Czwórka
z plusem
Witamy po feriach zimowych! Mamy nadzieję, że czas
minął Wam przyjemnie i już pełni sił zabieracie się do
nauki. Zapraszamy do czytania naszej gazetki
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W ostatnich dniach w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Świętego Patryka. Jak co roku nasza szkoła zmieniła się
w budynek pełen zielonych skrzatów. Zapraszamy do
obejrzenia zielonej fotorelacji.
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W szkole odbył się też konkurs plastyczny
„Symbol Irlandii”. Oto zwycięskie prace!

I miejsce – Lena Jajszczak, kl.3c

II miejsce – Zofia Rucińska, kl.3c
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III miejsce – Jagoda Kozłowska, kl.2a

Gratulujemy!
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Dzień Liczby Pi
14 marca obchodzimy ważne dla matematyki święto – Dzień Liczby Pi. Z tej okazji uczniowie
klasy 8e wzięli udział w lekcji warsztatowej poprowadzonej przez p. Ewelinę Prokurat
pt. „Sprawdź, czy jesteś człowiekiem witruwiańskim?”
Uczniowie sposobem tradycyjnym mierzyli, czy ich objętość ramion jest równa wzrostowi
Okazało się, że w klasie są osoby „idealne” .
Skorzystaliśmy również z nowoczesnych technologii i sprawdziliśmy za pomocą aplikacji
ON 3D Measure nasze wymiary.
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Ciekawostki o wiośnie…
 Wiosna jest symbolem odrodzenia
 Dzieci szybciej rosną wiosną
 Około 1800 gatunków ptaków spośród 10000, migruje wiosną,
wracając do domu po wylocie na zimę.
 Pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest często mniszek. Kwiat
ten pochodzi z Azji i może być stosowany jako żywność i lekarstwo.
 Najstarsze znane użycie terminu „wiosenne porządki” miało
miejsce w 1857 roku.
 Wiosna jest jedną z czterech pór roku na Ziemi. Podobnie jak
pozostałe trzy pory roku, wiosna jest spowodowana przechyleniem
osi Ziemi.
 Słowa „wiosna” używaliśmy dla pory roku od XVI wieku.
 Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ oś Ziemi przechyla
się w kierunku słońca o tej porze roku.
 Benjamin Franklin jako pierwszy zaproponował zmianę czasu
w 1784 roku. Został on w pełni wdrożony dopiero pod koniec II
wojny światowej.
 Małe ptaki uczą się śpiewać wiosną. Choć rodzą się z umiejętnością
śpiewania, muszą nauczyć się specyficznych piosenek swojego
gatunku. Często uczą się swoich piosenek w ciągu dwóch miesięcy
od narodzin.
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Hello spring!
Czy potrafisz odszukać wszystkie angielskie nazwy wiosennych kwiatów?
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Safer Internet Day
Hello everyone!
My name is Oliwia and this is my first post. I really like writing, that's why I made
a decision to start my blog. I hope you will like my articles. Please read the
following post as this subject is worth mentioning.
Safer Internet Day is celebrated in February every year. For the first time it was
held in 2004. This year it is celebrated on February 8.
Its propose is to promote the safe and positive use of digital technology.
We should use technology creatively but also responsibly. Nowadays you can use
modern technology, for example, to play games, connect friends, buy and sell
things, check social media or study. If you use the Internet you mustn't forget
about these rules:
1. Don't provide your personal date online!
If you make your personal data publicly available, someone may use it against
you.
2. Don't get in touch with strangers!
We don't know the stranger's intentions towards us, so we should be careful.
3. Only use secure web portals!
When you decide to enter an insecure web you should be very careful because the
device from which you access the site can be hacked.
I would like you to watch a short film about the Safer Internet Day, it’s available
on my blog! I’d appreciate your feedback so please comment!
You can visit my blog here: https://oliwia2022.blogspot.com/2022/01/saferinternetday.html?fbclid=IwAR3wD7r4fb9l7jGQZ9H4qbJT_ysbVCr1zX3crRTZjBHkM
J8a2xp_m6ujxHM

Oliwia Liczewska, 7b
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Zapraszamy do zapoznania się z pracą naszej uczennicy z klasy 7d – Kiry Ivanovej. Dziś
część 1.
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HAPPY ST VALENTINE’S DAY!!!

February 14 is known as St Valentine’s Day. February 14 is the
best day to confess someone our feelings. St Valentine's Day is
also becoming more and more popular in Poland. We celebrate
since the 90s of the 20th century.
It is mainly observed by young people who on that day give
symbolic gifts to people they love.

The contents of Valentines are usually poems or declarations of
love.
"Roses are red, violets are blue, grass is green and I love you”
’’If I were a cabbage I’d split myself in two,
I’d give the leaves to anyone,
but the heart I’d give to you’’
Flowers and sweets are often given on that day. They also send
special greeting cards called Valentines. Especially the young seem
to enjoy it very much.

What about you? Do you have your Valentine?

Oliwia Liczewska, 7b
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Chcesz zostać dziennikarzem? Zachęcamy wszystkich uczniów do tego aby spróbować
swoich sił w pisaniu tekstów, artykułów, tworzeniu wywiadów. Jeśli masz jakiś pomysł
skontaktuj się z p. Justyną Troć lub p. Izabelą Piwowarczyk.
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