
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 201 04/20

Uczniowie
otrzymują od
poniedziałku do
piątku na pocztę
mailową lub przez
dziennik
elektroniczny
zadania do
wykonania. Nie są
to jednak tylko
tematy z ćwiczeń
lub podręcznika,
lecz również quizy
czy ciekawe
eksperymenty.
Kilka razy w
tygodniu są
organizowane
lekcje online

przez aplikację
Zoom, która
umożliwia zdalne
porozumiewanie
się oraz
prowadzenie
lekcji. Dzięki temu
uczniowie i
nauczyciele nie
muszą wychodzić
z domu, a i tak się
uczą. Zostały
również
utworzone przez
nauczycieli
skrzynki mailowe,
na których
zamieszczają oni
zadania

do wykonania,
linki do gier
edukacyjnych i
prezentacji
multimedialnych
lub krótkie filmiki
wyjaśniające
omawiany temat z
podręcznika. W
ramach zajęć na
przykład z biologii
lub chemii
nauczyciele
przesyłają
instrukcję do
wykonania
prostego,
niewymagającego

specjalnych
narzędzi
doświadczenia. Są
to przyjazne
uczniom, ciekawe
formy nauczania,
lecz nic nie
zastąpi rozmowy
w cztery oczy z
nauczycielem,
kolegą czy
koleżanką z klasy.
Ta forma
nauczania ma też
inne wady,
ponieważ długi
czas spędzony
przed ekranem
komputera

powoduje
zmęczenie oczu a
nawet ból pleców.
Dlatego właśnie
uczniowie ze
zniecierpliwieniem
wyczekują
powrotu do
normalnego
nauczania w
budynku
szkolnym.

Monika Żołud

Już od ponad dwóch tygodni uczniowie w całej Polsce nie uczęszczają do szkół z powodu
kwarantanny. Nie zwalnia ich to jednak z uczenia się i uzupełniania materiału.

Nauka w czasie kwarantanny

Nauka w czasach zarazy

W tym
numerze:

O tym, jak
pisaliśmy zdalne
próbne egzaminy
ósmoklasisty...

Potrzebujesz
pomocy? 
Zadzwoń!

Czy Jan Brzechwa
napisał wiersz o
koronawirusie? ;)
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Próbne Egzaminy Ósmoklasisty 
w niecodzienny sposób

Jest 1 kwietnia
2020 roku.
Szkoły w Polsce
są zamknięte z
powodu
szalejącej
epidemii
koronawirusa
na świecie. Na
obecny
moment, a
właściwie stan z
8:50 pierwszego
dnia kwietnia, w
Polsce
odnotowano
2347
przypadków.
Ten dzień jest
też specjalny
dla samych
ósmoklasistów,
którzy pisali
tego dnia ostatni
egzamin próbny
z angielskiego
(czyli

języka obcego).
Był on
przygotowany
tak samo, jak te
z polskiego i
matematyki
przez Centralną
Komisję
Egzaminacyjną.
Drugi oficjalny
egzamin próbny
dla
ósmoklasistów
na cały kraj. Był
on
przeprowadzony
na zasadzie
online, czyli na
stronie CKE
bądź OKE - w
naszym
przypadku we
Wrocławiu,
każdego dnia
pojawiały się
testy.  Trzeba
było je pobrać

i otworzyć,
ewentualnie
wydrukować plik
PDF i na jego
podstawie
rozwiązywać
zadania, które
zostały tam
podane. W tym
wszystkim jest
zaś jedna
wielka luka,
ponieważ nie da
się sprawdzić,
czy uczeń
ściągał, ani nie
da się mu tego
ewentualnego
ściągania
udowodnić. Nie
ma też
możliwości
weryfikacji, 

czy uczeń pisał
np. angielski w
wyznaczonym
czasie 90 minut.
Co zrobiliśmy
po zakończeniu
pisania? Prace
odesłaliśmy
nauczycielom,
ponadto
wszystkie wyniki
sprawdziliśmy z
nauczycielami
przez
wideokonfrenecje
w programie

Zoom. W końcu
jakoś trzeba
sobie poradzić
w takim czasie.
W czasach
takiej pandemii
coś takiego jak
próbne
egzaminy
ściągane z
Internetu wcale
nie jest
potrzebne i
dodaje
dodatkowego
stresu. Nie jest

to co prawda
„gwóźdź do
trumny”, lecz
kolejny powód
do
niepotrzebnych
nerwów. To
definitywnie nie
czas na takie
rzeczy.

Maciej
MakowskiEgzamin :)

Pomoce naukowe

Poranek z egzaminem

Amelia Spieć

Mikołaj
Szajna

Maciej Makowski
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Nie możesz
poradzić sobie
z jakimś
problemem?
Zadzwoń. Nie
wiesz, co robić
w danej
sytuacji?
Zadzwoń. Nie
masz z kim
porozmawiać o
tym, co
czujesz?
Zadzwoń. Pamiętaj
o tym, że
przecież to
rozmowa przez
telefon. Nikt nie
będzie cię
oceniał.
Zawsze
możesz się
rozłączyć.
Kiedy nie wiesz,
jak opisać to, w
jakiej sytuacji
się znajdujesz,
konsultant
może zadawać
ci pytania, żeby
pomóc ci się
otworzyć. Nie
musisz

się stresować,
że powiesz coś
źle. W życiu
zdarza się tak,
że nie możemy
sobie z czymś
poradzić i może
się nam
wydawać, że
przeszliśmy już
wszystkie
możliwe drogi.
A co, jeśli ta
osoba z
telefonu
podsunie nam
kolejny sposób,
w jaki możemy
dać sobie radę?
Jest to jakaś
nadzieja. Warto
spróbować.
Przyznanie się
przed kimś, że
mamy problem,
jest
wyzwaniem. Co
dopiero
przyznanie się
przed samym
sobą.
Rozmówca
pomoże

nam bez
względu na to,
kim jesteśmy.
Celem takiej
rozmowy jest
to, aby przy
pomocy tej
drugiej osoby
znaleźć w sobie
siłę, która
pomoże nam
przejść przez
to, z czym się
zmagamy.
Rozmowa z
obcym
człowiekiem,
którego w
dodatku nie
widzimy, daje
nam dużo
przestrzeni do
uwolnienia
swoich emocji,
które trzymamy
w środku.
Telefon
zaufania dla
dzieci i
młodzieży (bo
tak brzmi jego
pełna nazwa)
jest dobrym

początkiem,
który może
wskazać nam
dalszą drogę.
Konsultant, z
którym
rozmawiamy,
może również
polecić nam
spotkanie ze
specjalistą,
jednak jest to
kwestia
indywidualna i
to, co powie
osoba po
drugiej stronie,
jest zależne
tylko od niej i od
człowieka, który
dzwoni. Nie jest
to takie łatwe,
jak się może
wydawać.
Najważniejsze
jest to, żeby
spróbować.

(…)

Każdy z nas czasami potrzebuje pomocy. Czasami jest to pomoc nie tylko w rutynowych sprawach,
takich jak praca domowa. Niekiedy potrzebujemy jakiejś rady, dotyczącej na przykład rozwiązania
jakiegoś problemu lub czegoś, co jest dla nas po prostu ważne.

116111
Nie zawsze
będziemy w
stanie znaleźć
pomoc u bliskiej
osoby. Nie
zawsze może to
być sprawa, o
której chcemy
rozmawiać z
kimś, kogo
znamy. Co więc
wtedy zrobić?
Wydaje się, że
pozostaje nam
radzenie sobie
samemu...
Nieprawda.
Większość z
nas używa
telefonu do
komunikowania
się. Jestem
pewna, że
łatwiej jest coś
komuś napisać
lub powiedzieć
przez telefon niż
porozmawiać z
tą osobą twarzą
w twarz. Trzeba
zauważyć, że
kiedy
rozmawiamy z
kimś, kto stoi
naprzeciwko
nas, widzimy
swoje gesty.
Wrażliwe osoby
mogą bać się
oceny, która
często może
wynikać z
postawy czy
wyrazu twarzy
drugiego
człowieka. Ciężko
jest się wtedy
skupić nad tym,

co się naprawdę
czuje. I jak
sobie teraz
poradzić?
Wydaje się, że
nie ma drogi do
wyjścia. A
jednak. Na
pewno słyszałeś
o czymś takim
jak telefon
zaufania. Jest
to bezpłatny
numer telefonu
przeznaczony
dla dzieci i
młodzieży,
dostępny całą
dobę. Żeby
zadzwonić na
ten numer, nie
musisz spełniać
żadnych
warunków, nie
masz
obowiązku
podawać
swojego imienia
ani tego, ile
masz lat, gdzie
mieszkasz. Jest
to anonimowe.
Oczywiście
możesz podać
swoje dane, ale
nie jest to
konieczne w
przypadku
braku
zagrożenia
życia. Możesz
tam zadzwonić
w każdej
sprawie. 

Zawsze możesz zadzwonić! (...)
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Jan Brzechwa „Katar” – kontynuacja wiersza
autorstwa Amelii Spieć i Wiktorii Janiel

Spotkał katar Katarzynę-
A- psik!
Katarzyna pod pierzynę-
A- psik!

Sprowadzono wnet doktora-
A- psik!
„Pani jest na katar chora”.-
A- psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł-
A- psik!
A po chwili sam miał katar-
A- psik!

Poszedł doktor do rejenta-
A- psik!
A to właśnie były święta-
A- psik!

Stoi flaków pełna micha-
A- psik!
A już rejent w michę kicha-
A- psik!

Od rejenta poszło dalej-
A- psik!
Bo się goście pokichali-
A- psik!

Od tych gości ich znów goście-
A- psik!
Że dudniło jak na moście-
A- psik!

Przed godziną jedenastą-
A- psik!
Już kichało całe miasto-
A- psik!

Aż zabrakło terpentyny-
A- psik!
Z winy jednej Katarzyny-
A- psik!

Miasto całe w kwarantannie-
A- psik!
Wszyscy muszą siedzieć marnie-
A- psik!

Mama mówi: „Ucz się pilniej!”-
A- psik!
Odpowiadam: „Kiedy indziej!”-
A- psik!

Pani dzwoni na e-lekcję-
A- psik!
Chociaż jej się bardzo nie chce-
A- psik!

Nikt już nie wie co ma robić-
A- psik!
By do pracy się zagonić-
A- psik!

Choć nie wierzę w to co mówię-
A- psik!
To do szkoły chętnie wrócę-
A-psik!

W domu siedzę dwa miesiące-
A- psik!
Wnet przegapię całą wiosnę-
A- psik!

Większość już do zdrowia wraca,
Oprócz tych co mają kaca.
Oni w domu nie siedzieli,
Na imprezach popłynęli.

Wśród nich była Katarzyna-
A- psik!
Która zdrowia nie dożyła-
A- psik!

Lepiej było zostać w domu-
A- psik!
I ponudzić się w spokoju-
A- psik!

A-psik!
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