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Na co dzień
widzimy się na
kamerkach
podczas zdalnych
lekcji. Nie mamy
jednak możliwości
porozmawiania z
przyjaciółmi
twarzą w twarz,
przez co nasze
relacje mogą się
pogorszyć.
Niektórzy łatwo
mogą stracić ze
sobą kontakt lub
ograniczyć go do
bardzo małej i
niezbyt częstej
interakcji.

W ostatniej klasie
podstawówki jest
to bardzo trudne,
ponieważ nie
wiemy, kiedy
pandemia się
skończy i czy w
ogóle zobaczymy
się jeszcze na
żywo. Staramy się
urozmaicić sobie
relacje poprzez
np. rozmowy
wideo, lecz nie
jest to to samo, co
prawdziwe
spotkania. Jako że
w tym roku
kończymy szkołę,

chcemy spędzać
jak najwięcej
czasu ze sobą, ale
obecna sytuacja
na to nie pozwala.
Aby utrzymać ze
sobą taki sam
kontakt, jak
wcześniej i
wiedzieć na
bieżąco, co dzieje
się u naszych
przyjaciół,
możemy
codziennie ze
sobą pisać,
rozmawiać ze
sobą przez
telefon, przez

rozmowy wideo,
np. na
Messengerze lub
możemy sobie
wysyłać filmiki i
opowiadać o
swoim dniu, jeżeli
druga osoba nie
ma czasu na
rozmowę. Otworzy
je ona wtedy,
kiedy będzie miała
czas i będzie
miała możliwość
odpowiedzenia na
filmiki i
opowiedzenia
również o swoim
dniu. Jest to

ciekawy sposób,
aby być na
bieżąco. Jednak
uważam, że
naprawdę nic nie
zastąpi tradycyjnej
rozmowy na żywo,
bo takie rozmowy
są po prostu
najlepsze i mam
nadzieję, że
niedługo wrócimy
do normalności.

Kinga Stachowska

Przez pandemię koronawirusa musimy ograniczać spotkania z innymi, przez co szkoły przeszły na
nauczanie zdalne.

Relacje w klasie podczas nauczania zdalnego

W tym
numerze:

Kamerki na
zdalnym...

Jak wyprowadzać
pupila w czasie
kwarantanny?

Klika słów o
odskoczni.

Spacer, czyli
dobry pomysł na
spędzenie
wolnego czasu.

Jak dbać o relacje w czasie zdalnej edukacji? Pixabay
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Społeczniaka
Zwierzęta na zdalnym... 

Spacery z pupilem 
w trakcie kwarantanny

Kamerka 
na zdalnym

W poprzedniej
 gazetce
również 
pisałam o
zwierzętach na
zdalnym i ich
sytuacji, ale w
tym numerze
chciałabym
poruszyć temat
spacerów.
Normalnie przed
czasem
kwarantanny po
prostu
wychodziliśmy z
naszymi psami
na długie lub
krótkie spacery.
Teraz jest już
trudniej,
szczególnie
kiedy
zachorujemy

na COVID-19.
Jak
zapewniamy
teraz ruch
naszym
ukochanym
pupilom?
Właśnie teraz
podam
przykłady. Kiedy
zachorujemy,
możemy na
przykład
poprosić o
wyprowadzenie
naszego pupila
kogoś z rodziny
albo zgłosić się
to jakieś
organizacji,
która wyśle do
nas
wolontariuszy.
Mniejszy

problem jest
wtedy, gdy
mamy do
dyspozycji duży
ogród. Wtedy
psiaki po prostu
po nim biegają.
Mam jednak
nadzieję, że
nikomu z nas
nie zdarzy się
taka sytuacja i
będziemy mogli
bez przeszkód
wychodzić na
spacery z
naszymi
pupilami.

Oliwia
Kulczycka

Często zdarza
się, że dzieci na
zdalnym mają
problem z
Internetem. I
nie mogą wtedy
włączyć
kamery, a kiedy
jednak to
zrobią, to ich
wyrzuca ze
spotkania,
dlatego wolą
nie ryzykować.
Niektóre dzieci
mogą włączyć
kamerki,
chociaż wolą je
wyłączone.
Ważne jest to,
że wtedy, kiedy
masz problem z
Internetem,

to przed lekcją
powiadom o
tym tego
nauczyciela, z
którym masz
teraz zajęcia.
Ważne jest też
to, żeby mieć
włączoną
kamerkę, jeśli
jest taka
możliwość.
Niektóre dzieci
mają wyłączoną
kamerkę,
ponieważ:
grają, oglądają
filmy, śpią i tym
podobne. Jest
dużo takich
dzieci, które tak
robią, aby tylko
się nie uczyć.

Pamiętajmy o
tym, żeby mieć
włączone
kamerki, gdy
jest taka
możliwość, bo
lepiej się wtedy
rozmawia z
innymi.

Lena Kukla,
Maja Witczak,
Weronika
Starzec, Zuzia
Starzec

Maxiu

Włączasz kamerkę?

Oliwia Kulczycka

Pixabay
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Społeczniaka
Żyjemy w takich czasach, że każdy z nas przeżywa różne kryzysy.

W poszukiwaniu odskoczni…

Czasami
człowiek
potrzebuje
swego rodzaju
zajęcia, aby
zapomnieć o
jakiejś złej
sytuacji, w jakiej
się znalazł, czy
o jakimś złym
wydarzeniu,
jakiego doznał
danego dnia.
Nazywamy to
kolokwialnie
odskocznią.
Zacznijmy
jednak od tego,
czym właściwie
ona jest.
Używając
pojęcia
odskocznia
zazwyczaj
chodzi nam o
zajęcie, które
sprawia
przyjemność,
jednocześnie
sprawiając, iż
zapominamy o
tym, co złego
się stało albo
przynajmniej
pozwala mniej
się tym
przejmować.
Jednocześnie
nie jest to coś
przyziemnego
jak czytanie
ulubionej książki
czy wyjście na
spacer. Musi 
być to zajęcie,
które sprawia
przyjemność
bardziej

niż inne. Nie
myślę tu też o
jedzeniu, gdyż
można popaść
w zajadanie
nerwów, stresu,
negatywnych
emocji, co i tak
do niczego
dobrego nie
prowadzi, a daje
tylko efekt
chwilowy.
Zajęcie to musi
być wyjątkowe -
to jedno, dla
którego
moglibyśmy
porzucić
wszelkie inne
zajęcia. Jedno
jedyne takie,
konkretne
zajęcie, które
albo chcemy
wiązać ze swoją
przyszłością
albo tak nas
interesuje, że
dla przeczytania
o tym artykułu
możemy
porzucić nawet
naukę na
następny dzień.
To tylko
przykłady, które
przytoczyłem,
aby wykazać,
że zajęcie
określane
terminem
odskoczni
pomaga tylko
wtedy, 

gdy jest
faktycznie
takim, które
wciąga nas
najbardziej ze
wszystkich, od
którego nic
ciekawszego
nie widzimy, nie
znamy.
Przykładowo
odskocznią
może być
religia, bardzo
głębokie
zainteresowanie
się czymś (np.
motorsport,
prawo, historia,
polityka, sztuka

itp.). Są to
zazwyczaj
zainteresowania
związane z
dużym
pogłębianiem
swojej wiedzy
na ten temat.
Skoro teraz
wiemy, czym
jest
"odskocznia" to
pora określić,
jaki ma to
wpływ na nas.
Odskocznia
otóż pozwala
nam zapomnieć
o złych
wspomnieniach

oraz trochę
polepszyć swój
stan mentalny.
Jest to o tyle
ważne, że ktoś,
komu
przydarzyło się
coś złego,
dzięki
odskoczni
kolokwialnie
mówiąc "nie
łapie doła", albo
w przypadku 
gdy dana osoba
miała ciężki
dzień, po prostu
się odpręży i
zrelaksuje.
Teraz

o odskoczniach
wiemy już
wszystko. Pora
szczególnie w
czasie pandemii
znaleźć sobie
taką. To,
Szanowni
Czytelnicy, leży
już w gestii
każdego z Was.

Maciej
Makowski

W poszukiwaniu odskoczni... Pixabay
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Spacer to zawsze dobry pomysł!

Po pierwsze,
trzeba pamiętać
o tym, by nie
garbić się. Nie
zawsze jest to
tak łatwe, jak
mogłoby się
wydawać. Aby
poprawiać
naszą postawę
pod względem
garbienia się
możemy
skorzystać z
wielu
przystępnych
ćwiczeń. W
Internecie jest
ogrom
propozycji
ćwiczeń na
wzmocnienie tej
partii ciała.
Takie ćwiczenia
warto
wykonywać
podczas przerw
między lekcjami.
Oprócz tego
pamiętajmy, aby
nie siedzieć w
pozycjach
szczególnie
niekorzystnych
dla naszych
nóg. Nie
powinniśmy
zaplatać ich ani
na nich

siedzieć.
Podczas
zdalnego
nauczania
mamy też mało
ruchu ogólnego.
Nie musimy
udawać się do
szkoły ani
poruszać się po
niej. Trzeba
jednak znaleźć
zamienniki tych
codziennych
czynności, na
przykład wyjść
na spacer czy
pobiegać.
Nawet jeśli na
dworze jest
zimno, nie
trzeba
rezygnować z
tych aktywności,
wystarczy się
cieplej ubrać i
możemy dalej
cieszyć się
aktywnościami
fizycznymi na
świeżym
powietrzu.
Kiedy jednak
pogoda
wyjątkowo nie
sprzyja, 

oczywistą
rzeczą jest, że
nie będziemy
spacerować. W
takie jesienne
lub zimowe dni
nic nie stoi na
przeszkodzie,
aby zrobić
sobie trening w
domu. Do
świetnego
treningu nie
potrzebujemy
nic, oprócz
naszego
własnego ciała

i oczywiście
chęci. Mogłoby
się wydawać,
że takie
oczywiste
czynniki jak
nasza postawa
czy stopień
ruchu nie
wpływają na
nasze
samopoczucie,
lecz w
rzeczywistości
jest wręcz
przeciwnie.
Kiedy

dostarczymy
naszemu ciału
porcję świeżego
powietrza i
zapewnimy
aktywność
fizyczną,
zauważymy
dużą zmianę.
Będziemy
bardziej radośni
i pełni energii.
Podsumowując,
nie
zapominajmy o
regularnym
dbaniu o nasze

ciało, a efekty z
czasem będą
naprawdę
zauważalne.
Życzę
wszystkim
powodzenia i
wytrwałości w
treningach.

Julia Banasiak

Podczas zdalnego nauczania spędzamy bardzo dużo czasu w pozycji siedzącej. Wtedy nasze ciało jest
narażone na niekorzystne pozycje. Warto zwrócić na to uwagę i zadbać o postawę naszego ciała.

Ruch to zdrowie!
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