skąd jestem.

Rysunki Rostika

R: - Czy czujesz się tu jak w domu?
R: - Tak, czuję się tu jak w domu.

R: - Czy widzisz swoją przyszłość w Polsce?
R: - Tak, widzę, bo chcę i dalej uczyć się w Polsce.
R: - Jak spędzasz czas wolny?
R: - W czasie wolnym gram w gry komputerowe lub oglądam filmy.
R: - Czym się interesujesz? Jakie są Twoje pasje i zainteresowania?
R: - Interesuję się sportem i rowerami.
R: - Czy mógłbyś skomentować tematykę swoich rysunków? Co lubisz rysować?
R: - Najczęściej rysuję jakichś ludzi z Anime.
R: - Czy już myślisz o tym, kim chciałbyś zostać w przyszłości?
R: - Tak, chcę zostać programistą.
R: - Czego chciałbyś życzyć uczniom i nauczycielom naszej szkoły?
R: - Chciałbym życzyć uczniom dobrych ocen, a nauczycielom dobrych uczniów
R: - Dziękuję za szczerą rozmowę.
R: - Dziękuję.
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Wybrane partie szachowe naszych przyszłych mistrzów
Od tego roku szkolnego w naszej szkole w ramach innowacji "Edukacja przez szachy" uczniowie klas I - VI uczęszczają na zajęcia szachowe. Wśród godnych wyróżnienia i dających nadzieję na przyszłe sukcesy szachistów są uczniowie: Samuel Tekień, Maria Misiura,
Michał Hans, Emilia Czudek, Tomasz Bartosz, Piotr Dutka, Alan Belica, Michał Jaczewski,
Oliwier Szczygieł, Agnieszka Malotta. Prezentujemy lepsze rozgrywki naszych szachistów.
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Konkurs fotograficzny
"Wakacyjne wspomnienia"
ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZE ZDJĘCIE !!!
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Rysunki Kingi Jaczewskiej i Rady Łysokoń

Przyślij swój pomysł na wspólne tworzenie gazetki! Oto niektóre propozycje:
- Przykłady ciekawych prac uczniowskich
- Moje hobby to…
- Śmieszne sytuacje z życia szkoły
- Ciekawe wydarzenia z historii szkoły
- Konkurs na…
- Zdjęcie tygodnia, dnia

NOWINKI WESOŁEJ TRÓJKI
Nr 9 (11.2020)
e-mail: news3sp@gmail.com

Pismo tworzone jest przez uczniów uczęszczających na kółko wielbicieli Mangi „OTAKU”

