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Drodzy czytelnicy „Bez Umiaru”,
nasza redakcja oddaje pierwsze w tym roku szkolnym wydanie gazetki, która rok

temu pojawiła  się  w nowej  elektronicznej  formule.  Mamy nadzieję,  że  podoba

Wam się ta wersja i liczymy na Waszą współpracę i zaangażowanie. Wszak jest to

gazetka szkolna i to Wy drodzy uczniowie powinniście ją współtworzyć. 

Zachęcamy więc do przyłączenia się do zespołu redakcyjnego na stałe, by

tworzyć każdy kolejny numer. Jeśli   tylko chcecie pochwalić  się dziennikarskim

warsztatem  i  macie  ciekawe  pomysły  na  publikacje  zgłoście  się  do  któregoś

z opiekunów „Bez Umiaru”: Anna Gołek-Mwaba, Żaklina Foks-Maciaszczyk, Natalia

Kroma oraz Paulina Zienkiewicz. 

Pierwsze wydanie zbiega się z wielkim świętem jakim jest Dzień Edukacji

Narodowej. Dzień ten od lat potocznie zwany jest Dniem Nauczyciela, ale jest to

święto wszystkich pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty również tych

niepedagogicznych,  a  więc  wszystkich  współtworzących  szkołę  -  również  Was

uczniów. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października w rocznicę

powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, będącej pierwszym w Europie

ministerstwem oświaty. Dzień ten jest okazją do podziękowań i życzeń płynących
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do  pracowników  szkoły  za  trud  włożony  w  codzienną  pracę.  Niewątpliwie  to

nauczyciele  są  motorem  napędzającym  machinę  edukacji.  Każdego  dnia

uświadamiają  uczniom  rolę  i  znaczenie  nauki  w  życiu  człowieka.  Z  radością

stwierdzamy, że nauka ta nie idzie w las i są wśród Was tacy, którzy to rozumieją.

Jako  dowód  poniżej  zamieszczamy  pracę  jednego  z  Waszych  kolegów  –  ucznia

klasy 8a, który postanowił zabrać głos w tej ważnej sprawie:

Drodzy koledzy i drogie koleżanki!

Chciałbym dzisiaj przemówić do Was i pokazać dlaczego nauka jest tak ważna,

a gdyby nawet zdawało się Wam, że używam tu wielkich słów, to proszę Was nie

traktujcie tego jak czynność pozbawioną sensu. Choć  niektórzy z Was, koledzy

i koleżanki, mogą stwierdzić iż wiedza nie jest im do niczego potrzebna, moim

zdaniem to niezbyt rozsądna myśl. Jak bez wykształcenia można prosperować

w dzisiejszym  świecie?  Moja  idea  jest  wręcz  przeciwna,  ponieważ  wychodzę

z założenia, że to nauka jest istotą jestestwa. To dzięki nauce mamy to co teraz

mamy,  czyli:  coraz  to  nowsze  technologie,  nowe dziedziny  nauki  oraz  prace

zawodowe jakich jeszcze nie znaliśmy. Poprzez naukę odkrywamy też samego

siebie – uczymy się pisać, liczyć, rozwijać słownictwo i poznawać to, co mamy

we wnętrzu nas samych oraz poznawać dzieje ludzkości.  To co przed chwilą

wymieniłem,  to  tylko  namiastka  tego  czego  możemy  dowiedzieć  się  od

wspaniałej  idei jaką wymyślił  człowiek u zarania dziejów, czyli  edukacji. Jak

wiemy matematyka jest nazywana „królową nauk”, wiemy też że nauka dzieli się

na różne  dziedziny.  Jednak czy  aby  na pewno arytmetyka zasługuje  na tytuł

królowej?  Drodzy  koledzy  i  koleżanki!  Pamiętajcie  o  tym,  że  nauka  oraz

edukacja idą razem w parze, to nierozłączny element egzystencji wiedzy, którą

tworzą razem. To właśnie naukę, nazwano matką wszystkich dziedzin, starali się

nam ją przez wieki przybliżyć różni filozofowie z całego świata, głosili oni aby

rozmyślać nad sobą i poznawać siebie samego. To przez nich i dzięki nim zostały
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założone  szkoły  o  wielu  kierunkach,  w  celu  jednego  dobra  wspólnego  –

wykształcenia! 

Gdy do Was mówię, to nie odczuwam przymusu wymienienia wszystkich,

którzy  zapoczątkowali  naukę,  bo  na  to  potrafi  odpowiedzieć  każdy  z  nas.

Wymieńcie  ich  w głowie  i  rozmyślajcie  nad  tym,  dlaczego  człowiek  pragnie

poznać  swoje  własne  „ja”?  A  może  pewnego  razu  odkryjecie  sens  tego,

dlaczego nauka jest tak ważna? Drodzy koledzy i koleżanki, jeśli się tak stanie to

nie  zapominajcie  o  tym,  iż  nasze  memento  chce,  abyśmy  poznawali  więcej!

Czy wiecie kim była Atena dla starożytnych Greków? Niczym innym jak boskim

uosobieniem nauki. Każdy grecki filozof i nauczyciel dążył do perfekcji w nauce,

poprzez  rozszerzanie  horyzontów  swojej  wiedzy  aby  być  jak  ona  sama.

To właśnie  jest  ideą,  która  pokazuje  nam  wszystkim  dlaczego  w  życiu

codziennym, pracy, czy też w szkole nauka staje się czymś większym niż tylko

zwykłym  uczeniem  się  na  pamięć  i  posiadaniem  wiedzy  krótkotrwałej,

na określony czas,  a zaczyna ona egzystować w nas jako przyczyna dalszego

procesu  rozwoju,  który  zaczął  się  na  samym  początku  i  nie  zamierza  się

zatrzymać choćby na chwilę.  To co Wam w tej  chwili  przedstawiam,  drodzy

koledzy i koleżanki, jest niewyobrażalnie tak wspaniałomyślną ideą, że nie da jej

się opisać w parunastu zdaniach, czy nawet w setkach książek, aby pochłaniać tę

wiedzę  i  praktykować  naukę  z  nich  samych  o  niej  samej.  Musimy  spojrzeć

prawdzie w oczy, że nauka jest wszędzie, dookoła  nas. Dlatego też, uważam że

jej  zdobywanie  stało  się  najważniejszym  z  życiowych  priorytetów.

Jak powiedział  kiedyś  Albert  Einstein  „Cała  nasza  nauka  w  porównaniu

z rzeczywistością jest  prymitywna i dziecinna- ale nadal jest  to najcenniejsza

rzecz jaką posiadamy”. Warto poznawać ją we wszystkich płaszczyznach i na

wielu poziomach.
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Na koniec dla refleksji

Nauko! Wiedzo moja! Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił.

Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję bo pod tablicą bez

odpowiedzi stoję. I tak w pustej głowie tęsknię po Tobie. Ty Nauko co notatek

i książek posiadasz mnóstwo, wiedz jedno, że zawdzięczamy Ci umysłowe

bóstwo! 

Lecz dziś Nauczyciel się śmieje, bo uczeń z Nauką wspólnego czasu ma niewiele.

Mikołaj M., klasa 8a

Jesteśmy przekonani, że podobnie myślących uczniów jest wielu wśród Was.

Niech  te  słowa  skłonią  nieprzekonanych  do  refleksji,  bo  nauka  to  inwestycja

w przyszłość. 

Na koniec w dniu Święta Edukacji redakcja gazetki przyłącza się do życzeń

kierowanych do wszystkich pracowników SP 2 w Nowym Tomyślu. Niech każdy dzień

przynosi  radość,  zadowolenie  i  satysfakcję  zawodową.  Wam  kochani  uczniowie

życzymy również sukcesów i czerpania przyjemności ze zdobywania wiedzy.

           

                                                                      Zespół redakcyjny „ Bez Umiaru”
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ZNALEZIONO W INTERNECIE:

„…. Szkoła 50 lat temu

Pierwszą  szkołę  powszechną  (podstawową)  w  Nowym  Tomyślu  otwarto

23 lutego  1945  roku.  Była  to  jedenasta  szkoła  uruchomiona  na  terenie  powiatu

nowotomyskiego  i pierwsza  szkoła  typu  miejskiego.  20  marca  1945  roku szkoła

powszechna została  przeniesiona do budynku przy ulicy 3-go stycznia, w którym

w czasie wojny mieścił się szpital wojenny. Przed wojną w budynku tym znajdowała

się szkoła rolnicza.

Pierwszym kierownikiem placówki został  Józef Wieszczyński,  który kierował

szkołą  do  dnia  1  września  1945  roku. Po  nim obowiązki  kierownika  przejął  pan

Edward Gołąbek.

Po  zakończeniu  działań  wojennych  rozpoczęły  się  intensywne  działania

mające  na  celu  odbudowanie  struktur  szkolnictwa.  Uruchomienie  szkoły

podstawowej  przy  ul. 3-go  stycznia  wiązało  się  z  koniecznością  pokonania  wielu

trudności, w związku z przystosowaniem budynku na potrzeby oświatowe. Początki

były  trudne  –  brakowało  nauczycieli,  podręczników,  przyborów  szkolnych.

Rok szkolny zaczął się 25 marca 1945 roku, a zakończył 17 lipca 1945 roku.

W  roku  szkolnym 1945/1946  w  nowotomyskiej  szkole  podstawowej  naukę

pobierało 610 uczniów. Pięć roczników stanowiły dzieci w wieku szkolnym, które nie

uczęszczały jeszcze do żadnej szkoły. Stworzono dwa ciągi kształcenia: normalny –

obejmujący  roczniki  młodsze,  i  przyspieszony  –  umożliwiający  uczniom starszym

możliwość realizacji programu dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego.

Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 powołano dwie szkoły podstawowe,

które mieściły się w budynku naszej szkoły przy ulicy 3-go stycznia. Parter zajęła
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Szkoła Podstawowa nr 1 kierowana przez pana Edwarda Gołąbka, piętro - Szkoła

Podstawowa nr 2 kierowana przez pana Jana Bąkowskiego (do 1964 roku). Stan

taki, dwie szkoły w jednym budynku, trwał przez okres osiemnastu lat - do 1965 roku,

kiedy to  w dniu 21 lipca tegoż roku oddano do użytku nowy gmach szkolny dla

Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Zawadzkiego (obecnie ulica Wierzbowa). Wtedy

nasza szkoła zagospodarowała budynek przy ulicy 3- go stycznia w całości. 

Od  roku  1964 funkcję  kierownika  szkoły  powierzono pani  Zofii  Sadowskiej

i pełniła ją do  1971 roku. W wyniku działań grona pedagogicznego i uczniów pod

kierownictwem  Zofii  Sadowskiej,  decyzją  Kuratorium  Okręgowego  w  Poznaniu,

w dniu  10 września 1966 roku  nadano naszej  szkole  imię Marii  Skłodowskiej  -

Curie.  Postanowiono odczekać  i przygotować się do uroczystego ogłoszenia tego

faktu do dnia  28 października 1967 roku. W dniu tym,  w prawie  setną rocznicę

urodzin  patronki,  w  auli  szkolnej  na  pierwszym  piętrze  odbyła  się  uroczystość

przekazania uczniom sztandaru szkolnego, ufundowanego przez ówczesny Komitet

Rodzicielski.  Podczas tej uroczystości uczniowie po raz pierwszy złożyli uroczyste

przyrzeczenie. Do dzisiaj jego uniwersalnie przesłanie brzmi:

„Na sztandar szkoły przyrzekamy:

sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

starać się być dobrym kolegą,

kochać Polskę, moją Ojczyznę,

godnie reprezentować nasz sztandar, 

chronić go,

a w razie potrzeby bronić z honorem”.

Od 1967 roku te dumnie brzmiące słowa powtarzają uczniowie wszystkich klas

pierwszych naszej szkoły w czasie pasowania na ucznia, które odbywa się w Dniu

Patrona Szkoły.
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Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była rozbudowa budynku. Dzięki  niej

w drugiej  połowie  lat  80-tych uzyskano  nowe  izby  lekcyjne  na  drugim  piętrze.

Uroczyste przekazanie szkoły po jej rozbudowie odbyło się  1 września 1987 roku.

W tym też czasie szkoła liczyła najwięcej w swojej historii, bo ponad 1480 uczniów.

Dyrektorem  „Dwójki”  była  wówczas  pani  Wacława  Michalewska,  która  pełniła  tę

funkcję  w  latach  od  1971  do  1990  roku.  Po  niej  dyrektorem  został  pan  Zenon

Szułczyński, który kierował szkołą od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2000 roku,

czyli przez 10 lat.

SZKOŁA DZIŚ

Od  1 września 2000 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pan Marek Polcyn.

Bardzo ważnym wydarzeniem tego okresu jest kolejna rozbudowa szkoły, tym razem

o kompleks sportowy. Budowę hali  sportowej  rozpoczęto  w roku 2004.  Uroczyste

oddanie do użytku tego obiektu nastąpiło  1 września 2005 roku i  połączone było

z organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006 w Wielkopolsce.

W  ramach  przygotowań  do  tej  uroczystości,  dzięki  staraniom  władz  gminnych,

odnowiono elewację zewnętrzną całego budynku szkolnego. W następnych latach

powiększony został teren działki szkolnej, na którym wybudowano nowoczesny plac

zabaw i urządzono boiska sportowe.

W roku 2018 szkoła ponownie została rozbudowana i powiększona o sześć

pełnowymiarowych  izb  lekcyjnych  wraz  z  windą,  która  umożliwia  osobom

niepełnosprawnym korzystanie z wszystkich pomieszczeń w szkole.

W roku szkolnym  2019/2020 szkoła  liczyła  765  uczniów,  zorganizowanych

w 34 oddziałach klasowych. Ogółem w szkole zatrudnionych było 114 pracowników,

w tym 90 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi. 

Szkoła  Podstawowa  nr  2  w  Nowym  Tomyślu  jest  największą  szkołą

podstawową w gminie. Wszystkim zależy na tym, by szkoła była nowoczesna, dobrze
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wyposażona, europejska. By była szkołą, w której nauczanie i wychowanie stoją na

wysokim  poziomie.  Coroczne,  liczne  sukcesy  uczniów ,,Dwójki”  zdecydowanie  to

potwierdzają….”

źródło: www.nabor.pcss.pl/nowytomysl

informacje wyszukali: Hania, Julia, Marika, Marcel – klasa 6b

Szkoła dawniej

Rozmawiałem z moją babcią na temat szkoły, która była zupełnie inna niż ta,

do której chodzę.

Babcia powiedziała mi,  że kiedyś dzieci  chodziły do szkoły w mundurkach.

Wszystkie  dzieci  były  jednakowo  ubrane  (osobiście  ten  pomysł  bardzo  mi  się

podoba). 

Skala ocen też się różniła - najlepsza ocena to piątka, natomiast najsłabsza to

dwójka.  Dzieci chodziły na zajęcia od poniedziałku do soboty. Lekcji było dużo, bo

od  pięciu  do  siedmiu  dziennie.  Zajęcia  z  wychowania  fizycznego  odbywały  się

w klasach i na korytarzu szkoły.

Adam R., klasa 6b

9



O szkole słów kilka...

Rzeczownik, czasownik po klasie ganiają,

uczniowie z 6c język polski zaczynają.

Turnie, hale, kosodrzewina,

6c geografię zaczyna.

           Pani nauczycielka nie zaradzi, 

Arnold Szwarzenegger też nie poradzi.

Gdy 6c na matmę zasiada,

 to tynk ze ścian odpada.

Biologia, historia - wszyscy ciekawi,

           czy nauczyciel jedynki postawi.

Moja szkoła - miła i wspaniała,

kiedyś moja mama do niej uczęszczała.

Dzisiaj ja do niej biegam

uśmiechnięty i zadowolony.

Tu się bawię i pracuję,

tu przyjaźnie nawiązuję.

Nudno tutaj nie jest wcale!

Nowe rzeczy wciąż poznaję.

Uczę się nie tylko o bitwach i niepodległości,

ale też matmy, polaka i innych zawiłości.

Kocham cię, szkoło moja,

lecz przyznaję rację,

że czekam tylko na wakacje! 

Mikołaj A., klasa 6c
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Szkoła

Podam Wam jedną ważną rzecz:

Gdybyśmy nie chodzili do szkoły 

wyrosłyby z nas same matoły.

Napisałam ten wiersz, aby przedstawić wam plusy 

choć i tak znajdziecie pewnie jakieś minusy.

Dla mnie tak naprawdę nie ma minusów,

wymienię wam może trochę plusów.

W szkole dużo się nauczymy

nawet, jeśli na jej widok buczymy.

Są tam pyszne obiady,

choć każdy ma dla szkoły zalety i wady.

Nie chcę by ten wiersz zamienił się w długie wypracowanie,

ale znajdzie się jeszcze miejsce na małe podziękowanie.

Dziękuję nauczycielom za to, że mają do nas dużo cierpliwości

chociaż u nas na twarzy czasem grymas zagości.

Dziękuję wuefistom za dobre wygimnastykowanie

choć chłopcy pewnie wolą siłowanie.

Dziękuje kucharkom, że robią dla nas pyszne obiadki,

a z nas takie małe niegrzeczne niedźwiadki.

Dziękuję bibliotekarkom, że wypożyczać książek możemy wiele,

aż szkoda, że szkoły nie są otwarte w niedzielę,

Dziękuję Panu dyrektorowi za superzarządzanie

mam nadzieję, że jeszcze długo tak zostanie.

                                                                        
Kornelia K., klasa 6e
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Szkoła

Do szkoły maszeruję w pocie czoła,

by uczyć się w niej,

w ławce wiedzę zdobywać.

Moja szkoła jest bardzo wesoła.

W niej dzieje się coś ciekawego codziennie.

Zajęcia na miejscu i w terenie wyprawy.

Boisko duże, krajobraz dookoła wspaniały. 

Trochę słońca, trochę deszczu.

Czasami nawet burze.

Dzwonek lekcję rozpoczyna.

W sali nigdy się nie nudzę.

Piękne są sale i świetlica.

Jest też interesująca biblioteka -

ciekawe książki przeczytam.  

Wiktoria S., klasa 6e
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   Jaki powinien być idealny nauczyciel?

  

                      

źródło: www.dreamstime.pl

 

W Polsce Dzień Edukacji  Narodowej  jest  obchodzony 14 października.  To
wielkie święto pracowników szkoły. W tym roku postanowiliśmy, że dowiemy się,
jaki,  Waszym  zdaniem,  powinien  być  idealny  nauczyciel.  Wysłaliśmy  do  Was
ankietę  zawierającą  kilka  pytań  odnośnie  cech  idealnego  nauczyciela.  Bardzo
dziękujemy za udział w ankiecie i zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami!

Jakimi cechami powinien odznaczać się idealny nauczyciel? 

             Wielokrotnie podkreślaliście, 

   że nauczyciel powinien być 
wyrozumiały,   

                     miły i sympatyczny.       

             Trudno się z tym nie zgodzić!

   źródło: www.pixers.pl
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 Wskazywaliście też, że nauczyciel              

                 powinien wysłuchać tego, 

                 co macie do powiedzenia. 

     Dobra komunikacja to przecież podstawa!

źródło: www.freepik.com

        

         Pisaliście, że nauczyciel powinien się 
uśmiechać.

     Z pewnością uśmiech nauczyciela może być 

       zaraźliwy i dodać uczniom odwagi – zwłaszcza   

                  podczas odpowiedzi ustnych!

źródło: www.echodnia.eu

 

Czy nauczyciel powinien być uprzejmy? 

                       Oczywiście! 

Z ankiety jasno wynika, że nie tylko uczniowie   

                  powinni tacy być.

źródło: www.osswiata.pl
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Według niektórych uczniów 

idealny nauczyciel powinien mało 
zadawać. 

 Życzymy Wam samych takich
nauczycieli!

                        źródło:www.kobieta.interia.pl

       Czy idealny nauczyciel jest zawsze zaangażowany w życie szkoły? 

  

     Większość z Was uznała, że tak.  

    Nauczyciele naszej szkoły chętnie

     organizują akcje charytatywne, 

              konkursy, projekty,  

   uroczystości szkolne, akademie, itp. 
        źródło: www.szkola11.pl

         Czy idealny nauczyciel ma problemy z zapamiętywaniem imion uczniów?

   Na szczęście nie byliście zbyt surowi dla nauczycieli, odpowiadając na to pytanie.

            Większość z Was uważa, że nauczyciel może zapomnieć imion uczniów

                            i nie oznacza to wcale, że jest złym nauczycielem.

                        

                                                         źródło: www.istockphoto.com
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        Czy idealny nauczyciel chętnie rozmawia z uczniami na różne tematy?

          Zgodnie uważacie, że nauczyciel            

         powinien rozmawiać z uczniami 

            nie tylko na tematy związane 

             z nauczanym przedmiotem. 

                                                                                                      źródło:www.dziennikzachodni.pl

 Czy idealny nauczyciel organizuje interesujące wycieczki ?

  Można się było spodziewać, 

     że większość z Was twierdząco odpowie

             na to pytanie.  

Nikt się temu nie dziwi, 

     
ponieważ wycieczki zawsze są 

ciekawe i ekscytujące!

              źródło: www.wycieczkiszolne.pl
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 Czy idealny nauczyciel musi być punktualny?

Po raz kolejny wykazaliście się wyrozumiałością

 w stosunku do nauczycieli, 

ponieważ prawie połowa z Was uznała, że

 punktualność nie jest najważniejszą                

                cechą idealnego nauczyciela.

                      źródło: www.youtube.com

     Czy idealny nauczyciel powinien być autorytetem dla swoich uczniów?

Większość z Was uważa, 

że nauczyciel powinien stanowić wzór dla
uczniów.     

        Nie od dzisiaj wiemy, że jest to zawód   

     zaufania publicznego, 

a uczniowie bacznie   

       obserwują swoich szkolnych opiekunów

   źródło: www.autorytet.org
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          źródło: grafika Google

       Dobry nauczyciel powinien przede wszystkim... 

– traktować uczniów po partnersku;

– odznaczać się wysoką kulturą osobistą;

– charakteryzować się wysokim poziomem wiedzy ogólnej;

– być nauczycielem ,,z powołania”;

– odznaczać się idealną postawą moralną i etyczną;

– ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

– być krytycznym wobec siebie;

– zachować dystans w relacjach z uczniami;

– być zaangażowanym w działalność szkoły.

                                                          

Waszym zdaniem dobry nauczyciel potrafi przede wszystkim zainteresować 

uczniów tematyką zajęć, dostosowuje omawiany materiał do poziomu ucznia 

i inspiruje uczniów do samodzielnego myślenia.
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               Najczęściej wymieniane cechy dobrego nauczyciela, to: 

                                      

        CIERPLIWOŚĆ

                    źródło: www.allegro.pl

  

                     UPRZEJMOŚĆ  

                   źródło:  www.psychologiazycia.com

                                                                                        

      

 źródło: www.psychologiazycia.com
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POCZUCIE HUMORU   

                                           źródło:www.dowcipy.pl

KREATYWNOŚĆ

       

    

              źródło: www.postawnaswoim.pl

      

    

                 źródło:www.slideplayer.pl
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 źródło: www.slideplayer.pl

INTELIGENCJA

źródło:www.wyborcza.pl
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Skróty klawiszowe

źródło: www.pixabay.com

Co to są właściwie skróty klawiszowe?

Skróty klawiszowe to połączenia dwóch lub więcej klawiszy, najczęściej 

Ctrl , Alt ,  Shift i klawisza numerycznego lub znaku literowego, ⇧

umożliwiające wykonanie jakiejś opcji używanego programu. 

Przykładowym skrótem klawiszowym jest Ctrl+C. Wykorzystujemy go 

do kopiowania.
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Najważniejsze skróty klawiszowe, które warto znać:

Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści

Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku, obrazu albo fragmentu treści

Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu

treści

Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w katalogu lub całej treści 

dokumentu

Win + Tab – podgląd pulpitów i aktualnie otwartych okien - jest to bardzo 

wygodna opcja, usprawniająca pracę z wieloma programami równocześnie

Win + Home – minimalizowanie wszystkich otwartych okien poza aktywnym. 

Ponowne wciśnięcie skrótu przywraca poprzedni stan

Alt + Tab – podgląd otwartych okien - klikając Tab, można się między nimi 

przełączać

Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub aktywnego okna (do pulpitu)

wyszukał: Karol K, klasa 8a
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#CodeWeek

10–25 października 2020 roku

 

Code     Week, czyli Europejski Tydzień     Kodowania,     

to  inicjatyw  a     promująca programowanie i     umiejętności cyfrowe wśród  

uczestników w     ciekawy i interesujący sposób.  

My także dołączymy w tym tygodniu do tej akcji na lekcjach informatyki!     
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Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas

świat, który ulega ciągłym zmianom. Dołącz do miliona

organizatorów i uczestników. Inspiruj rozwój kodowania, myślenia

obliczeniowego by rozwijać nowe pomysły i wprowadzać innowacje

na przyszłość. 

Uruchom wyobraźnię, znajdź chwilę czasu, włącz komputer i... do

dzieła! 

Na początku zacznie się niewinnie – kreatywne zabawy przy użyciu

gotowych scenariuszy i prostych programów. Po jakimś czasie

może okazać się, że tworzenie własnych gier i aplikacji nie sprawia

najmniejszego problemu. 

Spróbuj! może początki z programowaniem  

z czasem zamienią się w wielką pasję! 

Do zobaczenia na  lekcjach informatyki  ;-)

źródło: codeweek.eu 

Zuzanna P, klasa 8a
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Krzyżówka

- a crossword
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Dzieciaki
 do piór

Zachęcamy do publikacji swojej twórczości na łamach naszej gazetki.
Jeśli piszesz  - nie chowaj swoich utworów do szuflady!

Pokaż światu!
Jeśli chcesz z nami współpracować – również zapraszamy wszystkich chętnych!

Skontaktuj się z nami osobiście lub wyślij e–mail:

bezumiaru@sp2nt.pl
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