Wirtualna szkoła i ciekawostki oraz wiele, wiele innych rzeczy

Pismo dla dzieci od 9 do 13 lat
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Legenda:
+ zdania zielone to plusy
- zdania czerwone to minusy

Wywiady z uczniami klasy 4 b
Weronika Hałubiec
Moim zdaniem wirtualna szkoła nie jest dobrym pomysłem, ale ma też
swoje plusy:
+ Przynajmniej nie trzeba nigdzie iść;
+ W czasie przerw można porozmawiać z rodzicami lub pobawić się ze
swoim zwierzakiem (jeśli się go ma );
+ Przerwy są dłuższe.
Ma też minusy:
- Zawsze dzieci mogą zrobić jakiś czat i na nim w czasie lekcji rozmawiać;
- Dzieci mogą wyciszać się nawzajem, co u mnie często się zdarza;
- Dzieci mogą wyłączyć kamerkę w tym czasie grać w gry;
- Są problemy ze sprawdzianami i kartkówkami;
- Jeśli się popsuje mikrofon nie można nic mówić ani odpowiedzieć pani
przy sprawdzaniu obecności;
- Może kogoś wyrzucać z programu Teams.
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Martyna Micek
Moim zdaniem wirtualna szkoła nie jest dobrym pomysłem, ale ma też
swoje plusy:
+ Przerwy są dłuższe;
+ Nie trzeba wcześniej wstawać;
+ Dziecko nie musi nosić torby z książkami.
MINUSY TO:
- Na sprawdzianach dzieci mogą wyłączyć kamerkę i zgapiać z zeszytów;
- Komputer może się popsuć i dziecka nie będzie na lekcji;
- Rodzice mogą wejść do pokoju i dziecko może być skrępowane;
- Na W-Fie można przy ćwiczeniach z piłką można coś popsuć;
- Jeśli dziecku popsuje się mikrofon może nie odpowiedzieć pani;

Sofia Sokolviak
Moim zdaniem wirtualna szkoła też nie jest dobrym pomysłem, ale ma
też swoje plusy:
+ Kiedy jest zima nie trzeba iść do szkoły i marznąć po drodze;
MINUSY TO:
- Nie można się ze sobą pobawić;
- Można na W-Fie wybić okno;
- Mogą być problemy z internetem;
- Oczy bolą od patrzenia w ekran;
- Komputer może się zawiesić (przez to można nie być na lekcji).
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Antonina Świstuń
Moim zdaniem wirtualna szkoła nie jest dobrym pomysłem, ale ma też
swoje plusy:
+ Przerwy są dłuższe;
+ Kiedy nie chce się pokazywać co ma się w domu, można włączyć efekt tła.
MINUSY:
- Dzieci mogą wyłączyć kamerę i w tym czasie mogą coś robić, a nie się uczyć;
- Dzieci mogą wyciszać się i wyrzucać z lekcji;
- Czasami nie da się włączyć na lekcję;
- Dzieci mogą na lekcji nie słuchać i nie wiedzą co jest na zadanie domowe.

Podsumowanie:
+ 10 plusów
- 20 minusów
Przeważają minusy. A wy, jak uważacie? Podyskutujcie w domu na ten
temat lub na lekcji wychowawczej 
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To warto przeczytać:
Opracowała: Weronika Hałubiec

Lektury:
Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska
W tej powieści miś, imieniem Czarny Nosek miał wielką
przygodę. Pokochała go dziewczynka, która codziennie
widziała go na wystawie i pukała do niego w szybę.
Wreszcie go dostała. Miś wiele razy się zgubił, trafił nawet
do innej dziewczynki. Miś polubił się z psem, dlatego pies
mu pomagał. Miś przeżył powódź w górach. Czy wrócił do
swojej właścicielki przeczytajcie już sami…

Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia

Kasia to nieznośna dziewczynka, która nie lubi jajecznicy.
Pewnego dnia urodziła się jej siostra, ale Kasia nie lubiła
tej siostry. Siostra Kasi miała na imię Agnieszka. Kasia
zrobiła się bardzo niegrzeczna i zaczęła się źle uczyć.
Potem jednak zdarzyło się coś ważnego i Kasia pokochała
swoją siostrę. A co się stało, przeczytajcie sami.
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Poza lekturami:
Peter Brown, Dziki robot
To opowieść o robocie dziewczynce imieniem Roz, która
próbuje uczyć się żyć w dziczy, bo przypadkiem dostała się
na wyspę. Ciekawskie wydry otworzyły skrzynię z robotem,
gdy ta znalazła się na plaży. Robotka wyszła ze skrzyni i
weszła na wysoką górę, goniły ją misie, zamaskowała się
roślinami. Wydarzyło się jeszcze wiele innych rzeczy, które
musicie sami przeczytać. Lektura jest fascynująca!

Dzieci, które chciałyby opowiedzieć o swoich książkach lub chciałyby
wziąć udział w redagowaniu gazetki niech napiszą na nasz adres e-mail:
w.halubiec@interia.pl ;)
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Zadanie dla Ciebie
(opracowała Weronika Hałubiec)

Język Angielski
1.Przetłumacz wyrazy
1.Brother - ......................
2.Sister - ……………..
3.Mother - …………………
4.Father - …………….
5.Grandmother - ……………….
6.Grandfather - ……………………..
7.Cusin - …………………
8.Aunt - ……………………….
9.Uncle - ………………….
Odpowiedzi
1.Brat 2.Siostra3.Mama 4.Tata 5.Babcia 6.Dziadek
7.Kuzyn, Kuzynka 8.Ciocia 9.Wujek
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