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Dziś kolejny koszmarny dzień, ale zacznę od
początku. 
Byłem w  szkole, kiedy do mojej klasy weszła
Pani dyrektor i powiedziała,  że od jutra nie
przychodzimy do szkoły. Cała klasa się
ucieszyła, ale nikt nie wiedział, co nas czeka.
Myślałem, że będę miał dużo wolnego czasu, ale
już od poniedziałku mieliśmy zdalne lekcje przez
Internet, co było dla mnie szokiem. W telewizji
ogłosili czas pandemii, który wymusił zakaz
wychodzenia z  domu oraz przestrzeganie
różnych nakazów, np. mycia rąk, noszenia
maseczek i  rękawiczek. 
Bardzo zaskoczyło mnie zachowanie mojej babci,
która mieszka razem z nami. Całkiem dobrze
radzi sobie w zaistniałej sytuacji. Mianowicie
zostaje w domu, dba o siebie i przestrzega zasad
higieny. To babcia nauczyła moją mamę, jak
zakładać poprawnie maseczkę przed wyjściem
na zakupy, ponieważ ogląda bardzo dużo
telewizji i perfekcyjnie opanowała zalecenia
polskiego rządu. Natomiast moi rodzice bardzo
rzadko jeżdżą na zakupy, aby nie narażać się na
koronawirusa.  Ten czas jest szczególnie ważny
dla mojej rodziny, ponieważ mam wrażenie, że
lepiej ją poznałem.
Cieszy mnie, że mój tata znalazł więcej czasu na
grę w szachy, piłkę nożną oraz siatkówkę ze mną
i moim starszym bratem. Mama nauczyła mnie,
jak robić samodzielnie śniadanie i kolację. Czas
wolny przeznaczam na hobby, którym jest granie
na laptopie  oraz oglądanie filmów, np. ,,Harry
Potter”- to jest bardzo cenne, bo rozwijam swoje
pasje.            Na podwórku zrobiłem z  bratem
siatkę ze sznurków do grania w siatkówkę oraz
nauczyłem się nowej gry, czyli ,,koperty”, która
sprawia mi wiele radości. Wieczory spędzamy na
wspólnym oglądaniu seriali, a także na modlitwie
o ustanie epidemii. 
Najbardziej brakuje mi kontaktu (na żywo) ze
znajomymi oraz wyjazdów, np. do  kina, na
basen.
W czasie, w którym przyszło nam zostać w
domach, cieszę się, że mam namiastkę
normalnego życia dzięki zdalnym lekcjom z 
nauczycielami z mojej szkoły. Korzystam z e-
dziennika, poczty mailowej oraz Skype’a, aby
pogłębiać wiedzę i rozwijać się intelektualnie.

Jestem dobrej myśli - wszystko kiedyś przemija, więc i epidemia będzie miała swój koniec. Ja mam
taką cichą nadzieję. Uważam, że będzie wielka radość, gdy wszyscy wrócimy do szkoły i znowu
będziemy narzekać na: ranne wstawanie, dużo sprawdzianów oraz nadmiar zadanej pracy domowej.

Kacper Rymczuk, kl.V

              NASZE REFLEKSJE - ŻYCIE W DOBIE KORONAWIRUSA

Obraz fernando zhiminaicela z Pixabay
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  ZAPISKI Z CZASU KWARANTANNY

Gdy wszyscy w TV mówili o koronawirusie w Chinach, to wydawało mi się,
że to tak daleko od nas i nam nic nie grozi. Idąc do szkoły 11.03, nie
spodziewałem się, że spędzę tam ostatni dzień przed bardzo długą
przerwą. Pomyślałem sobie potem, że może tak czuły się dzieci, które szły
do szkoły 1 września 1945 r., nie wiedząc, że zaczęła się II wojna światowa.
 Na początku wyglądało to  trochę jak wakacje. Mogłem więcej czasu
spędzić przy komputerze i grać w gry z kolegami, choć nie mogłem nigdzie
wyjechać. Po tygodniu miałem jednak trochę dość komputera, bo
większość prac zadawanych przez nauczycieli to były zadania, które trzeba
było robić na stronach internetowych, a pograć w gry też chciałem. Szybko
zaczęły mnie boleć oczy, bo nigdy nie miałem czasu, aby tyle siedzieć przy
komputerze. Na początku jednak nie było tak źle, bo mogliśmy z mamą
wychodzić do parku na krótkie spacery, więc chociaż trochę byłem na
świeżym powietrzu. Potem zakazali nawet i tego.
 Nie mam własnego podwórka, bo mieszkam bloku. Każde moje wyjście na
ulicę byłoby złamaniem zakazu przemieszczania się, bo spacer to nie pilna
potrzeba według rozporządzenia.                    Na początku byłem trochę zły
na te przepisy, bo koledzy mają podwórko i mogą być na dworze.                
Ja nie mogłem wyjść. Nie mogłem iść do parku, obok którego mieszkam.
Dla mnie ten park jest trochę jak moje podwórko. Wymyśliłem z bratem, że
zorganizujemy sobie czas na balkonie i nawet byłoby fajnie, gdyby nie to,
że na górze strasznie wieje i jest mało miejsca. Zaczęliśmy więc grać       w
gry planszowe w pokoju i robić ćwiczenia ruchowe z konsolą. Jest przy tym
dużo zabawy, ale też niestety hałasu, bo nasze skoki słychać było u
sąsiadów (za co przepraszam). Przykro mi było też     w Święta, bo zdałem
sobie sprawę, że od miesiąca nie widziałam żadnej babci, wujków ani cioci,
a zakaz wchodzenia nadal trwa. 
 Święta minęły szybko, a my nadal mamy zdalne lekcje. Najbardziej lubię
te, w których możemy porozmawiać z nauczycielami i z klasą, bo wtedy
czuję się trochę jak w szkole. Cieszę się też, że nikt z mojej rodziny ani
znajomych nie zachorował, bo dzięki temu mniej boję się, że kogoś stracę.
Mam nadzieję, że do końca pandemii ten koronawirus będzie się trzymał
daleko od nas i jak najszybciej naukowcy znajdą na niego lekarstwo.
 Są też plusy tej sytuacji. Nauczyłem się robić pizzę i nie trzeba będzie jej
zamawiać w barze, gdy to wszystko minie. Mogę też więcej czasu spędzać
z rodziną i rozmawiać z kolegami przez komunikatory. Poza tym mama
odkryła, że z okna naszego mieszkania oprócz drzew i wiewiórek, widać też
kościół, bo do tej pory nie zwracała na to uwagi. Kończą nam się też
zapasy słodyczy od św. Mikołaja, więc w tym roku się nie przeterminują. No
i …. zjedliśmy większość korniszonów, które zalegały w piwnicy od 3 lat.
                                          Marcin Matyjaszczyk, kl. VI b

Jest mi dosyć trudno przetrwać w tej sytuacji. Nie można spotykać się z
przyjaciółmi ani wyjść. Nie wolno nam chodzić do szkoły, a w domu jest już
nudno, nie mamy co robić. Codziennie jest praktycznie to samo - lekcje,
nauka. 
Wolny czas spędzam na oglądaniu telewizji, wyjściach na podwórko na
świeże powietrze i czasami gram w różne gry. Ale przecież nie jesteśmy w
stanie wytrzymać tak długo samemu bez przyjaciół, bez przygód i dnia
codziennego. 
Najbardziej brakuje mi wyjść oraz spotkań w gronie znajomych, tak jak było
w szkole. Żadnych pozytywów tej sytuacji  nie czuję. Co prawda można się
wyspać i nie martwić się, że w szkole pójdzie  coś nie tak, np. sprawdzian.
W sumie szczerze  mówiąc, wolę już chodzić do szkoły niż siedzieć w
domu, więc chcę, żeby to wszystko już się skończyło i było tak jak
wcześniej...

                                                                                   D.B.

Obraz congerdesign z Pixabay
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 CO ROBILIŚMY W CZASIE IZOLACJI?

Czas zarazy podoba mi się dlatego, że nie muszę chodzić do szkoły.  Gdy
mogę wyjść na podwórko, jestem o wiele bardziej szczęśliwy. Gram wtedy
w piłkę (oczywiście sam lub z tatą), bo nie mogę spotykać się z kolegami.
Podobają mi się też lekcje z TVP- prowadzący ciekawie opowiadają tematy
oraz tłumaczą lekcje.
 Ale nie podoba mi się zdalne nauczanie. Z każdego przedmiotu jest
zadane coś do uzupełnienia w zeszycie, w ćwiczeniach albo zadania 
interaktywne, quizy – nawet z w-fu.  Najgorsze jest to, że nie mogę pójść do
nikogo sam ani się przejechać rowerem bez opieki dorosłego.
 Cały dzień siedzę przy komputerze na  twardym krześle - co mi się bardzo
nie podoba.
  Na dodatek muszę nosić maskę. Mimo wszystko jest też plus domowej
izolacji, ponieważ jeśli skończę lekcje wcześniej, to mogę dłużej pograć na
komputerze z braćmi i kolegami.
                                                                                             B.B.

  W tych trudnych chwilach izolacji, oprócz odrabiania lekcji, mogliśmy
rozwijać swoje hobby - fotografować (łapaliśmy w obiektywie tęcze i
burze:), obserwować ptaki i zwierzęta w swojej okolicy, piec ciasteczka i
gotować, grać w gry familijne z rodziną, oglądać filmy i czytać książki . 
Zamieszczamy tu kilka zdjęć z okresu nauki zdalnej. 
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