
Drodzy wychowankowie!

Witajcie w nieco odmiennej przestrzeni.

Bardzo proszę abyście od dzisiaj logowali się na swoje skrzynki (gmail) codziennie od
poniedziałku do piątku.

Od wczoraj jesteście zapraszani do zajęć (nauczyciele zapisują Was na konkretne przedmioty).
Również od jutra będą się pojawiać materiały w różnej formie w tych przedmiotach.
O ile czas pozwoli – Pan Wojtek będzie wysyłał filmy jak się poruszać w Google Classroom. Nie jest
to mocno skomplikowane. To aplikacja trochę przypomina fb, więc na pewno dacie sobie radę.
Pokażcie swoim rodzicom, opiekunom, a może rodzeństwu jak to działa. Pochwalcie się im jak teraz
uczycie się i odrabiacie lekcje.

Możecie też przeglądać zajęcia ściągając na telefon aplikację Google Classroom.

Raz na jakiś czas dostaniecie też testy do wykonania na ocenę. Postaramy się, aby nie były one
długie lub zbyt trudne.

Materiały, które umieszczamy są dla Was. Nie chcemy Was nadmiernie kontrolować i liczymy
na Waszą odpowiedzialność.

Najważniejsze dla nas jest abyście byli zdrowi, dbali do siebie i przestrzegali warunków
kwarantanny, ponieważ przed nami być może trudny czas. Chcemy też zadbać, abyście mieli cały czas
kontakt z nauką i z nami - w formie na tyle atrakcyjnej, na ile to możliwe. Nauka od dziś znowu jest
obowiązkowa. Ustalcie wspólnie z rodzicami czas, w którym codziennie od poniedziałku do piątku
poświęcicie na naukę. Zadbajcie o odpowiednie warunki:
 wysypiajcie się;
 dbajcie o higienę (niestety nie ma już zbiórek na toaletę poranną, sami musicie o tym pamiętać, to

szczególnie ważne teraz bo wirus nie lubi mydła);
 przed przystąpieniem do nauki koniecznie zjedzcie śniadanie;
 zadbajcie o swoją przestrzeń – porządek, ciszę – to sprzyja nauce;
 bądźcie samodzielni;
 róbcie przerwy między lekcjami;
 pytajcie kiedy napotykacie na trudności (nauczyciele będą do Waszej dyspozycji w konkretnych

godzinach, a o sposobach komunikacji z nimi powiadomimy w odrębnym komunikacie).

Starajcie się uczyć na różne sposoby - nie tylko przed komputerem. Zadania czy karty pracy
możecie przepisywać do zeszytów lub jeśli ktoś ma taką możliwość - drukować. Rozmawiajcie z nami
w zakładce STRUMIEŃ lub na CZACIE.

Pozdrawiam w imieniu wszystkich nauczycieli.
Bądźcie zdrowi.
No to do dzieła!!!!!!!!
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PS
Trzymamy za Was kciuki. Niech ten rok zakończy się Waszym sukcesem!!!!!!!!!!!


