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Dzień Edukacji Narodowej

Bez uroczystych apeli, bez przemówień i bez zgromadzeń, za to z życzeniami
płynącymi prosto z serca. Tak wyglądał Dzień Edukacji Narodowej w tym roku
szkolnym. W roku szkolnym, w którym obowiązują liczne obostrzenia
epidemiologiczne.  Dziękujemy za liczne życzenia, kwiaty i podziękowania. Mamy
nadzieję, że wszystkim nam wystarczy siły i zdrowia, aby funkcjonować do końca
roku szkolnego. Na zdjęciu Jakub i Karina (przedstawiciele SU)      [red.]
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Szkoła w czasach pandemii
Powrót do szkoły we wrześniu był dużym wyzwaniem
organizacyjnym. Dyrektorzy szkół musieli dostosować się do
ogólnopolskich covidowych wytycznych, co do funkcjonowania
placówek oświatowych. Zarówno nauczycielom, uczniom, jak  i
rodzicom zależało na tym, aby jednak uniknąć nauczania
zdalnego. 
Dlatego w naszej szkole zostały opracowane specjalne
procedury bezpieczeństwa, aby zniwelować gromadzenie się
uczniów i unikać łączenia się poszczególnych zespołów
klasowych. Przerwy zostały zorganizowane również w inny
sposób. Uczniowie klas I-III wychodzą na pauzy w innych
godzinach, co ich starsi koledzy, poza tym każda klasa
przebywa w odpowiednim sektorze. 
Zapytaliśmy uczniów klas ósmych, jak odnajdują się w szkole.
W szkole, która nie wygląda już tak samo jak w marcu 2020
roku. 

[red.]

W roku szkolnym 2020/2021 w czasie pandemii żyje się mało
komfortowo. Codziennie trzeba pamiętać, aby mieć ze sobą maseczkę.
Zdarza się, że często ją gubię. Ogólnie nie lubię jej nosić, bo ciężko mi
się w niej oddycha. Na szczęście trzeba ją nosić tylko wtedy, kiedy
przechodzimy przez korytarz. Przerwy między lekcjami często
spędzamy w klasie. Tylko co którąś wychodzimy wraz z nauczycielem
na dwór. Tam nie możemy się spotykać z innymi kolegami z innych
klas. Każda klasa ma przydzieloną swoją salę. Znajdują się tam szafki
i odbywają się tam wszystkie zajęcia lekcyjne oprócz wychowania
fizycznego. Bardzo duże zmiany zostały wprowadzone właśnie na
wychowaniu fizycznym. Przez pierwsze dwa tygodnie nie mogliśmy
grać w żadne gry kontaktowe. Za to dużo biegaliśmy. W zeszłym
tygodniu nastąpiła zmiana, bo zaczęliśmy grać na przykład w
siatkówkę czy koszykówkę. Ogólnie cieszę się z powrotu do szkoły,
między innymi dlatego, że mogę spotykać się z kolegami. Nauka
zdalna nie podobała mi się, ponieważ wolę materiał przerobić w
szkole z nauczycielem, niż sam w domu.

Wiktor Mużyłowski 

Kilka miesięcy temu potwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem
w Polsce. To wywołało panikę u Polaków, a także u polityków. Dnia 11
marca premier ogłosił 2 tygodnie wolnego od szkoły. 2 tygodnie
zamieniły się w 4 miesiące zamknięcia w domu. Czas ten wielu z nas
spędziło na oglądaniu filmów i seriali, czytaniu książek i uczeniu się. 
Jednak minęły wakacje i nareszcie mogliśmy spotkać się z naszymi
przyjaciółmi. Jednak nie tak, jak to sobie każdy wyobrażał. Osobiście
nie czuję się dobrze. Brakuje mi swobody, której nie posiadamy przez
obostrzenia, czyli na korytarzu trzeba mieć maseczkę, a wszystkie
lekcje odbywają się w jednej klasie i to nie my decydujemy, gdzie
idziemy na przerwę. Podsumowując swoją wypowiedź - chciałbym
wrócić do normalnej szkoły.

Kamil Tomasik 

Jest nawet fajnie. Nie trzeba przenosić plecaków na każdej przerwie,
szafki stoją w klasie, więc jak coś trzeba, nie musisz wychodzić z sali.
Już podejrzewam, że każdy się przyzwyczaił do swojej klasy. Czasami
brakuje przerw na dworze, ale to nie wina nauczycieli. Nauka jest
podobna do poprzednich lat, ale niektóre działania są ograniczone. Na
lekcjach wychowania fizycznego przez pierwsze trzy tygodnie
biegaliśmy i ćwiczyliśmy, ale teraz już powoli zaczynamy grać. Trochę
ciężko jest, bo po półrocznej przerwie zaczynamy od razu mocno
ćwiczyć. Ale jak na razie fajnie jest w szkole, mam nadzieję, że
niedługo tego wirusa już nie będzie i wrócimy do normalnej nauki.
Powodzenia w nowym roku szkolnym! 

Sergey Skoropad

Jest całkiem okej. Wydaje mi się, że jedynym
minusem jest zakaz wychodzenia na korytarz
podczas przerwy. Musimy siedzieć w swojej
klasie i jak to moja mama powiedziała „kisimy
się we własnym sosie”. Według mnie to
trochę nudne i niekomfortowe. Do plusów
można śmiało zaliczyć szafki, które są w
każdej klasie. W naszej sali jest też zlew, więc
nie musimy chodzić do łazienki, aby umyć
ręce. Znajduje się tu również tablica
Mendelejewa na ścianie. Ogólnie nie jest źle.
Jak jest ciepło, wychodzimy na dwór na
przerwach, więc nie zawsze siedzimy w sali.
Każdy też ma swoje miejsce w klasie. Za
każdym razem, gdy wychodzimy na korytarz,
mamy obowiązek noszenia maseczki. 

Jakub Tomasik
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Stres. Wróg czy nasz przyjaciel?
Stres jest obecny w naszym życiu - zarówno w szkole, przy tablicy,
odpowiedzi ustnej, na sprawdzianie - jak i  podczas przerw, czy drogi
do szkoły. Dla niektórych był również obecny w czasie edukacji
zdalnej i w związku z różnymi ograniczeniami wynikającymi z
chronienia siebie i innych przed koronawirusem.
Odczuwanie stresu wiąże się z tym, że nasze ciało przygotowuje się
do stawienia czoła czemuś, co postrzegamy jako zagrożenie. Jeżeli
musielibyście - czego wam oczywiście nie życzymy - uciekać przed
niedźwiedziem w lesie (a takie sytuacje się zdarzają) -  związany z tym
stres sprawiłby na przykład, że serce szybciej pompowałoby krew, tak
byście mogli biec szybciej niż zwykle.
Po udanej ucieczce, będącej ogromnym wysiłkiem fizycznym -
przyszłoby naturalne zmęczenie, odprężenie i uczucie ulgi. Jeżeli
byłoby już bezpiecznie, lęk ustąpiłby, a ciało byłoby zrelaksowane.
Energia, którą wyzwolił stres, zostałaby zużyta na ucieczkę.

Sytuacje związane z codziennym życiem, sprawami szkolnymi,
sprawdzianami, kartkówkami, ale też relacje z rodzicami, kolegami i
koleżankami - potrafią być równie stresujące jak niedźwiedź w lesie.
Zwłaszcza wtedy, gdy traktujemy je jako zagrożenie. Te wyzwania
różnią się jednak od spotkania niedźwiedzia w lesie. I chociaż nasze
ciało szykuje się do fizycznej walki lub ucieczki, z reguły ona nie
następuje. Zostajemy więc z tym nierozładowanym napięciem, nawet
jeżeli zakończyła się stresująca nas sytuacja. Musimy szukać jakiegoś
innego sposobu na radzenie sobie ze stresem.

Każdy z nas ma swoje sposoby radzenia sobie ze stresem, sposoby
na zrelaksowanie się, odprężenie się. Dla niektórych jest to aktywność
fizyczna, dla innych zajęcie się ulubionym hobby, czytaniem książek,
słuchaniem muzyki, graniem w gry.  Są to sposoby mniej lub bardziej
skuteczne. Jednak niektórzy nie potrafią sobie poradzić ze stresem, a
wtedy ich frustracja i irytacja wzrasta. A co gorsza, może również
odbić się na zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

Co w związku z tym można zrobić, aby zmniejszyć ten odczuwany
stres?
Ponieważ uczucie stresu jest sposobem, w jaki na stresującą sytuację
odpowiada nasze CIAŁO i UMYSŁ, warto zadbać o obie te sfery.
Nieprzyjemne doznania związane ze stresem będą mniejsze, jeśli
będziecie aktywni fizycznie, zachowacie mniej więcej stałe godziny
snu, zgodne z rytmem dobowym (czyli w nocy raczej śpimy) i
odpowiednią dietę - dostosowaną też do ilości ruchu - na którą
możecie sobie teraz pozwolić. Badania dowodzą, że nietrzymanie
telefonu komórkowego w pokoju, w którym śpimy, wydłuża nasz sen o
godzinę. Polecamy przetestować :) Dobrym sposobem jest też
wyciszenie powiadomień w momencie, gdy siadamy do odrabiania
lekcji. 

Każdy ruch jest dobry dla mózgu, a najlepszy jest ten, który powoduje
przyspieszenie tętna. Nie trzeba biegać od razu maratonów, na
początku mogą wystarczyć spacery lub ćwiczenia rozciągające.
Bardzo często poziom stresu jest związany ze sposobem, w jaki
myślimy o świecie. Jeżeli masz takie przekonanie: "Aby być
wartościową osobą, muszę być kompetentny i muszę osiągać sukcesy
we wszystkim, co robię. Nie wolno mi popełniać błędów." 
Jeżeli masz takie właśnie przekonanie, to sytuacje takie jak egzamin
czy odpowiedź ustna możesz przeżywać jako bardziej stresujące.
O wiele zdrowszym i bardziej racjonalnym sposobem myślenia
byłoby: "Staram się osiągać najwięcej, ile mogę, ale każdy z nas
popełnia błędy. Mogę zaakceptować siebie jako osobę bez względu na
to, ile udało mi się osiągnąć, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto robi to
ode mnie lepiej".

Gdy zauważasz, że Twój stres narasta w takim stopniu, że utrudnia Ci
myślenie, przerwij to:  zajmij się innym, łatwiejszym zadaniem, pozwól
sobie na chwilę przerwy, policz od 10 do 1, policz swoje oddechy.

Podsumowując
Stres jest niezbędny, by nas zmobilizować
do działania. Bez niego trudno by było
zebrać siły do nauki.

To stres sprawia, że opracowujemy
strategię radzenia sobie z trudną sytuacją i
zaczynamy organizować rzeczywistość
wokół siebie. Trzeba jednak odróżniać
mobilizujący stres od paraliżującej paniki.

W codziennym życiu nie jesteś w stanie
uniknąć stresu. To, w jaki sposób będziesz
radzić sobie z nim, zależy w dużej mierze od
Ciebie. Pamiętaj - szkodzi nie sam stres,
lecz twoja reakcja na niego.

Jak radzić sobie ze stresem: 
1. Skoncentruj się na chwili bieżącej – nie
martw się na zapas.

.

2. Stawiaj sobie realistyczne cele, a trudne
sprawy rozwiązuj po kolei.
3. Zaakceptuj siebie ze swoimi wadami i
zaletami. Pozwól sobie na popełnianie błędów
- nikt nie jest doskonały.
4. Naucz się zarządzać swoim czasem –
odróżniaj rzeczy ważne od nieistotnych,
planuj swój dzień.
5. Spotykaj się z ludźmi, dziel się swoimi
problemami, pomagaj innym - dzięki temu
trudności okażą się łatwiejsze do rozwiązania.
6. Naucz się odmawiać.
7. Dbaj o swoje ciało – jego stan wpływa na
Twoje samopoczucie psychiczne.
8. Śmiej się i baw. 
9.Pamiętaj  o relaksie, spędzaj czas
przyjemnie, sam lub ze znajomymi.
10. Czytaj książki, słuchaj muzyki, ćwicz.
artykuł na podstawie informacji ze strony
http://www.jce.pl/

.
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Córka moja...?  Ja dwie mam córki.

Z biblioteczki pedagoga

W pierwszym tygodniu nauki klasa 8a wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji "Narodowe Czytanie", w tym roku czytaliśmy "Balladynę". I choć
uczniowie są dopiero przed omówieniem lektury, samo czytanie
wypadło bardzo dobrze. 

"Balladyna" Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego
romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a
wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie
dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad
wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i
czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o
dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna.
Ciekawostka: „Balladyna” należy do najkrwawszych dramatów
Słowackiego. W pięciu aktach tej literackiej baśni śmierć zabiera
niemal wszystkie postacie wmieszane w akcję. Zazwyczaj bohaterowie
giną w okrutny sposób.                                              [red.]

.

Zaczynamy nowy cykl. Będą tu się pojawiać
wartościowe propozycje książkowe. Dla
czytelników w różnych kategoriach wiekowych.
Będziemy polecać książki, z którymi warto się
zapoznać. Dziś trzy propozycje.
Dla najmłodszych 
"Wszystko o emocjach" - jedna z lepszych
pozycji w tej tematyce. W sposób bardzo
obrazowy i zrozumiały dla dziecka opisuje,
skąd biorą się emocje i czym one są. Dzięki
tej lekturze mały człowiek uczy się nazywać
emocje towarzyszące mu w ciągu dnia, a
także zwracać uwagę na to, co czują
inni. Wyd. Papilon, stron 32, rok wydania 2020

Dla nastolatków
"Wyloguj swój mózg" - to książka
szwedzkiego psychiatry i autora
wielokrotnych badań internetu. Lekarz
odkrywa tu tajemnice działania mózgu w
zderzeniu z nowymi technologiami i daje
konkretne wskazówki. Jeśli nie będziemy
trzymać telefonu komórkowego w sypialni, to
nasz sen wydłuży się o ponad godzinę. Nie
można też sprawdzać służbowego mejla tuż
przed pójściem spać, ale to rada bardziej dla
rodziców. Bardzo dużo tu też ciekawostek o
ewolucji mózgu, o tym, że nasz mózg sam do
pewnych rzeczy się dostosowuje.

Dla rodziców
"Jak wytresować lorda? O elitarnych
szkołach z internatem". Okrutnie przerażająca
książka, opisująca praktyki wychowawcze w
brytyjskich elitarnych szkołach
prywatnych. Takie szkoły to dla Brytyjczyków
ważny symbol przynależności do elit, a dla
reszty świata bajkowa rzeczywistość rodem z
"Harry'ego Pottera". 
Tymczasem autor książki odsłania inne
oblicze szkół z internatem. Pisze o smutnej
przyczynie legendarnej angielskiej "flegmy",
czyli narzucanej przez wieki brytyjskim elitom
kulturze trzymania fasonu bez względu na
wszystko.

Czytelnicy, którzy lubią mocną literaturę
faktu, nie będą zawiedzeni. I, co
najważniejsze, warto wyciągnąć z tej książki
prosty, ale może wciąż nie zawsze oczywisty
wniosek: dzieci potrzebują przede wszystkim
naszej miłości i uwagi. No i jeszcze jeden po
przeczytaniu tej książki polski system
edukacji wydaje się idealny. 
"Wyloguj swój mózg", Wyd. Znak, stron 254, rok
wydania 2020.

"Jak wytresować lorda"?, Wyd. Prószyński i S-ka,
stron 480, rok wydania 2020

.
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Coś na długie jesienne wieczory

Magia i Miecz
W tej grze stajemy się jednym z
poszukiwaczy, który musi w trakcie gry
zdobyć Talizman. Dzięki niemu można dostać
się do Korony Władzy i pokonać
przeciwników. Gracz może wylosować jedną z
14 różnych postaci, np. maga, trolla, wróżkę
czy elfa, która jest przedstawiona
odpowiednią figurką. Każda z nich ma
określone zdolności, charakter czy siłę lub
moc oraz może posiadać czary.

W trakcie gry losujemy karty przygody, które
szykują dla nas niebezpieczeństwa lub
ciekawe i miłe zdarzenia. Spotykamy wielu
przyjaciół oraz potwory. Możemy także
zdobywać nowe bronie czy zaklęcia,
k t ó r e pomagają nam przedostać się do
kolejnych etapów gry.

W tej grze są 3 krainy: Zewnętrzna, Środkowa
i Wewnętrzna, a w każdej z nich różne pola,
np. Gospoda, Miasto, Cmentarz, Świątynia
czy Jaskinia Czarownika. Po tych polach
poruszamy się rzucając kostką. Im bliżej
Korony Władzy jesteśmy, tym większe
spotykamy niebezpieczeństwa. 
W Krainie Wewnętrznej musimy stoczyć
walkę ze Śmiercią.

Jest to gra dla przynajmniej dwóch osób.
Możemy w nią grać bardzo długo, ale jeśli
mamy pecha, to możemy szybko zginąć. Na
szczęście śmierć nie musi oznaczać końca
gry, bo możemy zacząć ją od początku,
używając nowego poszukiwacza.

Ciekawym zdarzeniem jest zamiana
poszukiwacza w ropuchę.

Wtedy tracimy wszystkie złoto, przyjaciół i
przedmioty na 3 rundy. Nawet naszą figurkę
musimy zamienić na postać żaby. Grę można
powiększyć o dodatki, czyli kolejne plansze
do przejścia np. Miasto, Smoki czy Pani
Jeziora. Zachęcam wszystkich do grania,
zwłaszcza w długie jesienne wieczory.

nieśmiertelne warcaby
Warcaby to bardzo stara gra dla dwóch osób.
Do gry służą: plansza z 64 polami białymi i
czarnymi oraz 12 białych i 12 czarnych
pionków. Wygrywa gracz, który zbije pionki
przeciwnika, przeskakując nad nimi. 

Musimy mieć rozwinięte umiejętności
myślenia strategicznego, aby przechytrzyć
przeciwnika.

Laura Piotrowska
 

Nazywam się Laura Piotrowska. Mam 10 lat i
chodzę do klasy 4b. Jedna z moich pasji to
gry planszowe, którymi zainteresowali mnie
rodzice. 

Kiedy już odrobię lekcje, pouczę się, to
często z nimi gram. Planszówek mam w domu
wiele i postanowiłam zainteresować was
dwiema z nich. 

Pierwsza jest bardziej rozbudowana i granie
zajmuje więcej czasu, a druga jest mniej
skomplikowana. 

Przedstawiam wam "Magię i Miecz" oraz
warcaby.

.
.

.
.
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Dlaczego akurat ju-jitsu?
Nazywam się Adam Woźniak, mam 10 lat i
chodzę do klasy 4b. W treningach sztuk walk
brałem udział zanim się urodziłem, ponieważ
na pierwszym obozie byłem jeszcze u mamy
w brzuchu. Jako małe dziecko oglądałem
treningi w bujaku. Jak skończyłem 4 lata,
zacząłem już trenować i jeździć na obozy ju-
jitsu. Treningi sprawiają, że staję się lepszy,
szybszy, silniejszy i mądrzejszy, a kimona są
wygodne. Historia ju-jitsu zaczęła się w
Japonii, przed naszą erą. Sztuki walki
podobne do ju-jitsu uczą przede wszystkim
samoobrony, a co za tym idzie, zwiększają
pewność siebie i mają korzystny wpływ na
zdrowie. Gdy ktoś mnie zaczepi, to czuję się
bezpiecznie, ponieważ wiem, że mogę go
pokonać. Treningi pomagają również w
kontrolowaniu emocji, a to akurat wiem z
doświadczenia. Dzięki ju-jitsu można poznać
wielu nowych ludzi. Także zawieramy
znajomości, które mogą nam pomóc i przydać
się w przyszłości. I na koniec ciekawostka -
ju-jitsu zostało rozprzestrzenione z Japonii,
najpierw do Rosji, a potem do obu Ameryk i
Chin. Trenuję ju-jitsu, by jutro być lepszym i
sprawniejszym, nie od kolegi czy koleżanki,
ale od samego siebie. 

Adam Woźniak

OGŁOSZENIE
Redakcja "Osadniczka" ogłasza nabór         

do koła redakcyjnego.
Lubisz pisać? Masz ciekawe pomysły? 
A może piszesz wiersz lub swoje
opowiadan ia? Może masz ciekawe
zainteresowania? 

Czytasz książki, oglądasz filmy, seriale,
grasz w gry? Napisz recenzję :)
Czekamy i zapraszamy.
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