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   NASTAŁ  NOWY CZAS...
   NAUKA ZDALNA
   - LEKCJE NA ODLEGŁOŚĆ, 
   TO NASZA CODZIENNOŚĆ.

Nikt z nas nawet w najśmielszych
snach nie przypuszczał, że nauka
przy komputerze w domu będzie
takim ogromnym wyzwaniem.
W bardzo krótkim czasie
musieliśmy się przystosować
do nowej rzeczywistości.
Zapewne jest wszystkim bardzo
trudno, ale ...no cóż - życie.

Jak poprawnie się uczyć?
W tych ciężkich czasach musimy się uczyć
zdalnie. Jednak pytanie brzmi: jak to robić
prosto i efektownie? Zaraz się dowiesz!
1. Napisz plan dnia:
Podstawą nauki zdalnej jest plan dnia.
Dzięki niemu lepiej zorganizujesz sobie
czas na naukę, odrabianie lekcji oraz
znajdziesz czas na odpoczynek. Jest to
ważne i potrzebne w zdalnej nauce.

2. Przygotuj miejsce pracy:
Najlepiej uczyć się przy biurku lub
ewentualnie przy stole. Ważne jest by były
na nim tylko ważne rzeczy jak piórnik,
zeszyt, książki itp. Oczywiście musisz
mieć oświetlenie, by nie zaszkodzić swoim
oczom. 
3. Pozbądź się rozpraszaczy:
Ważne jest by podczas nauki lub
odrabiania lekcji nic Cię nie
dekoncentrowało. Najlepiej wycisz
telefon.Skup się na nauce, reszta
poczeka.
4. Uprzedź innych, że się uczysz:
 Zapewnisz sobie ciszę i spokój potrzebny
do codziennej nauki. 
5. Podziel sobie materiał:
Ważne jest by dzielić materiał, który jest
do przerobienia. Jest to potrzebne i dzięki
temu nie będziesz uczył się ani za dużo,
ani za mało oraz nie przerazisz się ilością
materiału. Łatwiej przecież jest
zrealizować kilka małych celów, niż jeden
duży. Jest to potrzebne 
w zdalnej nauce.
6. Nie rób tego samego cały czas:
Czasami jakiś przedmiot szkolny nam nie
idzie. Najlepiej wtedy powtórzyć materiał i
bez pośpiechu zrobić zadanie
7. Zrób sobie przerwę:
Podczas nauki warto zrobić sobie
przerwę.  Napić się czegoś, zjeść coś
zdrowego lub poczytać książkę. Przerwa
powinna trwać 10 – 15 min.

Korzystamy z nowoczesnych metod. Praca zdalna



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 25 05/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plDmuchawiec

ZAPISKI Z PAMIĘTNIKÓW
UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ.

01.04.2020 r  Środa

Dziś Prima-Aprilis czas sprankować mojego młodszego brata.
 Okazja nadarzyła się szybko. Mój braciak poprosił żeby zrobić
mu kakałko. Jako wspaniała siostra przygotowałam mu napój bogów- 
 do wody dosypałam sól I dodałam kakao. Czekałam na to co się
wydarzy Jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało,że  nie mój
specjał "sól de la sól" zasmakował , a to szkoda. ( Hellow! gdy wiedział to nie dał by się

podejść).

W swojej naiwności poprosił mnie później  zrobienie mu tostów. Dlaczego?

 Są trzy możliwości żeby wytłumaczyć jego zachowanie :

Po pierwsze -zapomniał ( Ale minęło dopiero niecałe 30 min )
Po drugie – jest tak naiwny ,że myślał, iż tego nie wykorzystam   (he,

he, he. Jeśli tak myślał, to się pomylił)

Po trzecie - chciał je podmienić, ale coś nie wyszło.
  Ale mniejsza o to dosypałam do potrawy papryczki chili. 
  Jego mina była zachwycająca. Żałuję ,że nie zrobiłam  zdjęcia.       Oj, chyba nie smakuje mu moja

kuchnia.

 Co za strata!!

13.04.2020   Poniedziałek

Lany poniedziałek. Dzisiaj, bladym świtem, a dla niektórych  w środku
nocy, bo o 8.00 wbił mi do pokoju młodszy brat .
Aby tradycji stało się zadość , całą  mnie oblał.  Nie wybaczę mu tego, 
zalał mi całe łóżko . Miałam mnóstwo roboty. A co najgorsze, musiałam
wstać. Odwdzięczył mi się za 1 kwietnia.

Ale, zemsta jest słodka! Poczekaj bratku!

18.04.2020  Sobota 

To jest jakaś masakra. Po prostu nie wierzę .Błagam niech to będzie zły
sen. Moja mama obudziła mnie dziś o 7.30 . Czy nie wie co to
jest sobota ?
(do wszystkich, którzy tego nie ogarniają -sobota to dzień, w którym nie
budzi się mnie przed 12:00)
Potem kazała mi się ubrać i przyjść do łazienki. Powiedziała 
-",Wreszcie się doczekałaś '' .. 
Ojej! . Dzięki bogu wreszcie mnie obetnie, bo wyglądam jak szop.
Chciałam mieć cudownego jeżyka na głowie.  
A co wyszło. Mama przesadziła!!!
AAA!! JESTEM ŁYSAAAAAAAA!!!
NIGDY WIĘCEJ  nie dam jej się obciąć.

                                                                         Zosia klasa 6

Sobota 18.04.2020
Co to był za dzień. Czuję się
jednocześnie wyczerpana 
 i szczęśliwa. Dzisiejszy poranek
zaczął się dość normalnie -
zjadłam śniadanie,  ogarnęłam się i
zabrałam za sprzątanie. Potem
obiad i zadanie z wuefu. Najpierw
przygotowałam : butelkę, 6
długopisów w tym jeden
przywiązany sznurkiem do paska
 i dwie szklanki. Kiedy po raz
pierwszy zobaczyłam jak trzeba
zrobić to ćwiczenie trochę się
zdenerwowałam. 
Ale po pierwszej próbie okazało
się, że bardzo mi się spodobało
podejmowanie kolejnych prób
 i sama realizacja zadania.
Ćwiczyłam tak trzy godziny. 
W końcu nagrałam i wysłałam
Panu krótki filmik. Do domu
wróciłam bardzo zmęczona.
 Na przyszłość muszę pamiętać,
żeby się nie przetrenowywać.
Auć! moja ręka.           Karolina
                               

 ZDALNA SZKOŁA 
Paca na odległość otwiera nam
nowe możliwości. 
Korzystamy z różnych platform
internetowych, aby rozwijać swoje
umiejętności. 
Tworzymy komiksy, krzyżówki.
Czas spędzony przy komputerze to
teraz nie tylko gry. 
Na lekcjach piszemy 
w notatnikach i łączymy się
 z nauczycielami poprzez 
aplikację Teams. 

. .
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Czas spędzony w domu nie musi być zmarnowany. 
Dbamy o relacje rodzinne i uczymy się korzystać z IT

.

Jak upłynęły nam święta?
Wspomnienie z zeszytu szkolnego.
Święta inne niż zwykle, ale nie zapominamy
 o tradycjach z nimi związanych. Kultywujemy je,
zwłaszcza, że można się  przy nich dobrze bawić
mimo pandemii i obowiązku pozostania w domu.
A jako , że mieszkamy w domu wielopokoleniowym nie możemy narzekać na

nudę.

Poniedziałek 13.04.2020 r.
Dzień zaczął się nieco inaczej niż zwykle. Pobudka-
zostałam oblana wodą  przez moje dwie siostry.
Szybko wstałam i dołączyłam do tej bandy. Nalałam wody

do zabawki "broń wodna"

 i zeszłyśmy do mieszkania dziadków. 
Babcia i dziadek bardzo się ucieszyli, ale nie byli
świadomi tego co się miało stać.  Marta 
( moja młodsza siostra) w jednej sekundzie zaczęła
ich chlapać wodą, a my (ja i moja siostra
bliźniaczka) od razu do niej dołączyłyśmy. W pewnym momencie role się

odwróciły. Dziadek wziął mi zabawkę i zaczął nas lać - ledwo uszłyśmy z życiem.

Nie miałyśmy dużo czasu, teraz przyszła pora na kolejną ofiarę, którą był wujek.

Po cichu weszłyśmy do jego pokoju,  na szczęście on jeszcze  spał.

 Nasz zgrany zespół trzech sióstr  przypuścił atak. Jednak wujek miał tajną broń

czyli kołdrę.  Pomimo ostrego  ataku cel nie został osiągnięty. Szybko

opuściłyśmy miejsce zbrodni i udałyśmy się do łazienki załadować amunicję. 

Niestety tutaj  Marta zerwała porozumienie i przypuściła atak. Byłyśmy trochę

mokre, ale szczęśliwe. Odłączyłam się od bandy i poszłam na polowanie.

Znalazłam kolejne ofiary. Widać było, że ktoś już je trochę  ochlapał. Poprawiłam

im z mojej broni 

i uciekłam . To był udany dzień.

                                  Natalia

Święta trochę inne niż zwykle
Jak wiemy, na świecie w związku z nowym wirusem,
panuje pandemia. Wszyscy dla
bezpieczeństwa swojego i innych, nie wychodzimy
 z domu i staramy się ograniczać kontakty do
minimum,dlatego też, święta w tym roku są trochę
inne niż zwykle.
Przeważnie  święta, spędzamy w większym gronie
 z rodziną i bliskimi nam osobami(...) pochłonięci
pracą często nie mamy  czasu na pielęgnowanie 
tych relacji. Warto zaznaczyć też, że jest to czas,
gdzie pamiętamy także o osobach starszych(..) 
Zakupy. Niestety,wejścia do sklepów są ograniczone
 i trudno zrobić większe zakupy(...)
 Kolejną rzeczą, jest “święcenie koszyczka
wielkanocnego”. Co roku w święta wielkanocne
wybieramy się do kościoła i każdy z nas święci swój
koszyk wielkanocny (...) w tym roku koszyk święcić
może głowa rodziny. a co ciekawe możemy to zrobić
także online.
Można stwierdzić zatem, że te święta są “wyjątkowe”.
                                                    Nadia.
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               23 kwietnia 
Międzynarodowy Dzień Książki

Czytajmy!

  MAJOWE
       ŚWIĘTA

.

We wtorek 23 kwietnia 2019 roku obchodzimy
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto to
ma na celu promocję czytelnictwa i edytorstwa i
ochrony własności intelektualnej. Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich obchodzony jest od 1995
roku.
To także rocznica śmierci Cervantesa i Szekspira.
Według badań Biblioteki Narodowej i TNS Polska ,
tylko co siódmego z nas można nazwać prawdziwym
czytelnikiem. Tylko 11% Polaków czyta minimum
siedem książek w ciągu roku.
Zachęcamy wszystkich, którzy lubią czytać książki,
 by podzielili się ze swoimi przyjaciółmi swoimi
fascynacjami książkowymi, zorganizowali wspólne
głośne czytanie (obecnie tylko online) lub koleżeńską
wymianę książek. A osoby, które nie czytają zbyt
wiele zachęcamy do tego, by poprosiły czytających
znajomych o polecenie jakiejś ciekawej książki lub
audiobooka.

.

Sz. Tuszyński

          Redakcja gazetki:
      U. Karwath, 
      M.Krzemińska-Kostorz,
      Z. Lamik
      K.Łuczak,
      P.Wołoch,
  

1 MAJA
 Dzień  1 maja
w Polsce został
ustanowiony
Świętem Pracy i
dniem wolnym
od pracy w
 1950 r.

2 MAJA
Drugiego maja
obchodzony
jest Dzień Flagi

Państwowej
oraz Dzień
Polonii i
Polaków za
granicą. Jest to
jedno z
najmłodszych
świąt
państwowych,
wprowadzone
na mocy
ustawy z dn.
20.11.2004 r. o

godle, barwach
i hymnie
narodowym.
Głównym
założeniem
tego święta jest
popularyzacja
wiedzy o
polskiej
tożsamości i
symbolach
narodowych.

3 MAJA 

Trzeciego maja
obchodzimy
rocznicę
uchwalenia
Konstytucji z
1791 r. Była to
pierwsza w
Europie i druga
na świecie

.

.

FOTO.
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