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Dlaczego zamknięto
szkoły?

Nowa sytuacja 
w polskich szkołach

W grudniu 2019
roku w Chinach,
a tak dokładniej
w miejscowości
Wuhan pojawił
się wirus
SARS-CoV-2
potocznie
nazywany
koronawirusem.
Po pewnym
czasie wirus ten
trafił do innych
krajów
azjatyckich, a
potem przeniósł
się na inne
kontynenty.
Wirus trafił 

w końcu do
kilku krajów
Europy w
tym także do
Polski. 
Jak wiadomo 
wirus ten
przemieszcza
drogą
kropelkową
czyli poprzez
np. kichnięcie,
dlatego
w ramach
przeciwdzia-
łania
rozprzestrze-
nianiu się
wirusa polski
rząd 

wprowadził
kilka
ograniczeń.
Jednym z tych
działań jest
zamknięcie
placówek
edukacyjnych. 
Szkoła to
największe
skupisko ludzi
w jednym
miejscu. Na
dodatek osoby
te przychodzą
do niej niemal
codziennie i to
na kilka
godzin. 

Przy takim
nagromadzeniu
ludzi 
w jednym
miejscu i to na
kilka godzin
codziennie
sprawia, iż
możliwość
zarażenia się
wirusem o
takim sposobie
rozchodzenia
się staje się
niewyobraża-
lnie wielka. 
Z tego
powodu 
należy
przyznać, że ta
decyzja była
słuszna.

Kuba

Choroby,
śmierć, wypadki
i wirusy nie są
to bowiem obce
nikomu tematy.
Zapewne
wszyscy już są
zaznajomieni z
czarnym
charakterem,
który ostatnio
pojawił się w
bajce zwanej
życiem,
Korona-Virus
dla
dokładności. 

Niektórzy się go
boją, niektórzy
nie. A jeszcze
inni w niego nie
wierzą.
W momencie,
kiedy sytuacja
się pogorszyła,
wzrosła liczba
zarażonych, w
tempie
błyskawicznym
zostały
zamknięte
szkoły,
przedszkola,

żłobki,
uniwersytety,
teatry itp.
Miało to na celu
profilaktyczne
zapobieganie
większemu
rozprzestrze-
nianiu się
zarazy. Co
wiąże się z
zaprzestaniem
wychodzenia
młodzieży i
dzieci z
domów. 

Podjęto decyzję
o zdalnym
nauczaniu, co
pomoże w
dalszej
realizacji 
podstawy
programowej.
Jest to bardzo
dobra decyzja,
ponieważ w ten
sposób
unikniemy
dużych skupisk
ludzi, dzięki
czemu
zmniejszą się
szansę na 
kolejne
zakażenia
w społecze-
ństwie. 

Paula

.

.
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Wydarzenia szkolne sprzed 
pandemii koronawirusa

Wiedzą wszystko 
o Pile

Dzień 
Kobiet

Konkurs
zorganizowano
pod patronatem
Prezydenta
Miasta
Piły.
I miejsce
pierwsze zajął
Kacper Gacek 
z SP 2 w Pile,
II miejsce
Paweł Pytliński
z SP 11 w Pile,
III miejsce
Wojciech
Breitenbach 
z SP 11 w Pile.
Celem
konkursu było
rozbudzenie
zainteresowa-
nia naszym
regionem.
Mnie pozwolił
na poszerzenie
wiedzy o Pile,
o historii i
kulturze
naszego
miasta.

Przygotowując
się do tego
konkursu,
musiałem
przejechać
naszą Piłę
wzdłuż i wszerz
oraz
przestudiować
wszystkie
dostępne
książki i
przewodniki
(prywatne i z
biblioteki).
 Ale opłacało
się. Tak
„wciągnął” 
mnie ten temat,
że jeśli to
będzie możliwe,
to być może
jeszcze kiedyś
postaram się
wystartować w
takim
konkursie.

9 marca 2020
roku 
odbył się XVIII
Turniej wiedzy
o Pile. 
Konkurs był
organizowany 

przez Szkołę
Podstawową 
nr 2 im.
Olimpijczyków
Polskich w Pile,
Miejską i
Powiatową

Bibliotekę
Publiczną 
im. Pantaleona
Szumana 
w Pile
oraz Muzeum
Stanisława
Staszica w Pile.

Chciałbym
bardzo
podziękować
Pani Teresie
Maderze
za to, że mnie
przygotowała
do konkursu i
udało mi się
zająć 3 miejsce.
Dziękuję
również
Paniom, które
mnie
uczą, za to, że
mnie wspierały 
i trzymały
kciuki.
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
gratuluję i życzę
dalszych
sukcesów.

Wojtek

Dzień Kobiet
obchodzimy już
od 8 marca
1910 roku!
Tego dnia
tysiące
organizacji
kobiecych na
całym świecie 

głośno
powtarzają
swoje postulaty,
zwracając
uwagę na
problemy i
chwaląc się
osiągnięciami. 

To święto
mające ciekawą
i burzliwą
historię 
w wielu krajach
jest dniem
wolnym od
pracy.

warto mówić o
osiągnięciach
kobiet i
reagować na
stereotypowe
postrzeganie
płci. 
W naszej
szkole
tradycyjnie
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
obchody tego
święta. 

Oprócz życzeń
w szkolnym
radiowęźle i
imprez
klasowych
odbył się
konkurs na
najciekawszą
fryzurę.

Zuza

Międzynarodowy
Dzień Kobiet w
2020 roku
będzie
zorganizowany
pod
hasłem „Balance
for Better”.
Organizatorzy
podpowiadają,
jak przyczynić
się do
kreowania
bardziej
zrównoważo-
nego świata: 

. .
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 Z okazji
Międzynarodo-
wego Dnia
Języka
Ojczystego
uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział w
projekcie
zarejestrowa-
nym na
platformie 
e-Twinning 
"Co kryją
słowa?".
Zabawa na
lekcjach języka
polskiego
miała na celu
rozwinięcie
kreatywności
uczniów oraz
poszerzenie
wiedzy na
temat języka
ojczystego.
Uczniowie
zastanawiali 
się, skąd biorą
się słowa i co je
łączy.
Zapoznali się z
prezentacją na
temat
pochodzenia
słów oraz
rozwiązali na jej
podstawie quiz.

Taka forma
zabawy z
językiem
polskim
wszystkim się
bardzo
spodobała.
W projekcie
 "Co kryją
słowa?" 
 wzięło udział
86 szkół 
z całej Polski. 
Dzięki
platformie
 e-Twinning
nastąpiła
wymiana
doświadczeń i
możliwość
pochwalenia się
kreatywnością i
efektami
wykonanych
zadań.
W projekcie
sióstr
Zaryczańskich
uczniowie wzięli
udział już po
raz drugi i
planują
podjęcie
wyzwania w
przyszłości.

Karolina
Strógarek

Zadaniem
ucznia
(samodzielnym
lub grupowym)
było 
stworzenie
plakatu o
wyrazach, 
które pochodzą
z wybranego
przez niego
cytatu. 
Podczas 
pracy nad
plakatem
uczniowie
wykonali 
szereg zadań 
( aż 13)
wzbogacają-
cych
słownictwo,
wykorzystują-
cych ich 
wiedzę w
praktycznym
wymiarze,
rozwijających
kreatywność
oraz
umiejętności
kodowania i
posługiwania
się
nowoczesnymi
technologiami.

"Co kryją słowa?"
projekt e-Twining z okazji 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

KS
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