
    Wyróżnieni w konkursie

I miejsce – Jakub Baksalary (kl. V a)
II miejsce – Anna Pawłowska (kl. V a)
III miejsce – Agnieszka Kempa (kl. VIII)
IV miejsce – Oliwia Krauze (kl. VIII)
wyróżnienie – Alexander Kozłowski (kl. VIIb)

                                           Od Redakcji

   Gdy zaczynaliśmy składać kolejny numer, chodziliśmy 
jeszcze do szkoły i nie podejrzewaliśmy, że może być ina-
czej. Jednak od 12 marca musimy zostać w domu i bardzo 
mocno uważać na swoje zdrowie. Mimo tego udało się ze-
brać materiały i oddać Wam kolejny Biuletyn. Zachęcamy 
do przeczytania ciekawostek, przemyśleń uczniów nt. 
kształcenia na odległość czy wierszy o miłości, obejrzenia 
zdjęć kwiatów i ilustracji. Możecie także poćwiczyć orto-
grafię. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Ży-
czymy szczęścia.
   Do zobaczenia wkrótce!

 Monika Żalik, Karol Żalik 
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Zapiski z czasów pandemii

„Nauczanie przez internet”
Dawid Jakubowski

W tym roku dotknęła nas pandemia koronawiru-

sa.  Jest  to  groźna  choroba,  która  zaatakowała

cały świat.

Od marca zostało wydane obostrzenie,  w któ-

rym podano, że dzieci nie będą chodzić do szko-

ły  i  zostanie  wprowadzony zdalny system na-

uczania.  Początki  były  bardzo  trudne,  bo  nikt

nic nie wiedział. Z czasem trochę się uspokoiło,

ale nadal jest bałagan. Nauczyciele wysyłają za-

dania domowe w różne foldery, przez co później

są  nieporozumienia.  Samo  nauczanie  też  jest

trudne, gdyż wszystko trzeba przerabiać samo-

dzielnie; to nie to samo, co wiedza przekazywa-

na przez nauczyciela w szkole. Miejmy nadzie-

ję, że to się szybko skończy i wrócimy do szko-

ły.

„Nauka zdalna – opinia uczniów na temat na-
uki w domach”
Jakub Baksalary

Zawieszenie zajęć w szkołach to duże wyzwanie

dla nas uczniów i nauczycieli. Zostaliśmy zmu-

szeni zostać w domach i zacząć naukę online.

W związku z wybuchem pandemii władze na-

szego kraju zdecydowały o zamknięciu wszyst-

kich szkół i podjęciu nauki w domach. Od poło-

wy marca tego roku zaczęliśmy naukę zdalną.

Takie  rozwiązanie  w  tej  sytuacji  jest  bardzo

uciążliwe  dla  nas  i  naszych  rodziców,  którzy

muszą  poświęcić  nam  więcej  uwagi  i  czasu,

żeby  pomóc  nam  być  na  bieżąco.  Nauka  w

domu  bez  tłumaczeń  nauczyciela  jest  trudna

i ciężko  nam jest  ją  zrozumieć  tak  dużą  ilość

materiału. Mamy mniej czasu na spędzanie swo-

jego wolnego czasu, ponieważ nauka zdalna jest

bardziej  czasochłonna.  Mamy nadzieję,  że  już

niedługo wszystko wróci do normy i znowu bę-

dziemy mogli żyć, pracować i uczyć się tak, jak

to było kiedyś.

„Zdalne nauczanie – przykry obowiązek czy
przyjemność?”
Natalia Glapiak

Z powodu koronawirusa zawieszono zajęcia dy-

daktyczno – wychowawcze. Od 25 marca wpro-

wadzono obowiązek nauczania zdalnego.

Edukacja zdalna to bardzo duże wyzwanie dla

polskich  szkół,  nauczycieli,  rodziców i  dzieci.

Podstawą edukacji są bowiem relacje i nawiązy-

wanie kontaktów. Aby ułatwić przejście na na-

uczanie zdalne stworzono wiele narzędzi i plat-

form  edukacyjnych.  Umożliwiają  one  prowa-

dzenie lekcji  on-line oraz współpracę uczniów

z nauczycielami.  Praca  ta  często  opiera  się  na

ciekawych projektach, a nie żmudnych lekcjach.

Sytuacja,  w  której  się  znaleźliśmy,  pokazuje

nam, że ta forma sprawdza się i przynosi efekty.

Śmiało można powiedzieć, że zdalne nauczanie

to przyszłość edukacji.

„Nauczanie  w czasie  pandemii  –  nietypowa
sytuacja dla uczniów i nauczycieli”
Bartosz Elsner

Od dłuższego czasu obowiązują nas nowe prze-

pisy dotyczące kształcenia na odległość. Jest to

nowa, a zarazem trudna rzeczywistość dla nas

wszystkich.  Zarówno uczniowie,  jak i  nauczy-
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ciele spędzają więcej czasu przy realizacji pro-

gramu nauczania. 

Obecna sytuacja wymusza na nas większą mobi-

lizację i systematyczność. Każdy z nas ma jakie

problemy. Trudności związane z tym systemem

nauczania. Czy rodzice, uczniowie i pedagodzy

są na to przygotowani? Absolutnie nie. Trudniej

nam  funkcjonować,  organizować  odpowiedni

plan nauczania w „domowej szkole”. 

Godziny spędzone na nauce,  odrabianiu zadań

domowych – tak to teraz wygląda rzeczywistość

w większości domów. Zarówno nauczyciele jak

i uczniowie mają trudne zadanie, by temu spro-

stać. Ale musimy to przetrwać! Jeszcze będzie

dobrze,  normalnie.  To  tylko  kwestia  czasu.

A tymczasem życzmy sobie spokoju, wytrwało-

ści i wiele pozytywnej energii.

„Koronawirus  a  szkoła.  Obecne  zdalne  na-
uczanie”
Mateusz Maślonka

Wirus grypy opanował cały świat; nauczyciele

i dzieci pracują w domach przed komputerami.

Od połowy marca w Polsce i na świecie ludność

zmaga  się  z  poważnym  wirusem  grypy.  Cały

świat  się  zatrzymał.  Ludzie  zostali  zmuszeni,

aby  pozostać  w  domach.  Nauczyciele  oraz

uczniowie pracują zdalnie. Odbywają się lekcje

online.  Dzieci  oraz  młodzież  wysyłają  do  na-

uczycieli  zdjęcia prac domowych. Prowadzone

są też lekcje przez Skype’a. Takie nauczanie jest

bardzo  trudne,  zajmuje  bardzo  wiele  czasu.

Okazuje się, że internet nie nadąża z przesyła-

niem  informacji.  W rodzinach  wielodzietnych

bardzo  trudno  o  dostęp  do  kilku  komputerów

naraz. Czas na odrabianie zadań jest też organi-

zowany, prace muszą być wysłane na czas, czę-

sto do konkretnej godziny. Wszyscy mają dość

tej sytuacji i odliczają dni powrotu do normal-

ności.

„Trudny czas nauki”
Ewelina Józefiak

Od 12 marca 2020r. zostały przez rząd zawie-

szone zajęcia w przedszkolach, szkołach i na

uczelniach z powody pandemii koronawirusa.

Jednak nie zostaliśmy pozbawieni  zdobywa-

nia wiedzy, bo od 25 marca zaczęła się nauka

zdalna. 

 Okres pandemii postawił przed uczniami,  na-

uczycielami i rodzicami niełatwe zadanie. Nagle

zostaliśmy przeniesieni do świata tylko wirtual-

nego w czterech ścianach naszych pokoi. Cieszę

się z tego, że możemy kontynuować naszą na-

ukę zdalnie, ale nie wyobrażam sobie, aby taki

stan  miał  trwać  jeszcze  parę  miesięcy.  Mamy

już dosyć sprawdzania maili,  wysyłania zadań,

pilnowania rozmów na komunikatorach. Chyba

już wszystkim brakuję kontaktu z rówieśnikami,

gwaru na szkolnych korytarzach, upomnień na-

uczycieli. Myślę, że teraz doceniamy to, jak wy-

glądało nasze życie przed pandemią. 

A czy wrócimy w tym roku do szkoły? Czas po-

każe.
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W obiektywie

Jeszcze niedawno puste ogrody i bezlistne drzewa, aż tu nagle na rabatkach przy domu poja-

wiło się takie zjawisko! 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Fot. M. Żalik
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Trudno być poetą

Miłość to uczucie, któremu poeci poświęcają wiele uwagi.

Leszek Michalak z kl. VIII o niej napisał sporo wierszy i chociaż to nie wa-

lentynki, na pewno z ochotą przeczytacie jego utwory.

„Kochać – jak to łatwo powiedzieć…”

Pomimo tego, że bardzo Cię kocham, 

nie przyjmujesz tego uczucia 

i oddajesz mi je 

w zamkniętej książce, 

którą kocham czytać.

Ty jesteś książką,

z którejś kiedyś nauczę się czytać!

Serce jest symbolem miłości,

a Ty – symbolem mojego szczęścia.

Siedzę tutaj i – 

myślę o Tobie.

Jadę w podróż –

myślę o Tobie. 

Zasypiam – 

myślę o Tobie. 

Umieram – 

myślę o Tobie. 

Więc co mam zrobić, 

aby w końcu 

mieć choć sekundę, 

by pomyśleć o tym.

O, moja głupoto! -

że zamiast powiedzieć: KOCHAM,

tylko o Tobie myślałem.

Widzę cudowny krajobraz!

nasiąknięty soczystą zielenią;

wśród liści i gałęzi, które poruszają się 

płynnym ruchem.

Myślę o Tobie i o mnie,

wyobrażam sobie nas, 

biegających wśród promieni słonecznych, 

opadających liści

oraz wiatru, który układa Twoje włosy, 

niczym kwitnący kwiat wśród zbóż 

i bezludnych dróg 

prowadzących aż po horyzont. 
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Uczniowie rysują

Uczniowie kl. Va zilustrowali niektóre przysłowia. Zapraszamy do obejrzenia galerii.
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Ciekawostki

Czy wiesz, że…

➢ Klęski żywiołowe, wśród których największą grozę budziły epidemie, nawiedzały Europę oraz Polskę 

przez długie stulecia. Pierwsze wzmianki źródłowe o chorobach zakaźnych na ziemiach polskich dotyczą po-

czątku XI wieku. Jak pisał kronikarz Jan Długosz: "Głód, mór i zaraza okropne panowały tymi czasy nie tylko 

w Polsce, ale i w całym prawie świecie". 

➢ Na rynku w Rydzynie zobaczyć można rokokową rzeźbę – kolumnę św. Trój-

cy wykonaną przez Andrzeja Schmidta w latach 1760–1761; ta kolumna moro-

wa (wotywna) upamiętnia epidemię dżumy, która dotknęła miasto w 1709 r.

➢ „Dżuma” to tytuł powieści Alberta Camusa z 1947 r. Opowiada ona o epide-

mii dżumy w mieście Oran (Algieria); na poziomie parabolicznym ukazuje dżu-

mę jako zło tkwiące w człowieku. 

➢ Tuż po I wojnie światowej niepodległą Polskę nie ominęła pandemia grypy zwanej "hiszpanką", która

zabiła ok. 25 mln ludzi. Polscy lekarze zauważyli pierwsze objawy choroby już latem 1918 r.

➢ Jednym z dużych zagrożeń epidemicznych w Polsce

było pojawienie się ospy w 1963 r. we Wrocławiu. Została

przywieziona przez pracownika Służby Bezpieczeństwa, któ-

ry powrócił z Indii. Od lipca do września miasto było objęte

stanem epidemii i otoczone kordonem sanitarnym. Udało

się zatrzymać liczbę zakażonych na 99 przypadkach. Nieste-

ty, siedmiu z chorych zmarło. 

➢ Cholerę nazywa się chorobą biedy i brudu, bo najczęstszym źródłem przenoszenia bakterii są woda i 

żywność, zakażone odchodami chorych osób. Co roku odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy przypadków 

zachorowań, a umiera ok. 1% zarażonych. WHO uważa, że przypadków jest zdecydowanie więcej, nawet 

kilka milionów, ale nie są zgłaszane.

➢ Było siedem pandemii cholery; zaraza zaczęła się ok. 1816 r. w okolicach Gangesu i trwała ok. 40 

lat. W tym czasie zdziesiątkowały Indie, Europę i Amerykę Północną, zabijając prawie 40 mln ludzi. Na 

terenie północnej Polski po raz ostatni epidemia panowała w latach 1892–1894 i dotarła do kraju 

prawdopodobnie przez atak wojsk rosyjskich podczas powstania listopadowego. W Rosji w wyniku epidemii 

zmarło kilka mln osób. Z niektórych źródeł wynika, że przez cholerę zmarł Adam Mickiewicz.

➢ Pierwszym naukowcem, który odkrył przyczyny choroby był niemiecki lekarz i bakteriolog Robert 

Koch. W 1883 r. udowodnił, że cholera wywoływana jest bakterią Vibrio cholerae (przecinkowcem cholery).
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Rozrywka

Ortograficzne łamigłówki

1) Czy potrafisz uzasadnić, że następujące wyrazy są zapisane poprawnie?

2) Postaraj się w podanych niżej wyrazach zmienić jedną literę tak, aby powstał nowy wyraz, np. 

Bug – B_g 

3) Uzupełnij luki

ODSZUKAJ ZWIERZĘTA UKRYTE W ZDANIACH

Konkurs (nie tylko dla ogrodników)

Na str. 5 niniejszego Biuletynu znajdują się zdjęcia kwiatów. Jeśli je znasz, przyporządkuj numero-

wi nazwę rośliny i prześlij, a weźmiesz udział w konkursie. Upominki czekają!

Monika Żalik
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Polka – polka Rzymianin – rzymianin Żaneta – żaneta

LUD MUR KRZYK

Małgosiu, zasłoń okna! Kasia narysowała domek.Kiedy zakończysz to zadanie?

oł_wek
kre_ki

dł_gopis

ksią_ka


