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Wydanie naszej
gazety jest
wyjątkowe. 
Prace
rozpoczęliśmy
jeszcze przed
pandemią i nikt z
nas nie wiedział, że
wkrótce nasza
rzeczywistość
ulegnie ogromnym
przeobrażeniom,
które spowodują
zmiany także w
naszym życiu...
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          Nietypowa wiosna w Polsce

Jak wiecie, 21 marca zaczyna się
kalendarzowa wiosna.
Wiosna to czas porządków i częstego
wychodzenia na świeże powietrze.
Ale w tym roku niekoniecznie, świat
opanował  ,,Koronawirus".
Niestety ta mutacja grypy zmusza
wszystkich do nieopuszczania domu.
Ale wiosna w minionym roku to nie tylko
czas do zmartwień.   
Na pewno każdy z was topił ,,Marzanę''.
To jedna w z najbardziej znanych tradycji
wiosennych obchodzonych w Polsce od
wieków i należy do zwyczajów
pogańskich, które niegdyś organizowały
nasze życie codzienne w Polsce.
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  DODATKOWE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE 

.
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Dzisiaj powiem wam o zajęciach dodatkowych, po za
lekcyjnych w naszej szkole. 
Ja uczęszczam w zajęciach 
- kółko dziennikarskie 
-piłka siatkowa 
oraz 
-zespół wokalny. 
Także jest dużo innych zajęć w naszej szkole, np. 
Kółko szachowe dla uczniów klas I,
Zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia,
Zespół taneczny,
Szkolny Klub Sportowy, 
Polubić matematykę dla kl. VIII,
Kółko przyrodnicze,
Język hiszpański dla najmłodszych,
Język angielski dla najmłodszych
Zajęcia geograficzno-krajoznawcze,
Czytelniczo-plastyczne
harcerstwo.

Pewnie jak wiecie cały świat opanował
KORONAWIRUS, przez tą chorobę szkoły są
zamknięte i zajęcia także zostały odwołane,  jest mi
smutno bo nie mogę w nich uczestniczyć i dalej
rozwijać swoich zainteresowań. 

Zajęcia na które uczestniczę są   
         bardzo ciekawe. 
                                  

                                                           Michalina  .

..

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 11/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNasza Dziesiątka

          Postrach dzisiejszego świata czyli
                          KORONAWIRUS                              

.
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Jak na pewno wam wiadomo świat opanowała EPIDEMIA KORONAWIRUSA. Z
tego powodu w środę 11.03.2020 zamknięto wszystkie szkoły, licea oraz
wszystkie placówki kulturowe takie jak kina, teatry czy muzea na czs dwóch
tygodni. W naszej szkole z tego powodu zapanował wielki haos. Jedni bardzo się
cieszyli, a drudzy martwili taką powagą sytuacji. Przed szkołą po lekcjach
miejsce znalazł nawet płacz. Choroba jest niebezpieczna i może spowodować
śmierć, objawy choroby to: podwyższona temperatura, duszności oraz kaszel.  
Aby uniknąć zakażenia należy:
- Często myć ręce 
- Unikać kontaktu z osobami zarażonymi
- Nie wyjeżdżać do obszarów objętych wirusem
- Kiedy kichasz lub kaszlesz zasłaniaj buzię łokciem
- Zachowaj przynajmniej metr od osoby która ma
gorączkę kaszle lub kicha
Jeśli zaobserwowałeś u siebie powyższe objawy
natychmiast zgłoś się do szpitala na oddział zakaźny.
Jeżeli masz objawy ale nie podróżowałeś do krajów
zakażonych ani nie miałeś kontaktu z osobą u której
potwierdzono zakażenie zastosuj się tych zasad: 
- Pozostań w domu do czasu wyzdrowienia
- Stosuj się do podstawowych zasad higieny
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                  SPOSOBY NA "WYMUSZONĄ" NUDĘ     

Sposobów na nudę jest wiele.Niestety zostaliśmy
zaatakowani przez KORONAWIRUSA , przez co
wszystko powoli zostaje zamknięte dla tego musimy
sobie poradzić z nudą.No tak, ale jak? Zacznijmy od
zdalnych lekcji, pouczmy się,odróbmy zadania w
tym czasie starajcie się robić przerwy od
wpatrywania w monitor komputera,wstań zrób kilka
ćwiczeń,wyjdź na balkon zaczerpnij powietrza,a jeśli
go nie masz to otwórz okno. Po skończonych
zajęciach pograj z bratem,siostrą lub rodzicami w
gry planszowe,ja uwielbiam grać z moim
bratem.Masz zwierzaka? Jeśli tak pobaw się z nim.
Ja chętnie też buduję z klocków lego, teraz znajduje
na to czas.Jak pewnie nie jedno z was ja lubię
aktywnie spędzać czas,kocham sport,no tak ale co
robić gdy nie można wyjść z domu,ja się nie
poddałem treningi wykonuję w domu. Zapytaj
mamy, taty w czym możesz im pomóc.Przygotujcie
wspólnie obiad,zróbcie ciasto,poczytajcie książkę
lub po prostu obejrzyjcie film.
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 Kontynuacja tematu ze strony 3.
 
Jak zapewne wiecie szkoły zostały zamknięte.
Niestety wszystkie zajęcia dodatkowe w naszej szkole
zostały zawieszone. Przyczyną tego jest Koronawirus.
Jest mi bardzo smutno z tego powodu bo nie mogę
dalej kontynuować moich zainteresowań. Wyjątkiem
tego są zajęcia dziennikarskie, nie musimy się
spotykać w szkołach lecz możemy popołudniami
pracować w domu na komputerach. Jest to dobre
rozwiązanie lecz zawsze lepiej pracuje się w szkole z
naszą małą dziennikarską grupką.

                                                        Michalina 
 

Uczestniczę także w zajęciach pozaszkolnych.
Są to:
-mażoretkii i 
-jazda konno.
 
Mażoretki zostały przeniesione na zdalne i mamy dwa
razy w tygodniu. 

Nie jest to samo co treningi na sali.

W domu jest mniej miejsca na robienie rzutów i
trwillingów,  nie możemy się widywać z koleżankami i
nie mamy występów.

.

      ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZEJ SZKOLE
I POZASZKOLNE 

.
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     PO NOWEMU (STARA) SZKOŁA?

Wirus Covid-19 szalał podczas wakacji i pod
znakiem zapytania był powrót na wrześniowe
zajęcia do szkół. W wakacje cała polska
dowiedziała się, że szkoła będzie nareszcie otwarta
i wszyscy uczniowie radośnie pospieszą na
spotkania ze swoimi nauczycielami i kolegami. 1
września zabrzmiał znowu szkolny dzwonek w
murach naszej podstawówki. Wszyscy uczniowie z
uśmiechem zasiedli w ławkach i przystąpili
ponownie do życia szkolnego.
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