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Przyszło nam żyć w trudnych czasach.
Nie ma normalnych zajęć lekcyjnych.
Siedzimy w domach. Ten numer
gazetki jest numerem specjalnym.
Prezentuje artykuły, w których
uczniowie piszą o swoich uczuciach,
emocjach, o tym jak spędzają czas
pandemii. Zdjęcia, które zostały
zamieszczone w tym numerze, zostały
zrobione w ogrodach. Budząca się do
życia przyroda, dodaje nadziei i otuchy.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia oraz
sił.

   DZIENNIK UCZNIA- Borysa z klasy 7c
19.03.2020r. Czwartek
Dzisiaj spałem bardzo długo. Pewnie dlatego, że wczoraj
miałem pracowity dzień.
Byłem mądrzejszy niż wczoraj i spuściłem roletę w oknie na
noc, żeby papuga mnie nie obudziła. Kiedy wstałem, mama
już ciężko pracowała. Teraz pracuje z domu i ma dużo pracy,
bo zajmuje się obcokrajowcami przylatującymi do Polski.
Mama ma  dużo zmartwień i problemów związanych z
zamkniętymi granicami.
  Postanowiłem jej pomóc i zrobiłem śniadanie. Następnie
posprzątaliśmy z bratem w kuchni. Poszedłem do swojego
pokoju i kończyłem zadanie z biologii ( dużo tego jest).
  Później mama poprosiła mnie o pomoc w ogrodzie. Musiałem
przekopać kawałek trawnika i przygotować teren do sadzenia
kwiatów. Przesadziłem też dwa krzaki róż. Jak dobrze, że jest
taka ładna pogoda i można wychodzić na ogród.
Zajęło nam to więcej czasu niż planowaliśmy. Później mama
zrobiła obiad i wspólnie zjedliśmy pysznego kurczaka z
ryżem. 
Po obiedzie, mama znów zajęła się pracą a my mieliśmy
chwilkę na odpoczynek.
O godzinie 16:00 znów siedliśmy do lekcji. Później zagraliśmy
w grę, którą wymyślił mój brat. Zasady zmieniały się w trakcie
gry i zwycięzca mógł być tylko jeden, oczywiście Emil. Po
skończeniu wszystkich zadań, przyszedł czas na kąpiel i
wspólne oglądanie filmu. Jestem potwornie zmęczony, więc
zaraz idę spać.
Bardzo brakuje mi kontaktu z rodziną i kolegami. Dobrze, że
mama jest w domu, bo nie ma nudy .
20.03.2020 Piątek
Dziś obudziłem się znacznie szybciej niż wczoraj. Przez okno
wchodziło słońce.
Zszedłem na dół i przywitałem się z mamą i pieskami.
Obejrzeliśmy poranne wiadomości ze świata. Sytuacja
wygląda źle. Przygotowaliśmy śniadanie i wspólnie je
zjedliśmy. Bardzo mi się to podoba. Od kiedy jesteśmy w
domu, mamy czas na wspólne posiłki. Do tej pory tak było w
sobotę i w niedzielę.
Poszedłem się umyć i pościelić łóżko.
Później usiadłem do odrabiania zadań domowych.
Mojego brata dzisiaj strasznie rozpiera energia. Mama zabrała
nas do lasu, żeby się wyszumieć. W lesie spędziliśmy dobre
dwie godziny.
Po powrocie odpoczęliśmy chwilkę. Mama pracowała. Kiedy
skończyła, poszła do ogrodu. Pomogłemjej troszkę.
Posadziliśmy kwiaty .

ciąg dalszy na s. 2

Wiosna Martyna B.
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DZIENNIK BORYSA- ciąg dalszy
Po skończonej pracy, wróciliśmy do domu i mama
zrobiła obiad.  Po obiedzie mama z Emilem usiedli
do lekcji a ja poszedłem do swojego pokoju.
Posłuchałem troszkę muzyki i zadzwoniłem do
babci.
Kiedy mama skończyła uczyć się z moim bratem,
pomogła mi przy kilku zadaniach. Widziałem, że
jest już zmęczona, więc postanowiłem resztę
zadań zrobić sam.
Wieczorem obejrzeliśmy film „ Miasto 44”. Piękny,
ale bardzo smutny film. Nie chciałbym nigdy
znaleźć się w takiej sytuacji.
21.03.2020 Sobota
Znów zapomniałem zasłonić rolety i moja papuga
krzyczy od samego rana. 
Na dworze wieje i jest zimno. Pewnie będzie padać.
Nie będzie prac ogrodowych- hura.
Zjedliśmy w piżamach śniadanie, taka sobota.
Wspólnie postanowiliśmy, że robimy sobie dzień
leniucha i dziś nic nie robimy. Prócz mamy- ma
troszkę zaległości w pracy.
Pograliśmy troszkę z Emilem w gry. Później
poszliśmy wszyscy na rowery. Podobno zamknięto
lasy i nie wolno tam chodzić. Wydaje mi się to
troszkę dziwne, bo jak ostatnio byliśmy w lesie to
mijaliśmy tylko jedną osobę. Trudno, trzeba się
dostosować.
22.03.2020  Niedziela
Dziś niedziela…. Co tu robić?
Zjadłem śniadanie i poszedłem się umyć. Ubrałem
się, ogarnąłem pokój i nuda….
Jest plan, że pójdziemy na rowery, ale jest
strasznie zimno i mocno wieje wiatr, więc Emil
marudzi, że nie chce. Wyszedłem więc przed dom,
pograć w kosza. Na całym osiedlu pusto. W końcu
mama przyszła i pograliśmy razem. Później we
trójkę zagraliśmy w „ story cubes”. Gra polega na
wyrzucaniu kości z obrazkami i na podstawie tego
co wypadnie, opowiada się historyjkę. Jest przy
tym dużo śmiechu.
Nawet nie wiem kiedy, ale już jest bardzo późno.
Dobranoc
23.03.2020 Poniedziałek
Bardzo dobrze mi się dzisiaj spało. Rano zjedliśmy
śniadanie i zabraliśmy się za lekcje, bo e-maile
spływały z każdej strony. Przez weekend
nazbierało się tego tyle, że głowa rozbolała mnie
od samego czytania zadań. Tak więc
rozpoczęliśmy odrabianie zadań o 10:00, z małą
przerwą na obiad i na tę chwilę, gdy mama musiała
skorzystać z komputera.

Wiosenne kwiaty

Wiosna

Zosia S.

Martyna B.
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Martyna opowiada

Wiemy, że teraz jest trudny dla nas wszystkich czas – w końcu koronawirus zaatakował cały świat. Ciężka
choroba, która męczy ludzi, a tych słabszych nawet uśmierca. Wszyscy robią wielkie zapasy żywnościowe,
aby jak najdłużej nie wychodzić z domu. Niestety też są ci, którzy nie mogą teraz pracować, a kończą im się
pieniądze. Uważam, że jeśli to potrwa dłużej, to prędzej zginie więcej osób z głodu, niż przez koronawirusa.
Ja staram się jak najlepiej sobie umilić ten czas i nie myśleć o tym, co może się gorszego wydarzyć. W
ostatnim czasie dużo spędzam czasu z rodziną. Pieczemy dużo przekąsek –upiekłam mnóstwo ciasteczek z
kawałkami czekolady oraz żelki (które okazały się niezbyt dobre). Pomagam mamie w domowych
obowiązkach i opiekuję się siostrą. Przynajmniej godzinę dziennie spędzamy czas w ogrodzie albo jedziemy
na przejażdżkę rowerami, a czasami spotykamy się z moimi kuzynkami. Kiedy jestem na dworze, lubię
fotografować różne zwierzątka, np. mojego kotka. Lubię też skakać z moją młodszą siostrą na trampolinie.
Ostatnio pojechałam na działkę do lasu, do Zbąszynia. Przyjechała też tam moja najlepsza przyjaciółka.
Dużo rozmawiałyśmy, bo dosyć długo się nie widziałyśmy.Ciekawi mnie, jak będą wyglądały lekcje przez
wideochat – czy to w ogóle się uda? Mimo takiej przykrej sytuacji, dobrze spędzam czas, odrabiam lekcje i w
miarę się nie nudzę. Liczę na to, że to świństwo szybko umrze i wrócimy do normalności.

                                                                                                          Martyna Bloch, kl. 7a

Zosia opowiada

Siedzenie w domu, w tym trudnym czasie, bywa nudne. Nauczyciele i tak zadają nam tyle zadań, że robimy
je cały dzień. Kiedy już skończymy wykonywać ćwiczenia, na ogół siadamy z powrotem przed komputerem,
telefonem czy książką i zapominamy o naszych rodzicach czy rodzeństwie, którzy znajdują się dosłownie za
ścianą (w moim przypadku pod moimi nogami, ale pomińmy ten fakt). Nie chce nam się pomóc mamie w
kuchni, tacie w ogrodzie, poczytać czy pomóc w nauce młodszemu rodzeństwu. W ogóle nie chce nam się
wychodzić z pokoju. Takie zachowania prowadzą do zaprzepaszczenia kontaktów rodzinnych, dlatego ja
postanowiłam, że codziennie przynajmniej jedną godziną poświęcę na zabawę z moim małym braciszkiem –
Kajtusiem, pogadam o czymś z drugim bratem -  Maurycym, kto wie, może pozwoli mi sobie pomóc.
Przygotowałam ciasto, któremusiałam odstawić  na godzinę do lodówki, więc w tym czasie postanowiłam
posprzątać łazienkę. Kiedy określony czas minął, skierowałam się do kuchni. Wyjęłam z lodówki ciasto i
zaczęłam się przygotowywać do robienia ciastek. Trochę potrwało zanim nauczyłam się porządnie
rozwałkowywać ciasto, ale kiedy w końcu mi się udało, byłam z siebie dumna.
Po wyjęciu z piekarnika pierwszej partii, do kuchni wszedł tata i zaczął podjadać. Uśmiechnęłam się, bo
chyba mu smakowało. Kiedy kolejna gorąca blacha wylądowała na blacie, znowu pojawił się tata i znowu
zgarnął jedno ciastko dla siebie. To bardzo mnie rozbawiło. Potem wielokrotnie przychodził Kajtuś i także
zabierał słodycze. Było to przed kolacją, więc mama nie była zadowolona, no ale cóż zrobić? Przecież nie
odbierzemy dziecku radości z jedzenia ciastek, prawda?
Wieczorem, kiedy całą (starszą) rodziną, zasiadaliśmy do wspólnego oglądanie serialu, zauważyłam jak
mama poza herbatą przynosi sobie też ciastko. Bardzo się ucieszyłam, wiedząc, że im tak smakuje i
cieszyłam się również, że moja „ciężka praca” z rozwałkowywaniem ciasta się opłaciła i odwdzięczyła
uśmiechami na twarzach mojej rodziny.
  Zosia Słaby, kl. 7 a



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plTytusek

„Tytusek” na nudę, czyli co zrobić, gdy nam się nudzi
Jak wiadomo mamy teraz dużo czasu wolnego i czasem, gdy wykonamy nasze wszystkie obowiązki, mamy
problem z zapełnieniem sobie wolnego czasu. Dlatego przychodzę Wam z pomocą! Chciałabym przedstawić
kilka propozycji filmów i książek- dobrych na ciepłe wieczory, przy otwartym oknie.
Jeśli jesteś dziewczyną, to z pewnością spodoba Ci się film pt. „Pamiętnik księżniczki” oraz „ Pamiętnik
księżniczki 2. Królewskie zaręczyny”. Jeśli jednak znasz te dwa (świetne) filmy, polecam Ci „Program
ochrony księżniczek”. Ciekawym  filmem może okazać się również „Tryb samolotowy” dostępny na
platformie Netflix.; „Trzy kroki od siebie” , „Zbuntowana księżniczka” i „Gwiazd naszych wina” -to również są
bardzo dobre filmy, ponieważ można z nich wiele nauczyć. Wiem, że może Wam się wydawać, że te
ekranizacje są nudne i typowo „księżniczkowe”, dla małych dziewczynek, ale możecie się zdziwić. Jeśli
chodzi o książki, to polecam Wam pisemną wersję „Trzech kroków od siebie”. Świetna pozycja, która wciąga
dosłownie jak tornado. Kolejną propozycją, jeśli lubisz temat fantazy, jest książka Holly Black pt. „Okrutny
książę”. Pierwsza część z serii The Folk in the Air , którą właśnie kończę (i szczerze polecam). „Był sobie
pies” oraz „Był sobie pies 2” również doczekał się wersji książkowej i twierdzę, że również warto przeczytać.
Klaudia Bianek i jej „Najcenniejszy podarunek” to co prawda bożonarodzeniowa książka, ale za to naprawdę
piękna. Seria Kiery Cass o „Rywalkach” i ich „zmaganiach” też jest niczego sobie.
Chłopcy, chłopcy. Co ja mam Wam powiedzieć? Jestem dziewczyną, ale wbrew pozorom lubię filmy science-
fiction. Wiecie, „Gwiezdne Wojny”, „Avengers” i tak dalej, mimo to opowiem Wam o innych filmach, które
również mogą się Wam spodobać. Na pierwszy ogień dajmy „Na skraju jutra”. Typowy film o strzelance.
Słyszałam, że lubicie horrory. No to mam dla Was odpowiedni film. „Operacja Overlord” ,to film troszkę
nawiązujący do II wojny światowej, ale sama historia jest całościowo wymyślona przez scenarzystę. Trochę
straszny, w każdym razie na tyle, że nie obejrzałam go do końca. Mogę też w sumie poprosić Was o
obejrzenie „Gwiazd naszych wina”. Moglibyście się trochę nauczyć. Dziesięć  lat temu powstał film pt.
„Niepowstrzymany”. Nie opowiada o super-bohaterach czy… a z resztą. O czym opowiada pozostawiam
Wam. Wiem, że czytanie książek nie jest tak pasjonujące, jak granie w gry komputerowe, jednak chciałabym
wymienić kilka lektur, które powinny Wam się spodobać. „W 80 dni dookoła świata”, „Utracone gwiazdy” ,
„303. Mój dywizjon” to książki zupełnie od siebie różne, jednak każda tak samo może Was zainteresować.
Czasem jesteśmy zmuszeni  do spędzenia czasu z rodziną i nie zawsze wiemy co zrobić. Chciałabym
zaproponować kilka filmów, które można  obejrzeć z całą rodzinką. Są to filmy: „Zwierzogród”, „Zaplątani” ,
„Piotruś Królik” , „Wybuchowa para” , „Zaczarowana” , „Król Lew” , „Jurassic World” czy któraś część
Minionków.
Co zrobić, aby zapobiec zachorowaniu na koronawiusa?
Jak wiadomo na świecie panuje groźny dla naszego zdrowia i życia koronawirus. Dlatego powinniśmy dbać o
siebie i ludzi z naszego bliskiego otoczenia – rodziców, rodzeństwo.
Jedną z podstawowych zasad jest mycie rąk. Wiem, że każdy wszędzie o tym mówi, ale to jest pierwsza linia
obrony. Wbrew pozorom, na rękach znajduję się najwięcej zarazków, szczególnie gdy wracamy z miejsc
publicznych. Więc proszę. 30 sekund mycia rąk jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a może uratować życie
wielu ludziom.
Kolejną, najprostszą rzeczą jest zasłanianie buzi ręką. 
Następną zasadą, ważną zasadą, jest NIE dotykanie dłońmi części twarzy – ust, nosa czy oczu.
Zapobiegniemy dostaniu się do naszego organizmu zarazków, być może tych zarazków, które mogą nas
zarazić koronawirusem.
Zachowanie odstępu 2 metrów od innych osób również jest ważne. 
Pozostanie w domu może pomóc lekarzom, pielęgniarkom i służbom.Liczę na Waszą wyrozumiałość.Mam nadzieję, że moje rady
weźmiecie na poważnie i dzięki temu przyczynimy się do zniknięcia koronawirusa z naszej planety.
Zofia S.
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Biegane dyktando w klasie 5c

Klasa 5c napisała/ stworzyła biegane dyktando.
Każdy w domu miał znaleźć przedmioty z
trudnościami ortograficznymi, sfotografować je i
podpisać. 
Zadanie sprawiło uczniom dużo radości. Efekty
przedstawione są na poniższych zdjęciach. Należy
dodać, że są to nieliczne prace. Ciekawych
pomysłów było mnóstwo (wzystkie wyrazy były
podpisane zgodnie z regułami ortograficznymi), nie
można wszystkich przedstawić w tym numerze
gazetki. 

Biegane dyktando

Biegane dyktando

Lena

Antosia P.

Zuzia
Rz.
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