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W tym roku będzie wyjątkowo…

Wirtualna Wigilia Klasowa?

Przez sytuację
pandemiczną
Rząd nakazał
wszystkim
szkołom przejść
na nauczanie
zdalne i przedłużył
je do końca roku
2020, przez co
okres
przedświąteczny
spędzimy w domu.
W szkole mamy
tradycję, że w
jeden dzień
wszystkie klasy
organizują w
swojej sali Wigilię i
spędzają razem

czas w miłej
atmosferze. Tym
razem nie mamy
takiej możliwości i
musimy spędzić
ten czas w
domach bez
kolegów z klasy,
jednak są
sposoby, aby w
jakiś sposób
chociaż poczuć
klasowy klimat
Świąt z osobami z
klasy. Jest
możliwość, aby
połączyć się na
przykład na
Zoomie,

Messengerze lub
innej aplikacji
umożliwiającej
rozmowę wideo i
ubrać się
świątecznie.
Można również
wziąć opłatek i
"dzielić" się nim
wirtualnie.
Składasz osobie
życzenie i ona
tobie, łamiecie
swój opłatek i go
jecie i tak ze
wszystkimi
osobami. Na
zoomie jest opcja
"breakout room"

i polega ona na
tym, że host dzieli
osoby na jakąś
ilość grup i wtedy
rozmawiają one w
mniejszym gronie.
Ułatwi to
składanie życzeń.
Podczas rozmowy
jest możliwość,
aby wziąć swoje
własne jedzenie,
które lubimy i jeść
je podczas
rozmowy z
rówieśnikami.
Pomimo że nie
jest to taka sama
Wigilia

jak zawsze, to jest
to jakieś wyjście.
Uważam, że warto
chociaż w sposób
wirtualny spędzić
symboliczne
Święta z kolegami
z klasy, ponieważ
jest to dobra
okazja, aby
spędzić więcej
czasu, lepiej się
poznać i wspólnie
porozmawiać na
różne tematy.

Kinga Stachowska

Niecodzienna Wigilia Klasowa przed nami...

W tym
numerze:

O czym warto
pamiętać podczas
zdalnego
nauczania?

Poradnik
prezentowy.

Pomagamy, nawet
w czasach
pandemii.

Czy można
zatrzymać czas?
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Społeczniaka
Pomagamy...

Udało nam się 
pomóc zwierzętom!

Tuż przed
zamknięciem
szkół  klasie 8b
udało się
zorganizować
zbiórkę
potrzebnych
rzeczy dla
schroniska w
Legnicy.
Schronisko to
potrzebowało
karmy mokre i
wszelkiego
rodzaju inne
artykuły
zwierzęce.
Zbiórka
zakończyła się
sukcesem.

Zebraliśmy
bardzo dużo
artykułów, za co
z całego serca
dziękujemy
darczyńcom.
Okazało się
jednak, że 
uzbieraliśmy
również dość
dużą ilość
karmy suchej.
W związku z
tym
dokonaliśmy
podziału.
Znaczna
większość
karmy trafiła do
schroniska

w Legnicy,
natomiast
karma sucha i
część innych
zbiorów trafiły
do Osieka. Obie
placówki bardzo
cieszyły się z
podarunków.
Jeszcze raz
dziękujemy
wszystkim
zaangażowanym.

Julia Banasiak

Wiadomo, w
dzisiejszych
czasach
najlepiej jest
ograniczać
kontakt z
drugim
człowiekiem.
Jednak zbliżają
się Święta i
dobrze by było
zaopatrzyć się
w prezenty dla
naszych
bliskich. 
Galerie
handlowe na
dzień obecny
są zamknięte,
jednak niedługo
mają zostać
ponownie
otwarte. Moim

zdaniem mimo
wszystko watro
jednak
zdecydować się
na zamawianie
produktów
przez Internet.
Dzięki temu nie
musimy
wychodzić z
domów i
narażać się na
kontakt z
wirusem. Poza
tym w
Internecie jest o
wiele większy
wybór
produktów niż
w sklepach
stacjonarnych.
Te Święta na
pewno nie będą

takie same, jak
wcześniej,
jednak nie
należy tracić
nadziei. Nawet
jeśli w tym roku
nie możemy
spotkać się z
bliskimi, bo są
w
podwyższonej
grupie ryzyka,
to zawsze
prezenty można
przekazać
kurierem.
Najważniejsze
jest to, aby
pamiętać o
bliskich.

Emilia Łagun 

W tym roku będzie inaczej…

Prezenty 
w czasach pandemii

Czas prezentów...

Nasze podarki :)
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Podam teraz kilka z nich.

1. Na pewno warto pamiętać o tym,
żeby regularnie wietrzyć swój
pokój lub jakiekolwiek inne
pomieszczenie, w którym akurat
mamy lekcje. Świeże powietrze
dobrze wpłynie na nasz mózg i
dzięki temu będzie nam się lepiej
pracowało. Oczywiście można
również wychodzić na dwór, jeżeli
naprawdę nie chce się wietrzyć
swojego pokoju. Jednak po
powrocie warto chociaż na chwilę
otworzyć okno i sprawić, że będzie
nam się później po prostu o wiele
lepiej oddychało.

2. Wykonywanie ćwiczeń. 
Mówię tu o ćwiczeniach
sportowych, ponieważ kiedy
jesteśmy w domu, dla niektórych
wykonywanie ćwiczeń może być
trudne, ponieważ dawniej mogli
wykonywać je na przykład na
siłowni. Jednak w domu również
można ćwiczyć, niezależnie od
tego, jaki sprzęt posiadamy.
Można robić brzuszki, przysiady
lub cokolwiek innego. Warto
pamiętać o tym, żeby wykonywać
ćwiczenia w miarę regularnie i w
miarę swoich możliwości.
Oczywiście jest też jedna opcja,
jeżeli ktoś nie umie wykonywać
jakichś ćwiczeń lub po prostu mu
się nie chce. Wystarczy pójść na
klasyczny spacer. Nie musi on być
bardzo długi, ale warto spędzić
przynajmniej godzinę na świeżym
powietrzu.

3. Ograniczenie słodyczy i „śmieciowego” jedzenia. 
Jest to rzecz, która dla niektórych może być trudna, bo nie wyobrażają
sobie życia bez takiego jedzenia, za to innym przychodzi to o wiele
łatwiej. Trzeba pamiętać o tym, że nadmiar cukru może prowadzić do
próchnicy zębów lub różnych innych chorób.

4. Ograniczenie spędzonego czasu przed ekranem komputera lub
innych tego typu urządzeń. 
Ten podpunkt dla niektórych może być wręcz niemożliwy do spełnienia,
ale teraz, kiedy jest nauczanie zdalne, niektórzy spędzają przed
komputerem za dużo czasu. Mogą z tego wyniknąć pewne problemy,
takie jak ból pleców czy zmęczone oczy. Jeżeli właśnie bolą nas plecy, to
znaczy, że warto się porozciągać. Kilka regularnie wykonywanych
ćwiczeń z pewnością może nam pomóc.

Mam nadzieję, że moje porady pomogły i może cześć z Was wprowadzi
je w życie.

Amelia Ekiert

Ponieważ kwarantanna trwa już od dłuższego czasu i pewnie potrwa jeszcze dłużej, warto zadbać o
siebie i o swoje nawyki.

Zdrowe nawyki podczas kwarantanny

Spacer... Amelia Ekiert
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Często
zastanawiamy
się, dlaczego
chwile mijają tak
szybko.
Rozpoczęcie
roku szkolnego,
zeszłoroczny
Sylwester, czy
choćby własne
urodziny i wiele
innych
niezwykłych
momentów,
które
pamiętamy,
jakby były
wczoraj, dziś są
już tak odległe.
Każda
przemijająca
minuta nigdy nie
wróci...
Aż trudno
uwierzyć w to,
że rok szkolny
trwa już ponad
dwa miesiące, a
przecież
jeszcze tak
niedawno
cieszyliśmy się
wakacyjną
wolnością. Wraz
z rozpoczęciem
roku szkolnego
znowu
wpadamy w wir

niezliczonych
obowiązków,
sprawdzianów,
zadań
domowych i
budzików o
szóstej rano.
Przez to
wszystko
ulegamy
złudzeniu, iż
czas pędzi
coraz szybciej
do przodu.
Mamy dużo
obowiązków
oraz zajęć, które
wypełniają cały
plan dnia.
Robimy wiele
rzeczy niemal
jednocześnie.
Po szkole
wracamy do
domu, jemy w
pośpiechu
obiad, a za
piętnaście minut
już siedzimy w
autobusie w
drodze na
korepetycje.
Podczas zdalnej
edukacji jest
podobnie. 

Dopiero po
powrocie do
domu, w
weekend, czy
podczas ferii,
czas zdaje się
zwalniać. Dzięki
tym chwilom
wytchnienia
znika złudzenie,
że godzina trwa
minutę. Gdy
mamy wolny
czas i sami
ustalamy co,
kiedy i jak długo
mamy robić,

nie martwimy
się, że na coś
nie starczy
czasu, bo
przecież ma to
być
przyjemnością,
a nie
obowiązkiem.
Takie chwile
wytchnienia i
odpoczynku są
bardzo
potrzebne.
Trzeba czasami
oderwać się od
nauki, pracy

i rutyny, aby
pozwolić
odpocząć nie
tylko ciału, ale
też umysłowi.
Róbmy to, co
sprawia nam
przyjemność,
na co dzień, nie
tylko w
wakacje.
Spowolnijmy
goniący nas
czas, aby móc
odkrywać i
podziwiać
piękne chwile,

których w
pośpiechu
wcześniej nie
dostrzegaliśmy.
Dbajmy o każdą
cząstkę czasu,
aby później nie
okazał się on
stracony.

Monika Żołud

Wielu z nas już pewnie na podstawie własnych obserwacji zauważyło, kto jest najszybszym sprinterem
na świecie. Jest nim czas. 

Jak spowolnić czas?

Czas...
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