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

Numer 213 09/20

Wszyscy wiedzą,
że nauka w tym
roku będzie
wyglądać inaczej,
niż w pozostałych
latach. Jest więcej
wymagań i zasad.
Obostrzenia
ograniczają
zarówno uczniów,
jak i nauczycieli.
Nie można robić
projektów w
grupach i
przesiadać się na
inne miejsca w
sali. Uczniowie nie
mogą także
pożyczać

przyborów. W
takim razie co jest
lepsze?
Nauczanie zdalne
czy stacjonarne?
Wiadomo, że
czasami łatwiej
jest, gdy
nauczyciel może
wytłumaczyć coś
osobiście, a nie za
pośrednictwem
komputera. Kiedy
siedzi się samemu
w domu, nie
zawsze można się
skupić na nauce.
Jest wiele rzeczy,
które mogą

rozpraszać i nie
każdy potrafi
zmobilizować się
do pracy. Kiedy
jest się w szkole,
ma się ściśle
wyznaczony czas
na naukę. Nie
można przełożyć
tematu, nawet jeśli
by się chciało.
Oprócz tego, kiedy
było nauczanie
zdalne, nie
mieliśmy kontaktu
z rówieśnikami.
Z drogiej strony
podczas e-
learning'u lekcje

rozpoczynały się o
późniejszej
godzinie i
uczniowie mogli
się bardziej
wyspać. Kiedy
ktoś rozumiał jakiś
temat, nie musiał
czekać na resztę
klasy, tylko mógł
zająć się czymś
dla siebie
trudniejszym.
Kiedy nauczyciele
wysyłali tylko
materiały, można
było samemu
rozplanować
naukę.

Nie zawsze trzeba
było robić
wszystko od razu.
Moim zdaniem
oba sposoby
nauczania mają
swoje plusy i
minusy. Warto
brać to, co jest, bo
nigdy nie
wiadomo, co
zdarzy się w
przyszłości.

Ala Starzec

Ten rok szkolny zaczął się inaczej, niż inne. Niektórzy uważają, że powrót to dobry pomysł, inni
woleliby zostać na nauczaniu zdalnym.

Co nas czeka w tym roku?

Nasz los jest nieznany...

W tym
numerze:

Trudny czas dla
świata - kolejna
część artykułu
naszego
absolwenta.

Powrót do szkoły
w czasach
koronawirusa. 

Pomagamy
zwierzakom -
przyłącz się!

Ala Starzec
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jedzeniem,
dlatego warto
pamiętać o tym,
aby zabierać z
domu więcej
przekąsek. To
samo dotyczy
stołówki. Nie
możemy teraz
przychodzić na
stołówkę na
przerwie
śniadaniowej i
pić herbatę.
Teraz można
brać tylko
własne napoje,
a stołówka jest
czynna tylko na
przerwie
obiadowej. Te
zasady mogą
wydawać się
trudne do
zaakceptowania,
jednakże po
krótkim czasie
łatwo się do
tego
przyzwyczaić.
Warto stosować
się do tych
reguł, aby
uczynić ten
nietypowy rok
szkolny
bezpiecznym.

Amelia Ekiert

Zachowaj dystans!

Jednakże we
wrześniu
szkoły zostały
z powrotem
otwarte. Część
osób nie była
do tego
przychylnie
nastawiona, a
niektórzy
rodzice nie
chcieli
puszczać
swoich dzieci
do szkół. A jak
wygląda to w
naszej
placówce ?
Ten rok
szkolny będzie
inny, niż
poprzednie.
Przykładowo
uczniowie nie
przemieszczają
się do innych

klas. Wszystkie
lekcje są w
tylko jednym
pomieszczeniu.
Oczywiście
wyjątkiem jest
informatyka, wf
i etyka. Jeżeli
mamy lekcje
poza swoją
klasą, musimy
czekać na
danego
nauczyciela,
żeby
zaprowadził
nas do klasy.
Szkoła jest
również
podzielona na
trzy strefy.
Przykładowo
moja klasa jest
w strefie
trzeciej.
Przerwy

też wyglądają
inaczej,
ponieważ teraz
wychodzimy
strefami na
dwór lub
zostajemy w
szkole na
korytarzach.
Jest w tym
minus, bo
niektórzy
muszą
wychodzić rano
na dwór i nie
jest to
przyjemne
doświadczenie,
ponieważ na
początku dnia
jest naprawdę
zimno.
Ważną rzeczą
jest też to, że
teraz nie
wszyscy

wchodzą do
szkoły
głównym
wejściem.
Osoby z
trzeciej strefy
wchodzą i
wychodzą
bocznym
wejściem, które
znajduje się
obok sali
gimnastycznej.
I oczywiście
najważniejszą
nowością w
tym roku jest
noszenie
maseczek i
dezynfekowanie
rąk przed
wejściem do
szkoły. Przy
każdym z
dwóch wejść
stoi nauczyciel

i pilnuje nas,
abyśmy użyli
żelu
antybakteryjnego.
Oczywiście
jeśli ktoś chce,
to może nosić
rękawiczki,
które
większość z
nas nosi
również na
informatyce i
gazetce.
Jednak nie jest
to wygodne,
więc po prostu
lepiej
dezynfekować
ręce przed
każdą lekcją. 
Ważną kwestią
jest też to, że
nie można
dzielić się 

Jak już wszyscy wiemy, w marcu 2020 roku w Polsce zostały zamknięte szkoły z powodu COVID-19.

Powrót do szkół w dobie koronawirusa 

Amelia Ekiert
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Tragedia
budżetu Polski

Budżet naszego
kraju jest w
kryzysie.
Najlepiej
pokazuje to
wprowadzenie
podatku od
deszczu. To co?
Może jakiś
podatek dla firm
notujących
miesięczny
zarobek ponad
70 milionów?
Tak zwane
Sasinowe. Co
rząd na to?

Klęska
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej

MEN dzielnie
walczył z
koronawirusem
w szkołach,
wprowadzając
obostrzenia w
celu puszczenia
uczniów do
szkół. Na
przełomie 2/3
września kilka
szkół już
przeszło na
zdalny model
nauczania, a do
niektórych szkół
i przedszkoli
pozostających
otwartymi
ustawiały się
wręcz PRL-
owskie kolejki

uczniów
czekających na
swoją kolej do
dezynfekcji rąk.
W MEN walczyli
dzielnie, ale
wyszło jak
zwykle,
nieprawdaż?

Czy wiedział,
co powiedział?

Podczas audycji
programu
Konrada
Piaseckiego na
antenie TVN 24,
rzecznik praw
dziecka
stwierdził, że
edukatorzy
seksualni
podają dzieciom
tabletki na
zmianę płci.
Wymowny
wyraz twarzy,
jaki przybrał w
tamtym
momencie
prowadzący
programu, mówi
sam za siebie i
jasno
odzwierciedla
reakcje wielu
osób, w tym
mnie, na te
słowa. Nie za
bardzo mam jak
się tutaj
rozpisywać,
gdyż w numerze
37 

wyręczył mnie
tygodnik
„Angora”. Ale to
nie koniec.
Jeszcze
bardziej
interesująca
była wypowiedź
prezesa PSL -
Władysława
Kosiniaka-
Kamysza:
„Nikogo nie
można
faszerować
lekami bez jego
zgody, jeśli pan
Pawlak ma
informacje i
dowody na to,
że taka rzecz
ma miejsce, to
niech złoży
zawiadomienie

do prokuratury”.
I złożył…

Znowu awaria

Prokuratura
wszczęła
śledztwo w
sprawie kolejnej
już awarii
systemu
przesyłającego
ścieki do
oczyszczalni
Czajka. Tak.
Znowu mamy w
Warszawie tę
samą awarię.
Rząd oskarża o
nią obecnego
prezydenta
Warszawy.
Ciekawe tylko,
że ja, uczeń

lat 15, nie
muszę się
doktoryzować,
aby jasno
stwierdzić, że
zgodnie z
kartami historii
budowę
wadliwego
systemu zaczął
świętej pamięci
prezydent Lech
Kaczyński, gdy
był jeszcze
prezydentem
Warszawy.

Nie tylko
Białoruś

Teraz już trochę
dalej od Polski,
bo w Bułgarii
trwają protesty

spowodowane
buntem
społeczeństwa
wobec
skorumpowanego
rządu, który, jak
sami
stwierdzają
obywatele
kraju, ma w
sobie ministrów
bez
kompetencji do
pełnienia funkcji
w obecnie
przypisanym do
nich resorcie.

Maciej
Makowski

(W następnym
numerze
ostatnia część!)

Trzecia część cyklu naszego absolwenta, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – Macieja
Makowskiego.

Trudny czas dla świata

Trudny czas... Pixabay
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Zbieramy
mokrą karmę
w puszkach
dla psów i
kotów. Mile
widziane będą
również koce,
poduszki,
kołdry i inne
różne
wygodne

legowiska dla
zwierząt.
Wszystkie
rzeczy będą
przekazane do
schroniska w
Legnicy.
Zbiórka trwa
od 21
września do
16

października.
W każdej
strefie
znajduje się
jedno pudełko
na zbiory. W
strefie I obok
plakatu z
napisem
PANda Karmę,
w strefie

II obok pokoju
nauczycielskiego
oraz na
korytarzu w
strefie III.
Zbieramy
jedzenie oraz
ciepłe posłania
dla zwierząt,
ponieważ
zbliża

się zimniejsza
pogoda i
bardzo przyda
się im pomoc
w tych
trudnych
czasach. W
razie
jakichkolwiek
pytań proszę 
kierować

się do klasy
8b. Chętnie
odpowiemy na
wszystkie
wiadomości
przez
dzienniczek
internetowy.

Kinga
Stachowska

Przyłącz się!
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Czy słyszałeś już o naszej akcji? Zbiórka PANda Karmę jest organizowana przez klasę 8b. 

PANda Karmę

8b


	W tym numerze:
	Trudny czas dla świata - kolejna część artykułu naszego absolwenta.
	Powrót do szkoły w czasach koronawirusa.
	Pomagamy zwierzakom - przyłącz się!
	Ten rok szkolny zaczął się inaczej, niż inne. Niektórzy uważają, że powrót to dobry pomysł, inni woleliby zostać na nauczaniu zdalnym.

	Co nas czeka w tym roku?
	Jak już wszyscy wiemy, w marcu 2020 roku w Polsce zostały zamknięte szkoły z powodu COVID-19.

	Powrót do szkół w dobie koronawirusa
	Trzecia część cyklu naszego absolwenta, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – Macieja Makowskiego.

	Trudny czas dla świata
	Czy słyszałeś już o naszej akcji? Zbiórka PANda Karmę jest organizowana przez klasę 8b.

	PANda Karmę

