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  UWAGA, KORONAWIRUS !

             
              MAJOWE ŚWIĘTA

  KONSTYTUCJA
           3 MAJA

1 Maja - Święto Pracy; międzynarodowe święto klasy robotniczej.
Jest obchodzone od 1890 każdego roku 1 maja. W Polsce Święto
Pracy od 1950r. jest świętem państwowym.
2 Maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; polskie święto
wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Tego samego
dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja; polskie święto
państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja z 1791 , ustanowione w 1919 i ponownie w
1990. 
Dzień Matki -  święto obchodzone jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. Jest to międzynarodowe święto, w Polsce
przypada 26 maja.     Marta Sokołowska i Hania Drobnik,kl.6c
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             KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMACJE

      
             EPIDEMIA W POLSCE

         SUSZA 
      W POLSCE

Koronawirus zaskoczył wszystkich na całym świecie.
Osoby, które ukończyły 65 rok życia, są najbardziej narażone.
W kwietniu potwierdzono już 5000 przypadków zakażenia w Polsce. 
Z powodu koronawirusa zmarło 136 osób. Na ulicach polskich miast
pojawiły się patrole policji, wojska i straży miejskiej. 
Ludzie, którzy wrócili z innych państw, mieli obowiązek siedzenia w domu
i niewychodzenia (kwarantanna). 
Dzieci w Polsce miały zakaz opuszczania swojego domu. Lekarze
narzekali na brak niezbędnych im rzeczy- rękawiczek, maseczek,
kombinezonów czy respiratorów. W godzinach 10.00-12.00 czas na
wychodzenie do sklepów mieli zapewniony seniorzy. 
Tak wyglądał kwiecień...
Statystyki w maju:
Zgony w Polsce 723, osoby zarażone w Polsce 14 647, osoby uleczone 
4280.                                                  Arek i Olek Dobieccy    

Od 50 lat nie było tak nasilającej
się suszy.
Szybko opadający poziom wód
gruntowych, bardzo wysokie
temperatury utrzymujące się przez
całą zimę oraz wynikający z tego
brak pokrywy śnieżnej,
spowodowały, że tegoroczna
susza drastycznie się
pogłębia.Dodatkowo od drugiej
połowy marca synoptycy
praktycznie nie notują opadów. 
To przynosi najpoważniejsze
konsekwencje w Polsce centralnej,
południowo-zachodniej i
zachodniej. 



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 49 05/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plŚwiat Szkoły

   Życie w czasie pandemii

             Recenzje ciekawych filmów, gier, bajek

Pandemia koronawirusa zupełnie zmieniła nasze
życie. Zamknięte są prawie wszystkie instytucje, kina,
teatry, restauracje. Staramy się nie wychodzić 
z domu. Życie uczniów jest zupełnie inne niż
dotychczas. Podczas epidemii lekcje w szkołach nie
mogą być normalnie prowadzone.  Zamiast tego
odbywają są zajęcia przez Internet. W niektórych
szkołach lekcje są prowadzone np. na Skypie, a w
innych nauczyciele wysyłają uczniom zadania przy
pomocy Librusa. W naszej szkole funkcjonuje ten
drugi sposób. Dzięki temu nie trzeba wcześnie
wstawać, a czasem nawet zdarza się, że lekcje
zajmują mniej czasu niż w szkole. Niestety w ogóle
nie widuje się przyjaciół i po jakimś czasie zaczyna
się nudzić. Zapewne epidemia będzie trwała jeszcze
jakiś czas, ale mamy wszyscy nadzieję, że już
niedługo będzie można bezpiecznie wychodzić z
domu, spotykać się z kolegami i wrócić do normalnej
szkoły, za którą trochę się już stęskniliśmy.
                       Stanisław Misztela, kl.6c

 Podczas tego długiego i nudnego okresu, polegającego na niewychodzeniu z domu, zaproponuję Wam ciekawe filmy, gry i bajki.  

Dla tych starszych poleciłabym filmy Marvela, takie jak: „Avengers”, „Iron Man” czy „Thor”, jak również wytwórni
DC np. „Aquaman”, „Liga sprawiedliwości” czy „Wonder Women”. 
Te niesamowite przygody superbohaterów na pewno zainteresują fanów akcji, fantastyki i science fiction.
Myślę, że każdy już oglądał takie klasyki jak „Piraci z Karaibów”, „Harry Potter”, „Star Wars” czy „Władca
pierścieni”, ale jeśli ich jeszcze nie widzieliście, bardzo polecam te filmy.
Z gier na pewno polecam Carcasson, Dixit i Rummikub. Pierwsza gra polega na układaniu płytek tak,

by stworzyć miasta, klasztory, drogi, mosty i inne rzeczy oraz na zbieraniu punktów za ułożone budowle. 
Druga jest dość prosta, składa się z kart z dziwnymi obrazkami, jedna osoba podaje skojarzenie, a reszta
graczy dodaje po jednej karcie pasującej do skojarzenia i wszyscy muszą zgadnąć, która karta jest położona
przez osobę wymyślającą skojarzenie. Rummikub polega na układaniu klocków z różnokolorowymi cyferkami w
odpowiednie kombinacje.
Dla najmłodszych polecam bajki takie jak: „Spongebob”, „Fineasz i Ferb” czy „Spider-Man Uniwersum”, 
na pewno dostarczą wiele śmiechu i rozrywki.
Oprócz tych, które zaproponowałam, jest jeszcze wiele innych ciekawych filmów, gier i bajek, ale na pewno coś
Wam się z tego spodoba.                                                              
                                                                                               Aleksandra Jerzak, kl.6c
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