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W sklepach stoją
długie kolejki, a
ludzie niechętnie
opuszczają swoje
domy. Mimo tego
uczniowie mają
dość sporo
wolnego czasu, w
którym niektórzy z
nich nie mają co
ze sobą robić. Oto
kilka propozycji na
urozmaicenie
kwarantanny.
Jest to dobry czas
na porządki w 
szafie lub w
biurku. Warto jest
znaleźć chwilę

na pozbycie się
rzeczy, które
zajmują miejsce, a
nie są koniecznie
potrzebne. Można
również dokonać
zakupu nowych
ubrań przez
Internet.
Jeżeli komuś
tematy z ostatnich
lekcji sprawiają
trudności, może
poświęcić czas na
poszerzanie
swojej wiedzy w
tym temacie. W
ramach lekcji fizyki
lub chemii

zainteresowani
uczniowie mają
okazję do
wykonywania
eksperymentów.
Jest to również
dobry czas na
spędzenie miłych
chwil z rodziną, na
przykład grając
wspólnie w gry
planszowe lub
oglądając filmy.
Jeżeli posiada się
w domu
odpowiednie
składniki, można 
upiec ciasteczka
lub pizzę. Jest to

idealna
propozycja dla
wielbicieli
gotowania. W ten
sposób można też
pomóc rodzicom
w codziennym
przygotowywaniu
obiadu.
Jeżeli ktoś
mieszka na wsi
lub w pobliżu lasu,
dobrym pomysłem
będzie wyjście na
spacer z psem lub
z rodziną. Dzięki
temu organizm się
dotlenia i zyskuje
odporność. Jest to

również sposób
na wzmocnienie
kondycji.
W czasie
kwarantanny
mogłoby się
wydawać, że nie
pozostaje nic
innego, jak nudzić
się, siedzieć
bezczynnie w
domu i czekać na
jej koniec. Czas
ten można jednak
sobie umilić,
wystarczy tylko
odrobina
kreatywności.

Monika Żołud

Od czasu, gdy została zarządzona kwarantanna, uczniowie nie uczęszczają do szkół, a zamiast
normalnych lekcji nauczyciele przesyłają im elektronicznie zadania do wykonania.

Kwarantanna- jak się nie nudzić?

Jak pokonać nudę podczas kwarantanny?
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Dzień Przyjaźni
Polsko -
Węgierskiej!

Czy możliwe jest
zakończenie roku
online?

Jak zachować
formę pomimo
kwarantanny?
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Kolejna ciekawa sprawa...

Co niezwykłego obchodzimy 23 marca?

Chyba każdy z
nas chociaż raz
słyszał
rymowankę:
"Polak, Węgier
dwa bratanki i
do szabli, i do
szklanki.."
większość z nas
wie również, że
Węgrzy i Polacy
bardzo się lubią
i pomimo różnic
w kulturach i
językach,
utrzymują
przyjazne
relacje. Nasuwa
się pytanie - z
czego wynika
to, że Polacy i
Węgrzy tak się
lubią, przecież
to dwa zupełnie
różnie narody?
Odpowiedź jest
dosyć prosta.
Nas i Węgrów
łączył wspólny
handel
pomiędzy sobą,
jak i wzajemna
pomoc, której
udzielaliśmy
sobie podczas
walk ze
wspólnymi
wrogami, takimi
jak Prusy.
Warto również
wspomnieć o
naszych
wspólnych
władcach z
czasów
średniowiecza -
węgierskim
królu Stefanie

Batorym czy
Jadwidze
Andegaweńskiej,
która była
pochodzenia
węgierskiego i w
Polsce została
pierwszą
kobietą królem.
Na przestrzeni
wieków przyjaźń
pomiędzy
naszymi
narodami
wzmacniała się.
Ostatnio
przeglądając
Internet
natrafiłam na
informację, że
istnieje Dzień
Przyjaźni
Polsko -
Węgierskiej. To
święto jest
obchodzone co
roku w Polsce
jak i na
Węgrzech 23
marca, a
pomysł na ten
dzień został
zainicjowany 12
marca 2007 na
Węgrzech.
Deklarację o
ustanowieniu
święta poparło
324 posłów, nikt
nie wstrzymywał
się od głosu i
nie zgłaszał
sprzeciwu. 4 dni
później (16
marca) tego
samego roku,
polski sejm
podjął

analogiczną
uchwałę, która
również
spotkała się z 
poparciem i
Dzień Przyjaźni
Polsko -
Węgierskiej
został
ustanowiony
właśnie na 23
marca.  W
Polsce dzień
nie jest wolny
od pracy, ale
zainteresowani
zawsze
znajdują czas,
aby
poświętować.
Święto jest
oficjalnie
obchodzone na
zmianę raz w

Polsce, raz na
Węgrzech, w
zeszłym roku
obchody były
organizowane
w Polsce, w
Kielcach. Już
kilka dni przed
właściwym
świętem w
całym mieście
były
porozwieszane
węgierskie i
polskie flagi.
Obchody
rozpoczęły się
oficjalna Galą
Przyjaźni w
Kieleckim
Centrum
Kultury, a
prezydenci obu
narodów

- Andrzej Duda i
János Áder,
przyjechali do
Kielc około
godziny 14.00 i
zostali powitani
przez
gospodarza
miasta. Na tę
okazję Kielecki
Teatr Tańca
przygotował
specjalny
spektakl pod
tytułem
“Drewniany
Książę” do
muzyki
węgierskiego
kompozytora i
pianisty Béla
Bartóka, a
głównymi
widzami

spektaklu były
oczywiście
głowy
świętujących
państw.
Drugiego dnia
obchodów
Andrzej Duda i
János
Áder uczestniczyli
we mszy
świętej,
odprawianej w
języku polskim i
węgierskim w
katedrze. Po
mszy odbyło się
odsłonięcie
popiersia węgierskiego
muzyka -
właśnie Béla
Bartóka - w 

(cd. na str. 3.)

Ania Pelak Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 199 03/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Express

Społeczniaka
Kieleckiej Alei
Sław.
Prezydent
Węgier
odwiedził też
klasztor na
Świętym
Krzyżu. W
ciągu dwóch
dni odbyły się
również
uroczystości,
takie jak
mecze piłki
ręcznej,
Archiwum
Państwowe
czy
wernisaże. W
tym roku
oficjalne
obchody
powinny
odbyć się na
Węgrzech, ale
nie wiadomo,
jak wszystko
się potoczy,
ze względu na
koronawirusa.
Mimo
wszystko
zachęcam do
świętowania z
uśmiechem
dnia naszej
wspaniałej
przyjaźni 23
marca i
poczytania
trochę o
historii
łączącej nasze
państwa,
ponieważ jest
bardzo
ciekawa.
Życzę Wam
wspaniałego
Dnia Przyjaźni
Polsko -
Węgierskiej! :)

Anna Pelak

Teraz, gdy trwa epidemia koronawirusa, większość osób spędza czas w domu i się
leni. 

Lekcje w-f w domu?!

Oczywiście
odosobnienie
jest zalecane,
jednak można
również być
aktywnym w
mieszkaniu.
Podczas gdy
nie opuszczamy
naszych
czterech ścian,
nasza
aktywność
fizyczna jest
bardzo mała.
Nie mamy też
ochoty, aby
wstać z kanapy
i wykonać parę
ćwiczeń. Ale
pomyślmy o
skutkach
bezruchu,
możemy dostać
przykurczów
mięśni lub
odleżyn, które
nie są
korzystne dla
naszego
organizmu.
Brak wysiłku
odbiera nam
energię i
osłabia naszą
odporność,
która jest teraz
tak ważna. Aby
uniknąć takich
sytuacji, nasi
wspaniali,

szkolni wuefiści
postanowili o
nas zadbać i
dali nam zestaw
kilku ćwiczeń,
które mamy
codziennie
wykonywać.
Wystarczy
poświęcić
maksymalnie
pół godziny, a
gwarantuję, że
od razu
będziemy mieli
więcej chęci do
życia i do
działania.
Możemy
również dodać

kilka swoich
ćwiczeń na
daną część
ciała, aby na
przykład „zrobić
formę na lato”.
Zamiast
oglądać kolejny
serial na
Netflixie,
możemy zrobić
coś dla zdrowia
i poświęcić
temu chwilę. W
Internecie jest
bardzo dużo
przykładowych
treningów, które
możemy
wykonywać

w domu. Jeżeli
kiedyś mieliśmy
ochotę nauczyć
się danej
pozycji
gimnastycznej
czy innego typu
trudniejszych
ćwiczeń, teraz
jest na to
idealny czas.
Mamy go
sporo, dlatego
proponuję
dodać taką
aktywność do
waszego planu
dnia. Na moim
przykładzie
mogę

to polecić,
ponieważ już
pierwszego
dnia
kwarantanny
zaczęłam się
rozciągać od
podstaw, a
piątego potrafię
zrobić szpagat.
Wszystkim
bardzo
polecam, bo
lekcje w-f w
domu to bardzo
kusząca
propozycja. 

Milena
Kaczmarek

Ćwiczenie czyni mistrza ;) Milena Kaczmarek
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Jednak co by
było, gdyby
kwarantanna
została na tyle
wydłużona, aby
musieć
organizować
zakończenie
roku online?
Jest to bardzo
abstrakcyjny
scenariusz i
dość trudny do
zrealizowania.
Trzeba by było
zebrać całą
szkołę o jednej
godzinie i
przeprowadzić
transmisję na
żywo. Problem
pojawia się,
kiedy ktoś nie
jest ekspertem
w technologii i
po prostu nie
będzie umiał
połączyć się
online. Jest to
raczej malutki
problem,
ponieważ w
dzisiejszych
czasach są
dostępne różne
proste aplikacje
umożliwiające
połączenie się
na żywo.  

Kolejnym
problemem
byłaby nagła
awaria Internetu
u kogoś w
domu. W takiej
sytuacji ta
osoba nie
będzie mogła
uczestniczyć w
ceremonii
zakończenia
roku. Plusem
natomiast jest
to, że kiedy
siedzimy u
siebie w domu i
mówimy do
mikrofonu, nie
jest wywierana
na nas aż taka
presja.
Niektórzy nie
czują się
komfortowo
stojąc na scenie
przed innymi
osobami, jak to
dotychczas
miało miejsce w
Centrum Kultury
„Muza” podczas
zakończenia
roku. A co ze
świadectwami?
Gdyby
musiała się
odbyć
internetowa
forma, to nie 

będziemy w
stanie odebrać
osobiście
świadectw po
drugiej stronie
kamery. Tak
samo ze
stypendiami.
Dokumenty
musiałyby
zostać

dostarczone
drogą
pocztową.
Jednak
wszelkie
podziękowania i
gratulacje dla
poszczególnych
uczniów
mogłyby zostać
zaprezentowane

podczas
rozmowy online
bez większego
problemu.
Takie
zakończenie
roku szkolnego
miałoby
oczywiście
swoje minusy,
ale także

znalazłyby się
plusy.
Osobiście
wolałabym
jednak, aby
zakończenie
roku odbyło się
tak, jak
dotychczas.

Emilia Łagun
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Zakończenie Roku przed laptopem?

Każdy z nas stosuje się do kwarantanny domowej i zna jej przewidywany termin zakończenia.

Zakończenie roku online? 
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