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Comenius w SP 7
(LWI) W Szkole Podstawowej nr
7 w S³upcu rusza europejski projekt
pn. „Misja w przysz³oœæ: poszukiwanie zrównowa¿onego rozwoju”. Szko³a
otrzyma 20 tys. euro na ró¿ne dzia³ania w latach 2012-14.
Projekt realizowany bêdzie w ramach wiêkszego programu Comenius
Partnerskie Projekty Szkó³ i programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”. Dla
uczniów SP 7 udzia³ w tym przedsiêwziêciu bêdzie okazj¹ do kontaktów
z rówieœnikami, z 10 pañstw europejskich – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, W³och, Grecji, Portugalii, Rumunii, £otwy, Holandii oraz Turcji, a
tak¿e do wyjazdów zagranicznych.
– Ju¿ na listopad zaplanowaliœmy
pierwszy wyjazd do Niemiec naszych
2 uczniów i 2 nauczycieli – mówi mgr
Joanna Szpak, lider projektu i nauczyciel jêzyka angielskiego z SP 7. – Natomiast w ramach zajêæ dodatkowych
w szkole ju¿ zaczynamy realizowaæ
projekt – dodaje.
W ci¹gu 2 lat uczniowie z klas V i
VI bêd¹ poznawaæ zagadnienia dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju
spo³ecznego, ekonomicznego oraz
ochrony œrodowiska i reprezentowaæ
szko³ê w dzia³aniach zwi¹zanych z
tymi obszarami.
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Nauka i zabawa
Dzieci z w³odowickiej podstawówki
kolejny raz ruszaj¹... z ma³ej szko³y w
wielki œwiat. W roku szkolnym 2012/2013
zrealizuj¹ 16 projektów edukacyjnych
rozwijaj¹cych umiejêtnoœci w kompetencjach matematyczno-przyrodniczych i
spo³eczno-obywatelskich. Dzia³ania te
s¹ wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Organizatorem projektu jest Federacja
Inicjatyw Oœwiatowych oraz Fundacja
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej FALA.
Projekt edukacyjny jest obowi¹zkowy, ale dla gimnazjalistów, a nasi uczniowie ju¿ od klasy pierwszej szko³y podstawowej pracuj¹ t¹ skuteczn¹ i efektywn¹ metod¹. Dziêki temu s¹ bardziej
samodzielni i odpowiedzialni, sztuka
negocjacji, wspó³pracy, dialogu nie jest
im obca. Po dwóch latach takiej pracy
stali siê prawdziwymi odkrywcami, badaczami, ekologami, obywatelami.
Uczniowie do tego samego tematu podchodz¹ z ró¿nych stron, dziêki czemu
zdobywaj¹ ca³oœciowy ogl¹d danego problemu. A o to przecie¿ chodzi! Wiedz¹
ju¿ dok³adnie dlaczego widzimy otaczaj¹cy nas œwiat, nie pozwol¹, aby zasypa³y nas odpady, rozumiej¹, ¿e z pr¹dem nie ma ¿artów, wiedz¹ o czym szu-

mi¹ drzewa,
potrafi¹ ¿yæ
zdrowo, znaj¹
tajemnice przyrody, œwietnie
sobie radz¹ z
wykonywaniem
makiet i poznawaniem najbli¿szej okolicy,
s¹siadów, spo³ecznoœci lokalnej, prowadz¹
rozmowy o wa¿nych sprawach
oraz dialog obywatelski. Nie straszne
im kampanie dla przysz³oœci, czy np. na
rzecz zwierz¹t. A teraz przed nimi nowe
wyzwania! Bie¿¹cy rok szkolny bêdzie
pe³en nauki, zabawy, doœwiadczeñ.
Uczniowie rozwijaj¹c kompetencje spo³eczno-obywatelskie miêdzy innymi
stworz¹ szkoln¹ mediatekê i naucz¹ siê
m¹drze korzystaæ z mediów, „bêd¹ brali
sprawy w swoje rêce” i dowiedz¹ siê co
to znaczy byæ pe³noprawnym obywatelem, zorganizuj¹ kampaniê o prawach
dziecka, stworz¹ grê w samorz¹d, dowiedz¹ siê co to znaczy ¿yæ w zgodzie
z kultur¹ i tradycj¹, a przede wszystkim bêd¹ wspó³pracowaæ z so³tysem, sa-

morz¹dem lokalnym i organizacjami pozarz¹dowymi. Z kolei kompetencje matematyczno-przyrodnicze nasi uczniowie
bêd¹ rozwijaæ tworz¹c grê edukacyjn¹
dotycz¹c¹ transportu, grê planszow¹
zwi¹zan¹ z ekologi¹, przygotowuj¹c wystawê „Na tropie energii” i zbuduj¹ domek dla przyjaciela, jak równie¿ szkolne muzeum geologiczne. Ale te¿ bêd¹
odpowiadaæ na pytania: Dlaczego latawiec lata? Jaka szko³a jest bezpieczna? Jakie tajemnice kryje gleba? Co to
jest recykling? A po roku ciê¿kiej pracy
i naprawdê dobrej zabawy czeka nas
ju¿ trzecia Letnia Szko³a Odkrywców.
Anna Grzybowska

Co mo¿e telewizja cyfrowa czyli

Multimedialny abonent
Cyfrowa telewizja kablowa
(DTV) to nie tylko wysoka jakoœæ
obrazu i dŸwiêku. Abonent telewizji
cyfrowej zyskuje dostêp do wielu funkcjonalnoœci dodanych, jak wideo na ¿¹danie, nagrywarka PVR.
Takie us³ugi oferuje operator Multimedia Polska.
Nagrywanie, przewijanie, powtarzanie
Dekoder oferowany przez Multimedia Polska wyposa¿ony jest
w nagrywarkê z dyskiem twardym (PVR), która pozwala nagrywaæ, przewijaæ i powtarzaæ filmy czy wydarzenia sportowe. Funkcja
Time Shift umo¿liwia zatrzymywanie ogl¹danych programów oraz
cofanie do wczeœniej odtwarzanych fragmentów. Doceni¹ to
zw³aszcza fani pi³ki no¿nej, którzy przegapili moment strzelenia
gola. Dekoder pozwala na zapisanie do 150 godzin nagrañ w
standardowej rozdzielczoœci (SD) oraz do 40 godzin nagrañ w
wysokiej rozdzielczoœci (HD).

Po¿egnanie wakacji w „Naszej Nadziei”
W sobotê 1 wrzeœnia ostatni dzieñ wakacji, grupa osób niepe³nosprawnych wraz z rodzicami
spêdzi³a na wspólnym pikniku w Miasteczku Westernowskim ko³o Karpacza. Pogoda nie by³a
zbyt ³askawa – Karpacz przywita³ nas drobnym deszczykiem. Ale pogoda ducha, radoœæ i wspólna zabawa wynagrodzi³y braki promieni s³onecznych. M³odzie¿ aktywnie spêdzi³a czas: strzela³a
z ³uku, rzuca³a oszczepem, jeŸdzi³a konno i westernowsk¹ ciuchci¹. Radoœæ udzieli³a siê wszystkim. Rodzice nie szczêdzili wysi³ku, by dorównaæ sprawnoœci¹ swoim dzieciom. By³y te¿ pieczone kie³baski i wspólne zdjêcia. ¯al by³o wracaæ do domu. Jednak wakacje siê koñcz¹ i czas wracaæ do zajêæ.
Zapraszamy m³odzie¿ niepe³nosprawn¹ na zajêcia terapeutyczne w Klubie Przyjació³ Nasza
Nadzieja do Œwietlicy Œrodowiskowej w S³upcu. Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê i czwartek
od godziny 10.00 do 14.00.
£ucja Zgryszka

Œwiatowe kino w zasiêgu rêki bez wychodzenia z domu?
Ponad tysi¹c filmów i programów, w tym najnowsze hity kinowe
– to oferta wideo na ¿¹danie (VoD) – filmowej biblioteki, do której dostêp ma ka¿dy abonent telewizji cyfrowej Multimedia Polska. Aby wypo¿yczyæ film potrzeba zaledwie kliku naciœniêæ guzika na pilocie. W wyborze interesuj¹cych pozycji pomagaj¹ szczegó³owe opisy i streszczenia oraz mo¿liwoœæ obejrzenia zwiastunów filmów. Nie trzeba te¿ pamiêtaæ o oddaniu filmu – po up³ywie
48 godzin od momentu wypo¿yczenia – film sam wraca do wypo¿yczalni, a jego cena zostanie doliczona do kolejnego rachunku.
Ceny filmów w us³udze VoD Multimedia Polska s¹ o po³owê
tañsze od biletu do kina. Premiery filmowe mo¿na obejrzeæ ju¿
za 9 z³, a nowoœci za 6 z³.
Operator bardzo czêsto proponuje atrakcyjne promocje – warto
wiêc œledziæ us³ugê. W ofercie dostêpnych jest tak¿e wiele bezp³atnych pozycji, w tym unikalny katalog polskich filmów niezale¿nych.

