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Jak wygląda zdalne nauczanie?

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w systemie edukacji. Od 25 marca br. szkoły realizują tzw. nauczanie zdalne z wykorzystaniem technologii
informacyjno- komunikacyjnej. Przed szkołami, nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkimi uczniami zostały postawione nowe wyzwania, którym
muszą sprostać.
Nauczanie zdalne realizowane jest z większości przedmiotów. Zdecydowanie przeważają metody podawcze. Materiały do lekcji są przesyłane  drogą
elektroniczną, najczęściej przez dziennik elektroniczny. Dzieci otrzymują w ten sposób zakres materiału, filmy edukacyjne, karty pracy.  Nauczyciele
prowadzą również lekcje on-line poprzez różne komunikatory.
W procesie zdalnej edukacji ważnym ogniwem są również rodzice, którzy bardzo często obciążeni są wspieraniem dzieci w nauce. Niejednokrotnie
muszą spędzać długie godziny z dzieckiem przy nauce.  
                                                                                                                                                     
 Za tym tęsknimy, tego nam brakuje! 
Uczniowie, odpowiadając na to zagadnienie, podawali najczęściej:
- brakuje mi całej klasy
- nigdy nie przypuszczałam, że to powiem, ale tęsknie za szkołą
- przyjaciół
- ja pewnie gdybym już Was zobaczyła, to bym się ze szczęścia popłakała
- warto poczekać, aż minie wirus, bo czasami taka przerwa zaostrza naszą przyjaźń
- nauczycieli
-motywacji do nauki.
W obecnej sytuacji technologia  stała się jedynym możliwym sposobem komunikacji. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli w kontakcie i wspierali się w
trudnych chwilach.

Sz. S.
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Jak spędzamy kwarantannę?
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Pomysły na kwarantannę.

E.

W. K.

R.

B. G.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 2 05/2020 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Ósemka rządzi

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Światowy Dzień
Książki i Praw
Autorskich
obchodzony jest w
celu promocji
czytelnictwa,
edytorstwa i ochrony
własności
intelektualnej za
pomocą praw
autorskich. Święto
narodziło się w
Katalonii, a jego data
23 kwietnia jest
symboliczna dla
literatury światowej.
W ten dzień zmarli

wybitni poeci Miguel
de Cervantes i
William Szekspir oraz
historyk peruwiański
Inca Garcilaso de la
Vega.  Święto
posiada również swój
hymn, którego tekst
tworzy wiersz
Tadeusza Różewicza
„Włosek poety”.
Muzykę
skomponował polski
kompozytor muzyki
poważnej i filmowej -
Jan Kanty
Pawluśkiewicz.

W bieżącym roku
obchody Światowego
Dnia Książki
odbywają się w
szczególnych
okolicznościach. 
„Bardziej niż
kiedykolwiek, w
czasach, gdy
większość szkół na
całym świecie jest
zamknięta, a ludzie
pozostają zamknięci
w domach, moc
książek powinna być
wykorzystywana do
walki z izolacją,

wzmacniania więzi
między ludźmi,
poszerzania
horyzontów,
stymulowania
naszych umysłów i
kreatywności. 
W celu upamiętnienia
tego dnia uczniowie
klasy 6b przygotowali
selfie z ulubioną 
książką.

F. T.
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Warto poczytać polskich noblistów!

PAP

Obmyślam świat
Wisława Szymborska

Obmyślam świat, wydanie drugie, 
wydanie drugie, poprawione, 
idiotom na śmiech, 
melancholikom na płacz, 
łysym na grzebień, 
psom na buty. 
Oto rozdział: 
Mowa Zwierząt i Roślin, 
gdzie przy każdym gatunku 
masz słownik odnośny. 
Nawet proste dzień dobry 
wymienione z rybą 
ciebie, rybę i wszystkich 
przy życiu umocni (…).

Czas (rozdział drugi) 
ma prawo do wtrącania się 
we wszystko czy to złe, czy
dobre(…). 

Starość to tylko morał 
przy życiu zbrodniarza. 
Ach, więc wszyscy są młodzi! 
Cierpienie (rozdział trzeci) 
ciała nie znieważa. 
Śmierć, 
kiedy śpisz, przychodzi. 
A śnić będziesz, 
że wcale nie trzeba oddychać, 
że cisza bez oddechu 
to niezła muzyka, 
jesteś mały jak iskra 
i gaśniesz do taktu. 
Śmierć tylko taka. Bólu więcej 
miałeś trzymając różę w ręce 
i większe czułeś przerażenie 
widząc, że płatek spadł na
ziemię. 
Świat tylko taki. Tylko tak 
żyć. I umierać tylko tyle. 
A wszystko inne – jest jak Bach 
chwilowo grany 
na pile.

Piosenka o końcu świata
Czesław Miłosz

W dzień końca świata 
Pszczoła krąży nad kwiatem
nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak
powinien mieć.
W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod
parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu
trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy
warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do
wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu
trwa 
I noc gwiaździstą odmyka.

A którzy czekali błyskawic i
gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i
archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w
górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już.

Tylko siwy staruszek, który byłby
prorokiem, 
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne
zajęcie, 
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie, 
Innego końca świata nie będzie.

PAP
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Uśmiechnij się !

W.

B.

Co to jest mem?
Mem jest dzisiaj pojęciem powszechnie
znanym, kojarzonym głównie z internetem.
Według SJP mem to chwytliwa porcja
informacji, zwykle w formie krótkiego filmu,
obrazka, na którym umieszczono tekst.
Zapamiętaj:
M. mem
D. memu
C. memowi
B. mem
N. memem
Ms. memie
W. memie!
Obok memy stworzone przez uczniów klasy
5b.

P.

W.
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