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Zdalne nauczanie – co nam daje, a co zabiera?

        W czasach kryzysu młodzież na całym świecie musi
uczyć się zdalnie, nie wychodząc  z własnych domów.
Stanowi to wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i dla
uczniów.  
E-lekcje mają swoje plusy i minusy.
       Największą zaletą takiego nauczania jest to, że szkoła
przychodzi do nas, nie musimy dojeżdżać, co pozwala
zaoszczędzić mnóstwo czasu, szczególnie osobom
mieszkającym daleko. Możemy leżeć wygodnie w łóżku,
jednocześnie uczestnicząc w lekcji, mając obecność na
danym przedmiocie. To samo dotyczy nauczycieli.
        Kolejnym plusem zdalnego nauczania jest to, że
zaliczanie kartkówek i sprawdzianów online jest dużo
łatwiejsze i mniej stresujące. Siedząc przed komputerem, 
we własnym pokoju, czujemy się zdecydowanie pewniej. Nie
ma tak dużej presji, jak w sali lekcyjnej, ponieważ nikt nas nie
obserwuje.
       Niestety, wielu z uczniów nie może uczestniczyć 
w zdalnym nauczaniu ze względu na brak komputera lub
dostępu do Internetu. Co nie jest ich winą, a może być bardzo
krzywdzące. Niejednokrotnie pojawiają się też problemy
techniczne, np. przez obciążenie serwerów. Technologia jest
bardzo pomocna, ale często nas zawodzi i uniemożliwia
przeprowadzenie lekcji.
      Ta sytuacja pokazuje, ze nic nie jest w stanie zastąpić
człowieka w stu procentach. Nie możemy odpuścić nauki
przez koronawirusa, dlatego lekcje online to dobra opcja,
 ale tylko na czas epidemii. Myślę, że każdy już zdążył
zatęsknić za widokiem swojej klasy i nauczycieli razem 
w jednej sali.

Kamila

Czy zdalne 

jest fajne?
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Książki są super,
czyli Światowy Dzień Książki 

i Praw Autorskich
        23 kwietnia
obchodziliśmy Światowy
Dzień Książki i Praw
Autorskich. Święto to
ustanowione zostało w 1995
roku przez UNESCO. Ma ono
na celu promocję czytelnictwa,
edytorstwa i ochronę własności
intelektualnej prawem
autorskim.
        My, redaktorzy "Pigułki
Radości", włączamy się 
w obchody tego dnia,
wyrażamy naszą miłość do
c z y t a n i a .                 
Szczególnie teraz, gdy szkoły
są zamknięte, a my sami
musimy spędzać czas 
w domach, zachęcamy
wszystkich do czytania – by
umilić tę przymusową izolację,
spędzić ciekawie czas,
poszerzyć swoje horyzonty,
choć w wyobraźni przenieść
się 
w inne – nowe, fascynujące
miejsca. Z książką - choć
będziemy sami, to nigdy nie
będziemy samotni. Choć
będziemy w domu, to jednak
odbędziemy podróż. Chociaż 
w zamknięciu, to jednak wolni. 
            Pamiętajmy o potędze
książek i czytajmy, czytajmy jak
najwięcej!

Wiktoria
Czytajmy książki .
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Co warto przeczytać?

"Gorzka czekolada i inne opowiadania 
o ważnych sprawach"

         Książka ta to zbiór piętnastu opowiadań
napisanych przez laureatów Konkursu Literackiego
im. Astrid Lindgren. Przeznaczona jest dla dzieci 
i młodzieży. Opowiada o najważniejszych
wartościach w naszym życiu: o przyjaźni,
szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale
też optymizmie czy życzliwości 
       Na pewno niejeden z was utożsami się 
z bohaterami „Gorzkiej czekolady” – Kacprem,
któremu tak trudno zdobyć się na odwagę,
nastoletnią posiadaczką wdzięcznego czworonoga
Kufla, której życie będzie o wiele mniej
skomplikowane, gdy przestanie ciągle kłamać,
Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej
rozumieją, co to szczęście, a co pech. 
       Niewiele jest książek tak poważnie
traktujących młodego czytelnika. Znakomicie
napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i
wzrusza, ale też skłania do refleksji.

„Szósta klepka” Małgorzaty Musierowicz
Pierwszy tom zapewne znanej wam serii
powieściowej "Jeżycjada".
       Główna bohaterka to Cesia Żakówna, mająca
kompleksy na tle własnego wyglądu. Szczególnie,
że ma superatrakcyjną siostrę o romantycznym
imieniu Julia, śliczne koleżanki, a kolega z klasy,
Jerzy Hajduk, przesyła jej spojrzenia dziwne,
odbierane przez nią jako krytyczne. Do tego
dochodzą jeszcze ciągłe klasówki z matmy 
i pomysły kuzynka Bobcia, który z uśmiechem na
ustach... podpala balkon albo ozdabia wielkanocne
jaja wizerunkami Hitlera. A jednak o domu Żaków 
z przyjemnością się czyta.
      Ciekawe perypetie bohaterów i postacie, 
z którymi będziecie się mogli utożsamić,
poruszane problemy, tak przecież aktualne,
wszystko to sprawi, że od tej książki nie będziecie
mogli się oderwać!!!
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Dzień Matki

            Dzień Matki przypada na 26 maja każdego roku.Święto to obchodzone jest z wielkim szacunkiem na
całym świecie."Matka" to najpiękniejsze słowo w językach świata.Oznacza bowiem miłość, i to prawdziwą,
bezwarunkową i dozgonną, taką, która nie zdradza, nie zawodzi, zawsze wierną, skłonną do najwyżej ofiary
dla dobra dziecka.
           Jak pisał Józef Ignacy Kraszewski: "Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi
ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca - to właśnie miłość macierzyńska"
          My również chcemy dziś uczcić ten dzień, wyrazić naszą  wdzięczność i miłość dla naszych Matek,
dlatego składamy Im najserdeczniejsze życzenia.

Paulina

Dałaś mi życie,
a co ja mogę

zrobić dla Ciebie? 
W tym radosnym

dniu
przyjmij ode mnie

moc życzeń,
obietnicę
miłości, 

która nigdy nie
wygaśnie 

i buziaka, który
należy Ci się

każdego dnia.
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Dzień Dziecka - święto dzieci z całego świata

.
          Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest prawie na całym świecie. Jednak nie we wszystkich
krajach świata święto to czczone jest 1 czerwca. Kto i kiedy je ustanowił, jak i kiedy jest obchodzone 
w różnych krajach?
         Początek Dnia dziecka przypada na 1954 rok. Wtedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) postanowiło o konieczności utworzenia takiego święta, aby propagować prawa
najmłodszych.  Co ciekawe, w Chinach już wcześniej obchodzono ten dzień – podobno od roku 1926, zaś 
w Japonii – od roku 1948.
        W zależności od kraju, dzieci świętują ten dzień albo 1 czerwca (Polska i inne kraje byłego bloku
socjalistycznego), albo 6 stycznia (Francja i Włochy), 23 kwietnia (Turcja), czy nawet 16 sierpnia (Paragwaj).
Dzień ten jest różnie celebrowany w zależności od kraju. We Włoszech i we Francji najmłodsi otrzymują od
rodziców nie tylko prezenty, ale również ciasteczka z wróżbą i koronę, zaś w Japonii rodzice przygotowują
latawiec w kształcie karpia i wywieszają go przed domem. W Paragwaju święto dzieci wypada w rocznicę bitwy
pod Acosta Nu, zresztą nieprzypadkowo – właśnie tam w czasie walk zginęło wielu najmłodszych obywateli.
         Mimo wszystkich wspomnianych różnic najważniejsze jest wspólne – atmosfera i cel tego dnia. Na całym
świecie podkreślane są prawa najmłodszych, panuje nastrój zabawy, dzieci w tym dniu czują się ważne,
kochane i są szczęśliwe.

Karolina

.
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Gorąca szesnastka w naszej szkole

     Hot 16 challenge 2 to akcja zapoczątkowana przez muzyka Solara, polegająca na tym, że nominowany 
w ciągu 72 musi wymyślić i zarapować 16 wersów, nagranie wrzucić do sieci, a następnie wskazać
kolejnych uczestników. Chodzi w niej nie tylko o zabawę, ale również o szczytny cel – zebranie na zbiórce
Siepomaga pieniędzy dla zmagających się z epidemią medyków. 
   Hot 16 chalange od samego początku cieszy się sporą popularnością, zarówno wśród uczestników, jak 
i oglądających. Jak zwykle pokazujemy, ze lubimy włączać się w akcje charytatywne. Rapują artyści,
politycy, aktorzy i sportowcy. 
    Dyrekcja i pracownicy naszej szkoły również podjęli to wyzwanie i jak zwykle stanęli na wysokości
zadania. Zachęcamy Was gorąco do obejrzenia filmików z ich udziałem, są one dostępne na platformie You
Tube. Nasza szkoła wymiata!

Wiktoria
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