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G A Z E T K A  S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J     

I M .  J A N A  P A W Ł A  I I   

W  K L U C Z A C H  

 Nasza szkoła zdobyła II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie  
,,Koloratorium”!!! 
 Rola uczniów była kluczowa. To 
właśnie dzięki całej społeczności udało 
nam się odnieść ten sukces. Punkty 
otrzymywaliśmy za: rejestrację w kon-
kursie, rozwiązywane quizy, które wca-
le nie były łatwe, prace plastyczne ilu-
strujące stworka oraz bajeczne opowie-
ści na jego temat. Wraz z nauczycielami 
robiliśmy liczne doświadczenia: biolo-
giczne i chemiczne, dzięki którym do-
wiedzieliśmy się między innymi: jak 
można zrobić mydło z kasztanów, jak 
rozdzielić barwniki fotosyntetyczne, 
wykryć białko na miejscu zbrodni oraz 
wiele innych ciekawych eksperymen-
tów.                                      cd. na str.2. 
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 Uczniowie  
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Nauczyciele ucz-
niowskim okiem 
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   dla naszej szkoły!dla naszej szkoły!dla naszej szkoły!  

 Każdy pewnie słyszał, że po 
świętach od razu nastąpią ferie, co skut-
kuje długim odpoczynkiem od szkoły. 
Przez panującą sytuację, a co za tym 
idzie,  naukę zdalną, we wszystkich wo-
jewództwach ferie nastąpią w tym sa-
mym terminie. Dni wolne od nauki wy-
padają: od 23 grudnia do 17 stycznia. 

Fux 

                   Nauka zdalna,  
 ciężka czy prosta? 

 Niektórzy w 
czasie tak specyficznej 
nauki, z którą nikt z ro-
dziców czy dziadków 
nie miał do czynienia, 
zaczynają się zastana-
wiać: Pierwszy semestr 

się kończy, co z ocenami? Niektórym się 
poprawiły, innym zaś pogorszyły.  

 Wiadomo, fajnie jest dostawać 
piątki, szóstki, ale czy to jest najważniej-
sze? Teraz na pierwszym miejscu powinna 
się znaleźć Twoja własna samoocena, waż-
ne, czy to co było na lekcji umiesz, czy 
nie. W czasie nauki zdalnej oceny odcho-
dzą na drugi plan, zaś wiedza zostaje na 
pierwszym. Pisząc testy i kartkówki w do-
mu, nikt nie sprawdzi, czy na pewno opa-
nowałeś/aś ten materiał, nikt nie będzie 
prowadził dochodzenia, z kim pisałeś 
sprawdzian i z czego korzystałeś. Jednak 
po powrocie do szkoły na pewno satysfak-
cję odczują Ci, którzy pracowali samo-
dzielnie. Bo jak mówi poeta: 

Bądź uczniem dużego formatu, 

Byś nie został osłem do kwadratu 

Licząc, ile ich jest w tej przerwie, wychodzi 26 - coś jak wakacje, tylko 
o połowę krótsze. Teraz można już odliczać dni, a gdy zobaczymy w 
naszym kalendarzu kartkę z napisem WOLNE!, skoncentrujmy się na 
szukaniu pierwszej gwiazdy na niebie. 

II m. SP w 
Kluczach 

                        Święta + ferie=  zimowe Święta + ferie=  zimowe Święta + ferie=  zimowe    
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