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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 211 06/20

Pandemiczny przybornik każdego ucznia!

W tym
numerze:

1. Potop w sali nr
11!

2. Trudny czas dla
świata - refleksje
naszego
absolwenta...

3. Zamknięci w
jednej sali!

PS Witamy 
po wakacjach
:)

Wyposażenie ucznia w czasach Covidu, 
czyli co warto mieć pod ręką?

Powrót do szkoły
znacznie różnił się
od ubiegłych lat.
Życie w czasach
pandemii jest
inne, zmiany
powinny zajść
również w
naszych
plecakach. Do
zestawu rzeczy,
które uczeń
potrzebuje
przynosić do
szkoły, dołączyło
wiele niezbędnych
przedmiotów. W
naszym małym
niezbędniku

powinna
obowiązkowo
znaleźć się
maseczka.
Uważam, że
najlepszym
pomysłem jest
zabieranie ze
sobą dwóch sztuk,
na wypadek,
gdyby pierwsza
gdzieś się
zawieruszyła lub
zwilgotniała.
Kolejną przydatną
rzeczą jest
poręczny
pojemniczek z
płynem

do dezynfekcji.
Pomimo, iż w
naszej szkole jest
wiele miejsc, w
których uczeń
może
zdezynfekować
dłonie, wygodnie
jest mieć własny
płyn, którego
możemy użyć w
każdej chwili.
Następną rzeczą,
o której nie
możemy
zapominać, są
rękawiczki
jednorazowe.
Szczególnie

potrzebne
podczas zajęć
informatycznych.
Warto mieć w
plecaku więcej niż
jedną parę. Inną
ważną rzeczą są
chusteczki
higieniczne, które
powinniśmy
wykorzystywać
podczas kichania
lub jako ochronę
przy dotykaniu
przedmiotów,
które są narażone
na wielorazowy
dotyk innych osób.
Lista potrzebnych

rzeczy nie jest
obszerna, więc
każdy jest w
stanie takie
przedmioty mieć
ze sobą. Jeszcze
raz zachęcam do
korzystania z tych
środków.
Dezynfekujmy i
myjmy ręce,
zasłaniajmy
twarze, a wspólnie
damy radę
przetrwać ten
trudny czas.

Julia Banasiak

Julia Banasiak
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Zamknięci 
w jednej sali!

Potop 
w sali nr 11!

Ze względu na
liczne
obostrzenia,
które zostały
wprowadzone
do szkół,
większość
placówek
zdecydowała
się na
przeniesienie
uczniów do
jednej sali. Cała
szkoła została
podzielona na
strefy, co miało
zapobiec
dużym
skupiskom
uczniów. Każda
klasa ma teraz
swoją salę. Z
jednej strony
jest to dobre,
ponieważ
pracownicy
szkoły nie
muszą
dezynfekować
ławek po każdej

lekcji. Wszyscy
siedzą na
swoich
miejscach,
przez co
unikamy
niepotrzebnych
zarazków.
Własna sala
pozwala
uczniom na
zostawienie
swoich rzeczy
w
pomieszczeniu.
Po każdej lekcji
dzieci nie
muszą brać ze
sobą ciężkich
plecaków.
Istnieją
oczywiście
minusy tego
rozwiązania.
Nauczyciele,
którzy
przychodzą z
innych klas,
czasami mają
problem

z obsługą
tablicy
multimedialnej
czy komputera,
których nie
znają. Niestety,
nie będzie też
można
korzystać z
materiałów
dydaktycznych,
np. atlasów czy
fiolek z
pracowni
chemicznej.
Podsumowując,
zmiana ta nie
jest może
idealna, jednak
moim zdaniem
jest potrzebna,
aby choć trochę
zmniejszyć
liczbę zakażeń.

Emilia Łagun

Ta środa
zostanie przez
nas na długo
zapamiętana.
W klasie
czwartej 
podczas lekcji
niemieckiego
nagle z
grzejnika
zaczęła lać się
woda! Po chwili
zmieniło się to
w wielką
kałużę!
Niektórzy

mówili na to
„dopływ Wisły”
albo po prostu
„Wisła”. Nasza
pani kazała
nam przenieść
tornistry jak
najdalej od
„Wisły”.
Następnie
kilkoro uczniów:
Alex, Karol i
Wojtek, poszło
zawołać panią
sprzątającą,
która

na szczęście
uratowała
sytuację w
klasie. I tak
nasza
historyjka się
skończyła :3

Alex Cappare,
Maja Witczak,
Weronika
Rejda,
Weronika
Starzec i Julia
BrzezińskaWszystko pod ręką!

Wisła!

Emilia Łagun

Alex Cappare
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Pierwsza część cyklu naszego absolwenta, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – Macieja
Makowskiego.

Trudny czas dla świata

 Pandemia
koronawirusa.
Protesty na
Białorusi po
kolejnych
sfałszowanych
wyborach
prezydenckich. 
W Polsce
coraz większe
napięcia na
linii rząd -
opozycja.
Zamieszki w
USA i wiele,
wiele innych...

 Rok 2020 to
dla świata po
prostu trudny
czas.
Na świecie i w
Polsce
obecnie wiele
się dzieje, a na
arenie
międzynarodowej

każdy stara
być się bardzo
ostrożny, tylko
jak zwykle nie
Polska.

Białoruś

Najlepszym na
to dowodem
jest
rozmieszczenie
białoruskich
wojsk na
granicy z
Polską
właśnie.
Można
powiedzieć, że
w związku z
sytuacją na
Białorusi wojna
wisi w
powietrzu i
trzeba działać
ostrożnie, by
ona

nie
wybuchła. W
przypadku
ataku na
Białoruś,
państwu
atakującemu w
moment
wypowie wojnę
Rosja, a to
będzie już
tylko
przesądzało o
wyniku
takowej wojny.
Sankcje tylko
zaogniają
sytuację, co
potwierdzają
słowa
prezydenta
Białorusi: „Już
ja im pokażę,
co to są
sankcje” lub
oskarżenie
Polski

i Niemiec o
otrucie
rosyjskiego
opozycjonisty.
Rozwiązanie
dla tej sytuacji
istnieje, ale
wymaga
niemałego
wysiłku oraz
dużej
ostrożności.
Będzie ono
polegać na
tym, że
Łukaszenka
albo zostanie
obalony, albo
w końcu ustąpi
samemu. To
jednak leży
głównie w
rękach
Białorusinów,
którzy będą co
najwyżej
wspierani

przez
zagranicę.

Zamieszki 
w Stanach
Zjednoczonych

Od czasów
zabójstwa
George'a
Floyda minęło
już trochę
czasu, a w
USA nadal
trwają
protesty,
często
przeradzające
się w
zamieszki.
Sprawa była
bardzo głośna,
a w
zamieszkach
ginęli
obywatele
USA, w tym

czarnoskórzy.
Uczestnicy
manifestacji
domagali jak i
domagają się
działania
rządzących
USA w celu
ukrócenia
prześladowań
czarnoskórych
obywateli
przez policję
oraz działań
przeciw
rasizmowi. 
Protestujący
są wspierani,
jednak akcja
„Black lives
matter” oraz
działania
sportowców i
innych 

(cd. na str. 4.)

Na świecie dzieje się teraz tyle dziwnych rzeczy... Pixabay
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STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Julia Banasiak, Emilia Łagun, Maciej Makowski, Alex Cappare, Maja Witczak, Weronika
Rejda, Weronika Starzec i Julia Brzezińska
Zdjęcia: Julia Banasiak, Emilia Łagun, Alex Cappare, Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

znanych
osobistości
zaangażowanych
w tę akcje to
za mało. 
Noszenie
koszulek i
szerzenie
szacunku i
tolerancji
pomaga,
jednak nie ma
żadnego
skutku w
oddziaływaniu
na gabinet
prezydenta
Stanów
Zjednoczonych.
Kraj, w którym
musi dojść do
społecznej i
kulturowej
przemiany,

musi być
wspierany
bardziej, niż
teraz. Przede
wszystkim,
żeby wymóc
na rządzie
jakieś
działania,
znane osoby
zaangażowane
w ruch BLM
powinny
również pójść
na
manifestacje
ramię w ramię
z
protestującymi.
Dodatkowo
mogą zacząć
pokazywać
między innymi
prezydentowi

Trumpowi, co
jego kraj może
stracić, gdy ten
nie zacznie
działać
przeciw
rasizmowi.
Przykładowo -
kierowcy
wyścigowi
Formuły 1
odmówią jazdy
w Grand Prix
USA,
zagraniczni
celebryci
branży
filmowej nie
zjawią się po
odbiór, jak i w
późniejszym
terminie nie
odbiorą
nagród

Oskarowych,
za swoje filmy.
Podobnych
metod jest
wiele.

Aleksiej
Nawalny

Ostatnio został
otruty rosyjski
opozycjonista,
Aleksiej
Nawalny.
Mówi się, iż
trucizna
została
dodana do
napoju, który
Nawalny wypił
przed lotem na
lotnisku. Po
kilku dniach

w szpitalu
mężczyznę
przetransportowano
do szpitala w
Berlinie, gdzie
stwierdzono
otrucie,
najprawdopodobniej
„Nowiczokiem”,
czyli rosyjską
bronią
chemiczną. To
nie był
pierwszy raz,
gdy na
przestrzeni
ostatnich lat
Rosja użyła tej
substancji. W
2018 roku, w
okolicach
marca, były
rosyjski
szpieg,

Siergiej
Skripal, został
otruty wraz z
córką w
Londynie. Była
to ta sama
substancja.
Nawalny został
niedawno
wybudzony w
szpitalu w
Berlinie.

Polska walka
z
koronawirusem 

Ale to już w
następnym
numerze!

Maciej
Makowski

Czy świat jest w naszych rękach? Pixabay
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