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Siostra nudzi mi się… 
Braciszku wymyśl mi jakąś zabawę… - kilka porad jak zabawić młodsze rodzeństwo. 
Zwłaszcza teraz trudno jest zabawiać młodsze rodzeństwo. Zazwyczaj mówimy: 
- Muszę jeszcze odrobić takie jedno zadanie, ale potem obiecuję, że się pobawimy. 
Niestety często z tym jednym zadaniem schodzi się do wieczora, potem znów lekcje i
wszystko toczy się od nowa. Tylko, że cały czas stoi przed nami jeden wielki znak
zapytania;
Co zrobić, aby odciążyć trochę rodziców, zająć się młodszym rodzeństwem i
lekcjami? Otóż jest parę sposobów:
* jeżeli pani zadała czytankę zaprośmy rodzeństwo i czytajmy na głos 
* umówcie się np. ja odrobię matematykę a ty możesz wziąć moje puzzle 
* po odrobieniu wszystkich lekcji pobawcie się razem 
*jeśli np. młodsze rodzeństwo ma do pisania szlaczki lub literki a macie np. biurka
obok siebie albo stół w salonie, jeśli to możliwe odrabiajcie lekcje w tym samym
czasie 
* w niedzielę, jeśli masz jeszcze trochę lekcji odrób je rankiem, a potem poświęć czas
swojemu rodzeństwu
* wytłumacz rodzeństwu, że masz też swoje obowiązki szkolne 
Miejcie dla siebie czas, ponieważ chwile spędzone razem pozostaną na zawsze w
Waszych sercach.
Kinga Suchodolska z klasy 4B   
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 Przymusowa kwarantanna, czyli co możemy robić w wolnym czasie... Jak wiemy, od około 2 miesięcy
musimy przymusowo siedzieć w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.
Jest powiedzenie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, jednak czasami możemy się w nim zanudzić
na śmierć. Dlatego polecam wam zrobić kilka tych ciekawych rzeczy, na pewno znajdziecie coś dla
siebie: - dla fanów zwierząt Możemy pooglądać w internecie różne zdjęcia naszych ulubionych
zwierzątek. Tym bardziej, że w Japonii trwa teraz Złoty Tydzień Piesków Shiba (jest to moje ulubione
święto), więc będzie można pooglądać wcześniej wspomniane pieski. - dla fanów sportu Niestety,
niektórzy nie mają podwórka i nie mogą uprawiać swoich pasji sportowych. Jednak to nie koniec
świata! Ćwiczenia, które nie zajmują dużo miejsca można robić i w domu, na pewno kilka pompek i
przysiadów nie zaszkodzi! - dla fanów muzyki W czasach kwarantanny dużo ludzi chce pomóc. Muzycy
oraz piosenkarze również. Teraz mają bardzo dużo czasu na wymyślanie nowych hitów, których nie
zapomnimy przez długi czas. Mamy również telewizory, więc kanałów muzycznych np. ESKA, nie
zabraknie. - dla fanów filmów i seriali Duże produkcje telewizyjne takie jak np. TVP, TVN czy TV4 HD
oferują nam teraz dużo bardzo dobrych filmów. Niestety też dużo programów schodzi z anteny,
ponieważ nie mają zapasowych odcinków do emitowania. Jednak nie martwmy się! Produkcje już
wpuszczają na anteny nowe seriale i filmy! Możemy spodziewać się na TVP nowego serialu, a na TV4
HD leci teraz dużo powtórek filmów np. ,,Straszny film. - dla fanów czytania i nauki Na antenie TVP
mamy nowy program edukacyjny, pewnie wszystkim znany, jest to Szkoła z TVP. Tam możemy się
uczyć. Co do czytania, na pewno, fanom książek nie brakuje teraz czasu do czytania swoich ulubionych
książek. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i, że artykuł się podoba. Jak widzicie, teraz mamy
bardzo dużo czasu, aby robić to, co lubimy. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się! Cześć ! - Jakub
Dziewulski, kl.4b



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 56 05/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plDwójeczka

Złoty Tydzień w Japonii. W Polsce obecnie trwa majówka. Jest to
dla Polaków m.in. czas odpoczynku i spotkań z rodziną, jednak
dzisiaj z wiadomych powodów, rodziny odwiedzać nie możemy. Od
29 kwietnia trwa w Japonii - Złoty Tydzień. Jest 10-dniowy okres, w
którym Japończycy m.in. odpoczywają i wielbią pieski Shiba. 29
kwietnia, 3, 4 i 5 maja mają miejsce narodowe święta. Golden Week,
czyli wcześniej wspomniany tydzień, kończy się od 3-6 maja. Jest
to moje ulubione święto, ponieważ wielbi się jedne z moich
ulubionych ras piesków - Shiba. Zazwyczaj 7-10 dni w tym tygodni
są wolne, a jeśli nie - pracownicy biorą urlop. Podsumowując,
Golden Week jest japońsko-chińską majówką, ale dłuższą niż
polska. W Złotym Tygodniu mieszczą się aż 4 święta, dodatkowo
mieszkańcy wtedy odpoczywają i wielbią pieski Shiba, jednak to nie
wszystkie atrakcje... - Kuba



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 56 05/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

                  Złoty tydzień w Japonii .                                                   
 Złoty tydzień jest to święto które trwa tydzień.(Moje ulubione
święto, nie licząc różnych świąt i urodzin) W tym tygodniu wielbi
się rasę psa ,,Shiba Inu. Shiba Inu to rasa bardzo znana dzięki
Doge czyli internetowemu memowi o tej rasie. 29 kwietnia to
urodziny byłego cesarza Hirohito (pośmiertnie nazwanego Showa).
Urodziny cesarza w Japonii są świętem narodowym. Po jego
śmierci w 1988 r. przemianowano ten dzień na Dzień Zieleni (Midori
no hi) uzasadniając to miłością cesarza do natury celebrując jego
osobę, a jednocześnie nie wymieniając jego imienia. W 2007 r.
Dzień Zieleni przeniesiono na 4 maja, a 29 kwietnia ustanowiono
Dzień Showa (Showa no hi). Oficjalnym celem święta jest nie tyle
uczczenie samej osoby Hirohito, a bardziej celebrowanie okresu
jego panowania- Showa. W tym czasie Japonia zmagała się z
wieloma przeciwnościami w tym II Wojną Światową, okupacją
amerykańską i odbudową kraju po nich.   Wiktoria kl. IVb                 
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Jak spędzać czas w domu?
W tym artykule przygotowałam wam kilka pomysłów co możecie robić w domu podczas kwarantanny. 
1.Obejrzyj jakieś filmy, albo serial.
Myślę ,że większość z was w wolnym czasie lubi oglądać filmy. 
2.Posłuchaj muzyki.
Kilka z was na pewno przyzwyczaiło się do robienia kilku rzeczy w tym samym czasie i przy
wykonywaniu tych czynności często słuchamy muzyki.
3.Naucz się czegoś nowego.
W domu można się nauczyć wielu rzeczy na, które nie miało się czasu np. można nauczyć się jakiegoś
języka, tańczyć,szyć, grać na jakimś instrumencie.
4.Spędź trochę czasu z domownikami.
Jeśli mieszkasz z rodzicami, albo z kimś innym możecie zrobić coś sobie do picia, usiąść i porozmawiać
razem na różne tematy.
5.Zrób jakąś ozdobę.
Zbuduj butkę dla ptaków, pomaluj doniczkę z kwiatami, udekoruj jakiś pokój. 
6.Porysuj
Poprzez rysowanie możesz odkryć pasję i talent.
7.Zrób pare zdjęć
Zrób zdjęcia kilkoma rzeczą a ,potem pooglądaj je z bliskimi albo sam.Możesz równierz przeglądać
album rodzinny.
8.Sprzątnij szafę albo szafki. Może znajdziesz coś fajnego 
9.Potrenuj z swoim pupilem.
Jeśli ty się nudzisz to twój zwierzak też.Potrenuj z nim różne sztuczki.Będzie Ci wdzięczny, że spędzasz
z nim czas.
Mam nadzieje, że pomogłam. Pamiętajcie, wszystko będzie dobrze ;)
Anna Rostek
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