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Dzień Babci i Dziadka w czasie pandemii.

Chyba znanym dla każdego świętem jest Dzień babci i dziadka. Te święto wypada co
roku 21 stycznia (dzień babci) i 22 stycznia (dzień dziadka). W Polsce obchodzimy już
od ponad 50 lat. Niestety podczas pandemii nie jest wszystko takie jak dawniej. Jak
wyglądało to święto zaledwie kilka lat temu, a jak je obchodziliśmy w tym roku? Kilka
lat temu dzieci zwłaszcza te młodsze robiły dla swoich dziadków różne laurki,
rysowały ładne rysunki lub robiły jakieś własnoręczne prezenty, które później zawoziły
swoim kochanym dziadkom. Często były organizowane w przedszkolach i szkołach
piękne uroczystości, na które zapraszano babcie i dziadków. Było to dla nich wielkie
przeżycie . Ci więksi już nastolatkowie raczej nie bawią się w takie rzeczy i kupują
gotowe prezenty. Czasem są to kupione kwiaty, jakiś stroik, kubki lub inne rzeczy,
których można dostać pełno w sklepach. Niestety już od dłuższego czasu Polska, a w
zasadzie cały świat zmaga się z pandemią. W tym roku większość wnuków dzwoniło
do swoich dziadków i składało im życzenia przez telefon. Nie wyglądało to tak jak kilka
lat temu. Nie można było jeździć po Polsce, żeby wręczyć prezent lub odwiedzić
dziadków. Można było im również wysłać pocztówkę z życzeniami, ale żyjemy w XXI
wieku i nie sądzę, że gdy już prawie każdy z nas ma telefon, będzie się bawił w
wysyłanie pocztówek. Jednak są tez takie osoby, które się nie boją pandemii i mogli
pojechać do swoich dziadków w odwiedziny. Ja uważam, że na wszystko przyjdzie
czas. Jest już coraz lepiej i miejmy nadzieję, że niedługo może znowu wszystko wróci
do normy. To jest przykład jak tak niewidoczna rzecz ,jak koronowirus może zmienić
nasze życie...

 Weronika Rostkowska 7a

Postanowienia noworoczne

Moje postanowienia noworoczne może ktoś też skorzysta. Takie rady dla każdego.
1. Uprawianie nowego sportu - wiele osób chce wprowadzić coś nowego w tym nowym roku i często jest to

jakiś sport.
2. Zrzucenie paru kilogramów – po obfitym jedzeniu w święta i siedzeniu w domu wiele osób chce się pozbyć

zbędnych kilogramów
3. Nauka nowych języków – przez to, że teraz więcej podróżujemy może u nas się pojawić myśl ,aby trochę

wzbogacić naszą wiedze o jeden nowy język bądź więcej.
4. Rozwijanie bądź rozpoczęcie nauki gry na instrumencie – aby urozmaicić ten nowy rok można

zapoczątkować albo rozwijać umiejętność gry na instrumentach jest to bardzo przyjemna i czasem
przydatna umiejętność

5. Pomoc innym – takie postanowienie nie tylko uszczęśliwi innych, ale i ciebie ponieważ sprawianie
szczęścia i pomocy innym jest czymś niezwykłym

Julia Brzózka
VII B
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Jakie były ferie w tym roku.

Bardzo dziwne, miały być w innym terminie a one rozpoczęły się zaraz po po Nowym
Roku.
Moje ferie zaczęły się wcześniej , ale było nawet fajne.. Ponieważ w naszym kraju i
innych krajach jest nadal pandemia , były inne niż zwykle. Ferie spędziłam w domu,
jak większość moich koleżanek i kolegów. Jedyna moją rozrywką i zmianą miejsca był
wyjazd do babci. Szczerze mówiąc wolałabym ferie spędzi
inaczej, np. spotkać się z przyjaciółmi.
Plus jest taki, że w ferie w końcu mogłam się wyspać, bo wstawanie rano na lekcje
zdalne było straszne. Muszę jednak przyznać, mimo, że były takie dziwne ,to jednak
miały i plusy np. zrobiłam wiele rzeczy, na które nie miałam czasu w ciągu szkolnych
dni. Co było czymś, z czego mogę się cieszyć. Czas ferii minął bardzo szybko , zanim
się obejrzeliśmy znowu usiedliśmy przed ekranami laptopów. W głębi ducha liczyłam,
że wrócimy do szkoły. A tu nadal nie mogę spotkać się z koleżankami i po prostu
porozmawiać, pośmiać się, albo pomilczeć. Na razie pozostaje to w sferze marzeń.
Podsumowując, żeby nie popaść w zły nastrój, zrobiłam prawie wszystko to co
chciałam zrobić w ferie. Mam nadzieję ,że kolejne będą już normalne.

Ola Z. 
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PokazująPostanowienia Noworoczne – czy warto je robić?
Minął już miesiąc od rozpoczęcia nowego roku 2021, co prawda rok 2020 nie był
szczególnie dobry, aczkolwiek to tylko motywuje, aby sprawić ,że następny będzie
lepszy i lepiej wspominany. Większość wchodząc w nowy rok, ustaliła sobie nowe
postanowienia noworoczne, postanowiła zmienić coś w swoim życiu, co może
otworzyć drzwi na różne ścieżki. Sama zdecydowałam się coś zamienić, w roku 2021.
Weszłam z chęcią większego zadbania o siebie, a także o swoje pasje. Jednym z
moich sukcesów, które udało mi się osiągnąć właśnie wchodząc w nowy rok, było
nauczenie się gry na ukulele. Teraz po miesiącu jestem w stanie stwierdzić, że zakup
tego instrumentu był bardzo dobrą decyzją, gdyż nauka idzie mi bardzo dobrze i
polubiłam grę na nim. Tak więc jak widać są postanowienia, które da się spełnić i nie
wymagają wielkiego wysiłku. Znałam jednak wiele osób, które nie dały rady wytrwać w
postanowieniach, i poddały się bardzo szybko. To moim zdaniem tylko zniechęca do
dalszego działania, dlatego nie powinniśmy stawiać sobie zbyt wysokich celów na
początku, a raczej małymi krokami zbliżać się do zadowalającego efektu. Osobiście
uważam, że zmienić coś w swoim życiu można zawsze, niezależnie od tego czy
nadchodzi nowy rok. Jeśli mamy ochotę na zmiany to najlepiej dokonać ich od razu.
Po moich obserwacjach przez ostatni miesiąc nowego roku, uważam że
postanowienia powinny być osiągalne i należy czerpać z nich przyjemność, a nie
kojarzyć ich z czymś ,czego nie lubimy robić, a także, aby te zmiany nie ochotę na
zmiany to najlepiej dokonać ich od razu. Więc, po moich obserwacjach przez ostatni
miesiąc nowego roku, uważam że postanowienia powinny być osiągalne, i
powinniśmy czerpać z nich przyjemność, a nie kojarzyć ich z czymś czego nie lubimy
robić, a także aby te zmiany nie były tylko wynikiem nowego roku, ale własnych
przemyśleń i chęci do zmiany. Wtedy sukces murowany. To od nas tylko zależy, jak
będziemy pracowali nad sobą.
Wiktoria jaworska kl. VIIb
Zdjęcia Małkini zimą- Olek R.
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