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Trzy miesiace nie chodziliśmy do
szkoły. Przez naukę zdalną nasze
życie wygladało inaczej.

.

Czas pandemii to
okres szczególny.
Dotąd nikt nie
doświadczał takich
chwil, nie tylko u
nas w Skórzewie,
czy w Polsce, ale i
na całym świecie.
Scenariusz z
powieści lub fimów

grozy wszedł w
życie i stał się
naszym udziałem.
Postanowiliśy czas
pandemii utrwalić
na kartkach
naszych
pamiętników i
dzienników.
Dzielimy

się naszymi
przeżyciami i
wspomnieniami
oraz przpisami,
które
wypróbowaliśmy w
minionych dniach.

                         NIECH ŻYJĄ WAKACJE!

Zapłakany Jasiu przychodzi do domu.
Matka pyta co się stało, a Jasiu na to: 
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie
zostało najgorsze świadectwo!

            BEZPIECZNE WAKACJE:

·  Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim
przebywasz, o której godzinie wrócisz.
·  Noś ze sobą numer telefonu do
rodziców.
·  Nie rozmawiaj z obcymi i nie oddalaj się
z nieznajomymi.
·  Pamiętaj o numerach alarmowych.
·  Kąp się tylko w miejscach do tego
przeznaczonych.
·  Pamiętaj o ochronie przed słońcem.
·  W górach nie wyruszaj w trasę, gdy
nadchodzi burza.
·  Uważaj na rośliny, na których się nie
znasz i nie rozpalaj ogniska w lesie.
·  Przestrzegaj zasad higieny!!!

.
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           PAMIĘTNIK Z ZAWIRUSOWANYCH DNI

               Minęły trzy miesiące, odkąd koronawirus pojawił się w Polsce.
Pandemia zmusiła nas wszystkich  do zmiany planów i wprowadzenia nowych
zasad w codziennym życiu. To dotknęło każdego, bez względu na wiek czy rodzaj
wykonywanej pracy. 

             Moja rzeczywistość zmieniła się 12 marca, kiedy to przestałam, tak jak
wszystkie dzieci, chodzić do szkoły. Z początku podobało mi się, bo nie trzeba
było wcześnie wstawać i co najważniejsze, praktycznie nie trzeba było się uczyć.
Spędzałam ten czas w domu z młodszym bratem oraz z rodzicami, którzy też nie
mogli iść do pracy. Czas mijał i sytuacja się nie zmieniała, a nawet pogarszała.
Mama mówiła o problemach z zakupami, a Tata martwił się tym, co czytał na
temat sytuacji związanej z koronawirusem. Związku z tym, że nadal nie mogliśmy
iść do szkoły nauczyciele zaczęli przysyłać materiały zastępujące lekcje szkolne.
Z czasem zaczęliśmy się łączyć przez Microsoft Teams, gdzie odbywały się
lekcje on-line. Kolejne dni przynosiły nowe obowiązki, zakazy i obostrzenia. Nie
mogłam spotykać się ze znajomymi, wyjść na plac zabaw czy do kina, a nawet
nie mogłam odwiedzić chorego dziadka. Za każdym razem, gdy wychodziłam z
domu, musiałam założyć maseczkę. Nie mogłam sama wyjść na rower, pójść na
rolki oraz na spacer. Najwięcej czasu spędzałam z moim młodszym bratem, który
tak jak ja musiał zostać w domu. Dobrze, że mamy ogród, bo tylko tam mogliśmy
swobodnie bawić się tak jak zawsze. 

             W zdalnej szkole brakowało mi najbardziej bliskiego kontaktu z
nauczycielami oraz ze znajomymi. Czas pandemii był i nadal jest ciężki dla
wszystkich na całym świecie. Z powodu COVID-19 zmarło i ucierpiało wiele ludzi.
Zdaję sobie sprawę, że wynalezienie szczepionki pomoże wrócić wszystkim do
normalności, za którą wszyscy tęsknimy.

             Teraz otwierają się już sklepy, place zabaw, kina czy restauracje. Nie
trzeba nosić maseczek na dwór, można się spotykać, jednak trzeba przestrzegać
zasad bezpieczeństwa, pamiętać, by trzymać dystans społeczny, dezynfekować i
myć ręce oraz dbać o siebie i innych. Nie wiem, kiedy skończy się ta pandemia,
ale nadchodzą wakacje i mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży, a we
wrześniu wszyscy spotkamy się w szkole.  

                                                                                   Martyna Bryzek, 6d
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Dzień pierwszy pandemii
  Dzisiaj rząd zamknął szkoły, kina i inne miejsca
publiczne. Pomimo wszystkiego, cieszę się, że nie idę do
szkoły. Chyba innym dzieciom też to pasowało.

Dzień ósmy pandemii
  Teraz każdy dzień wygląda tak samo. Rano wstaję, jem
śniadanie, myję zęby i zasiadam do lekcji. Wieczorem
kończę i po obejrzeniu jednego czy dwóch odcinków
serialu, idę spać. Przynajmniej mogę chodzić po domu w
piżamie.
Dzień trzynasty pandemii
  Rząd ustalił przepisy na temat chodzenia do sklepów.
Tylko osoby powyżej osiemnastu lat mogą dokonywać
zakupów. Co gorsza w sklepie maja prawo ustawić się
tylko dwie osoby do jednej kasy oddalone od siebie o
dwa metry.

Dzień trzeci pandemii
  Pomyliłem się. Nauczyciele zaczęli wysyłać materiały
szkolne. A miało być tak fajnie…

                           DZIENNIK Z PANDEMII
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Dzień siedemnasty pandemii
  Pojawiły się nowości w sprawie zdalnego nauczania.
Teraz, poprzez specjalną aplikację uczniowie i nauczyciel
mogą się połączyć i pogadać ze sobą. Przynajmniej mogę
teraz z innymi rozmawiać.

Dzień dwudziesty piąty pandemii
  Moi rodzice zaczynają się nudzić i chcą wrócić do
normalnej pracy. Mi to nie przeszkadza, ponieważ lubię
być w domu. Ciekawe, kiedy mi też się to zbrzydnie?

Dzień trzydziesty drugi pandemii
  Nadal nie przeszkadza mi ta izolacja. W domu jest dużo
atrakcji, a teraz jeszcze rząd pozwolił na chodzenie po
lesie. Czy można wymarzyć sobie lepszy scenariusz?

Dzień trzydziesty dziewiąty pandemii
  Zostaliśmy poinformowani, że najpewniej nie pójdziemy
do szkoły aż do wakacji. Zaczynam się martwić, że nie
zobaczę już tej szkoły, ba w przyszłym roku idę do innej.
Czemu mnie to martwi? Mam swoje powody…

Dzień czterdziesty szósty pandemii
  Okazało się, że jednak są szanse, że pójdziemy do
szkoły jeszcze w tym roku szkolnym. Mam nadzieję...
Jednak nie wróciliśmy.
                                                          Michał Samolik, 6g
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                  ROGALIKI DLA ŁAKOMCZUCHÓW

Sposób
wykonania:

1.  Do miseczki
wsypać mąkę,
dodać śmietanę
i pokrojone w
kostkę masło.
Składniki
wymieszać i
wyrobić ciasto
do jednolitej
masy, a
następnie
zawinąć je w
folię spożywczą
i włożyć do
lodówki na
około 1
godzinę.

2. 

Ciasto podzielić
na cztery równe
części i każdą z
nich
rozwałkować na
kształt koła, na
blacie
posypanym
mąką. Przy
pomocy noża
przekroić kółko
najpierw na
cztery, a
następnie na
osiem równych
trójkątów.
Potem na każdy
trójkąt nałożyć
łyżeczkę
nadzienia.
Zwinąć od
najszerszego
końca, zagiąć

końcówki
nadając kształt
rogalika.

3.  Włączyć
piekarnik na
180 stopni.
Rogaliki ułożyć
na wyłożoną
papierem do
pieczenia
blachę.
Wstawić
rogaliki do
nagrzanego
piekarnika na
około 20 minut,
aż się
zarumienią. Po
upieczeniu
posypać lekko
cukrem
pudrem.

Smacznego!!!

Emilia
Kurowska, 4b

Czas przygotowania:
ok. 2 godziny

Stopień trudności: łatwe

Składniki:
·  750 g mąki pszennej 
    tortowej;
·  200 g zimnego masła;
·  250 g śmietany 12%;
·  krem czekoladowy lub 
   dżem;
·  cukier puder.
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                 MOJE ŻYCIE W CZASIE PANDEMII

12.05.2020

                Zrobiłam wszystkie lekcje, które zadali mi nauczyciele i wpadłam na świetny pomysł, aby
pomalować moją koszulkę. Postanowiłam podzielić się  planem z moją przyjaciółką Martyną z klasy 6d.
Ponieważ obie lubimy kreatywne pomysły, pomalowanie koszulek przypadło jej do gustu.
Postanowiłyśmy zrobić bluzki przyjaźni. Ponieważ mam specjalne pisaki do malowania ubrań nie
miałyśmy wątpliwości. Nie mogłyśmy się spotkać, więc uznałyśmy, że ja zrobię koszulki dla nas obu,
gdyż tylko ja mam specjalne pisaki.
                 Postanowiłyśmy, że na mojej koszulce będzie puszka napoju lipton, a na bluzce Martyny
herbata, ponieważ lipton to zimna herbata z dodatkiem soku z owoców zwana ice tea. Namalowałam
wzór puszki i wzięłam się do obrysowywania. Dodatkowo narysowałam cytrynę i mały szkic herbaty,
który miał być na koszulce Martyny. Później poprosiłam mamę o pomoc w wyprasowaniu bluzki, aby
rysunek się nie zmył. Następnie wysłałam zdjęcie mojej pracy do Martyny.
                  Jutro mam w planach zrobić projekt dla mojej przyjaciółki. A oto moja praca.
                                 
                                                                                               Blanka Wituła, 6g
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Składniki:

1 szklanka maki pszennej
2 jajka
¾ szklanki wody(najlepiej gazowanej)
3 Łyżki oleju roślinnego
Szczypta soli
2 Łyżki nutelli
1 banan

Przygotowanie:

Mąkę wsypać do miski, dodać jajka, mleko, wodę i sól. Zmiksować na gładkie ciasto. Dodać olej
roślinny i razem zmiksować.
Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni. Przewrócić na drugą stronę, gdy spód naleśnika będzie
już ładnie zarumieniony. Połowę naleśnika wysmarować nutellą i ułożyć na niej pokrojone w plasterki
banany. Naleśnika złożyć na pół i smażyć do rozpuszczenia się nutelli.
Zrobiony naleśnik można posypać cukrem pudrem.
                                                                                                              SMACZNEGO!!!   Paweł Krupa, 4b

                      
                              CUTELLA Z BANANAMI
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    NIECH ŻYJĄ WAKACJE!!

        Niech żyją wakacje,
       niech żyje pole i las,
           i niebo, i słońce,
       wolny, swobodny czas.
       Pojedzie z nami piłka
           i kajak, i skakanka,
    będziemy grać w siatkówkę
       od samiutkiego ranka.

      Gorące, złote słońce
      na ciemno nas opali,
    w srebrzystej, bystrej rzece
         będziemy się kąpali.
         Niech żyją wakacje,
       niech żyje pole i las,
          i niebo, i słońce,
       wolny, swobodny czas. 

                      Autor tekstu:
                  Maria Kownacka 

                      Kompozytor:
                  Jerzy Wesołowski

.

Dziś jest poniedziałek. Budzik zadzwonił o siódmej rano i od razu
wstałem. Ubrałem się, umyłem zęby i zjadłem śniadanie, a potem
przygotowałem książki oraz zeszyty do lekcji. Uruchomiłem
komputer i dołączyłem do spotkania na pierwszej obowiązkowej
lekcji języka angielskiego. Minęło kilka minut i pani zaczęła
sprawdzać obecność, ale Dawida nie było. Postanowiłem do niego
napisać na czacie, ale nie odpowiedział. Pierwsza lekcja przebiegła
bardzo szybko, późnej dokończyłem pracę z religii. Godzinę później
rozpoczęła się lekcja biologii, na której mówiliśmy o tym, jakie
zasady będą obowiązywały na lekcjach online. Następnie odrobiłem
prace domowe i zjadłem obiad, który przygotowała mama. Był
pyszny! Po jedzeniu odpocząłem, a potem wyszedłem na ogród z
moim bratem.Graliśmy w piłkę nożną, goniliśmy się wokół domu i
huśtaliśmy się na huśtawkach. Kiedy wróciliśmy do domu był już
wieczór. Byliśmy bardzo głodni. Zjedliśmy z całą rodziną kolację i
obejrzeliśmy film animowany pt. „Pierwsza gwiazdka”. Opowiadał
on o narodzeniu Pana Jezusa, choć głównym bohaterem był osiołek
o imieniu Bo, który pomagał Marii i Józefowi. Po filmie położyłem do
łóżka byłem zmęczony, więc szybko zasnąłem. To był bardzo
ciekawy dzień, pracowity i pełen wrażeń. 

                                     
                              LEKCJE ONLINE I NIE TYLKO

                               Maksymilian Dobek, kl. 6g

.
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                                                               Drodzy Czytelnicy,

niektórzy z nas kończąc klasę szóstą, opuszczają szkolne mury.

Oto my:

Blanka Wituła, Martyna Bryzek, Kamila Biskup, Michał Samolik, Kamil Marczak, Franciszek Kokot
Jakub Solawa, Aleksanfra Zawieja

Przechodzimy do innej szkoły, w której być może będziemy kontynuować naszą dziennikarską
przygodę. Było nam miło, że towarzyszyliście naszym pierwszym krokom w JUNIOR MEDIA. 
Dziękujęmy za życzliwość,  zainteresowanie i za wspólnie spędzony rok.

Życzymy wesołych wakacji, słońca, odpoczynku, przygód, bezpiecznej zabawy nad morzem, jeziorami
w lesie lub w górach!

Już dzisiaj zachęcamy młodszych kolegów w nowym roku szkolnym do aktywnej pracy w NASZEJ
GAZETCE, życząc wielu sukcesów.

                                                                                  Najstarsi Redaktorzy Gazetki Chopin - Szopen

. .


