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Uczucia uczniów na nauczaniu zdalnym. 

W ostatnich tygodniach została przeprowadzona ankieta wśród uczniów związana ze zdalnym nauczaniem.
Najwięcej odpowiadających miało lat 17. Najmniej 15. Zestawienie odpowiedzi wygląda następująco:
Pytanie 2 wykazało, że: 52,3% uczniów woli się uczyć w szkolnej ławce a 47,7% przy swoim biurku.
3: Z motywacją do nauki nie ma problemu 19,3% uczniów, 32,4% uważa, że ciężko im się zmotywować, a
dla 48,3% czasem jest ciężko.
4: 39,2% uczniów ma takie same oceny jak podczas nauczania stacjonarnego, a 60,8% ma inne.
5:71,6% skupienie uczniów ogranicza to, na jakiej są lekcji,14,8% skupia się zawsze, a 13,6% na żadnej
lekcji. 
6: 10 godzin przed komputerem spędza 13,2% uczniów, 8-9 godzin spędza 44,3%, a  6-7 godzin
spędza 36,2%
7: 81,7% osób ma dobry kontakt z osobami ze swojej klasy, a 18,3% nie.
8: 81,8% badanych dobrze się czuje w swojej klasie, a niestety 18,2% nie czuje się dobrze. 
9: Uczestnikom ankiety najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami (65,5%), brakuje im
kontaktu z nauczycielami oraz umiejętności samodzielnej pracy. Niektórym dalej brakuje sprzętu do
nauki. 19% uczniów ma wszystko, co potrzebne do zdalnego nauczania.
Podczas zdalnego nauczania... 
56,8% nie czuje się samotnym
59,7% osobom kontakt z rówieśnikami się pogorszył
56,6% częściej czuje przygnębienie
53,1% czuje się szczęśliwymi uczniami
Dzięki nauczaniu zdalnemu...
88 osób ma więcej czasu dla siebie 
56 uważa, że lepiej im idzie nauka 
82 osoby mniej się stresują 
Ale niestety 41 osób nie radzi sobie w nauce 
A 54 osoby stresują się bardziej
Niektórzy cieszą się z tego, że nie muszę dojeżdżać do szkoły, mają czas w końcu dla siebie i mają więcej
czasu na naukę przedmiotów rozszerzonych. 
Jakby była możliwość wrócenia do szkoły to...
77 osób by się ucieszyło, 24 nie mogłoby się doczekać. 
Niektórych powrót do szkoły stresowałby przez zaległości. Inni by czuli ulgę lub kupili nowe zeszyty. Dla
kolejnych byłoby to obojętne. 
Według ankiety nauki podczas nauczania zdalnego jest...
Zdecydowanie za dużo - 12,1%
Za dużo - 34,5%
W sam raz- 48,9%
Zdania uczniów, jak w każdej sprawie, są podzielone. Wielu zauważa korzyści wynikające z takiej formy
nauki. Natomiast zdecydowana większość wolałaby wrócić do nauczania stacjonarnego. Sytuacja
pandemiczna wciąż jest niebezpieczna, więc nikt nie wie, kiedy uczniowie wrócą do szkół. Wszyscy
powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i środki ostrożności, by nie zachorować. Pamiętajmy jednak, że
każdy zasługuje na to, by nawet w takich okolicznościach czerpać przyjemności z życia. Niech ich będzie jak
najwięcej, abyśmy mogli wkrótce spotkać bez stresów i zaległości- nie tylko szkolnych, ale także
towarzyskich.

                                                                                                                             Aneta Czermak kl. 2d
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Masz dość? Jesteś zmęczony/a?

Każdy z nas odczuwa zmęczenia mniejsze lub większe. Spowodowane jest ono pracą lub obowiązkami.
Jednak czasami samo zmęczenie może przerodzić się w zmęczenie psychiczne.
Objawy zmęczenia psychicznego występują w różnym natężeniu w zależności od osoby. Podstawowymi
objawami jest poczucie zmęczenia, osłabienie, zmniejszona koncentracja i nerwowość, często przeradzająca
się w nadpobudliwość. Występują także problemy z pamięcią, problemy z kontrolowaniem emocji, często
związanymi z wybuchami gniewu i agresją. Na wystąpienie zmęczenia psychicznego również mogą wpływać
zbyt duże, nierealistyczne wymagania, które stawiasz sobie sam lub inni stawiają przed tobą, a ty próbujesz je
spełnić. Także perfekcjonizm może do tego doprowadzić. Przez nadmiar bodźców i informacji mózg będzie miał
problem z przetworzeniem ich, przez co też będzie zmęczony.  Co ważne, zmęczenie życiem niekoniecznie
występuje samodzielnie, lecz może być objawem chociażby depresji. 
Jak sobie z tym radzić:

Jeśli czujesz się zmęczony spróbuj zadbać o wydłużenie czasu snu i jego jakość.
Staraj się regularnie i zdrowiej odżywiać, aby dostarczyć organizmowi potrzebny składników, aby
zachować prawidłowy poziom energii.
Także odpoczynek w formie aktywności fizycznej może znacznie poprawić samopoczucie, może to być
nawet spacer.
Jeżeli problem jest bardziej złożony zaleca się konsultację psychologiczną 

                                                                                                                           Laura Szokalska kl.1b
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Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej
W listopadzie minionego roku uczniowie z Naszego ZSO wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez
Niemieckie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Kłodzku, pod honorowym patronatem konsulatu Niemiec
w Opolu. W poprzedniej edycji, która miała okazję odbyć się w naszej szkolnej auli, wystąpiło ponad 70
uczniów z całego powiatu oraz niektórych miejscowości w naszym województwie. Niestety, z powodu
obostrzeń panujących podczas pandemii, uczestnicy nie mogli zebrać się w jednym gronie, tylko musieli
nagrać swój występ, a następnie przesłać go do komisji. Ostatecznie zgłosiło się 37 uczestników, w tym 6
kandydatów z Naszego ZSO przygotowanych przez pana Heinza-Petera Keutena oraz panią Magdalenę
Gacek. A mowa tu o: Julii Franaszczyk, Alicji Krowiak, Julii Rycyk, Konstancji Kuczer, Macieju Rycombelu
oraz Julii Łopusiewicz.
Nasze uczennice zdobyły również miejsca na podium! Julia Franaszczyk oraz Alicja Krowiak przy
akompaniamencie gitarowym Julii Rycyk, zdobyły 1 miejsce w kategorii LO, recytując utwór "Pidder Lüng"
autorstwa D. von Liliencrona. Natomiast Julia Łopusiewicz uzyskała 3 miejsce w kategorii SP z recytacją
dzieła "Herbstlied" autorstwa A.H. Hoffmanna von Fallerslebena. 
Serdecznie gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!! 
                                                                                                                                     Alicja Krowiak kl. 2d
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WALENTYNKI
Jest to coroczne Święto Zakochanych przypadające na 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od św. Walentego,
który uważany jest za patrona miłości. Święto to jest obchodzone na całym świecie. Jego symbolami jest
oczywiście serce oraz Kupidyn z małym łukiem wraz ze strzałami.
Dla par jest to szczególny dzień... Przyjął się zwyczaj obdarowywania siebie nawzajem cudownymi
prezentami, które są wyrazem miłości do drugiej osoby. Jednak nie chodzi przecież tylko o prezenty. Liczy
się wspólne spędzenie czasu z ukochaną osobą i zapewnienie jej bezpieczeństwa i poczucia bliskości.
W tym dniu ci, którzy nie mieli wcześniej odwagi wyznać komuś miłości, mogą to zrobić za pomocą
anonimowego listu z pięknym miłosnym wierszem. A ci odważniejsi mogą to zrobić, patrząc tej wybranej
osobie prosto w oczy, aby zapewnić, że uczucie idzie prosto z serca.
Jednak nie każdy ma z kim spędzić Walentynki. Nie jest to powód do smutku, ale każdy wie, jak to w
rzeczywistości wygląda. Każdy z nas potrzebuje bliskości drugiej osoby, nie ma co do tego żadnych
wątpliwości. Jednak nigdy nie można szukać kogoś do pary na siłę. Przyjdzie na to odpowiednia pora i
czas...
Dokładnie dzień po Walentynkach – 15 lutego obchodzi się trochę mniej znany Dzień Singla. Tego dnia ci,
którym nie udało się szczęśliwie uczcić Walentynek, mogą świętować swoją niezależność, a jednocześnie
pokazać światu, że życie w pojedynkę wcale nie jest gorsze. 
Dla jednych jest to okazja do żartów. Dla innych mentalna odskocznia od wcześniejszego “bombardowania”
miłością podczas obchodzonych dzień wcześniej Walentynek.

                                                                                                                             Wiktoria Otremba kl.2d
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Kolędowanie, którego nie było...
Nie da się ukryć, że każdy z Naszej szkoły pamięta o świątecznym kolędowaniu, które co roku jest
organizowane przez panią Adriannę Bodnar oraz panią Dorotę Warzochę wraz z panią Renatą Samborską.
Już od początku grudnia trwały zapisy chętnych do wzięcia udziału w tym przedświątecznym wydarzeniu.
Próby w auli, jeszcze bardziej zatłoczony korytarz przy sali 115, wybieranie utworów, brak miejsc w salach
językowych, szykowanie gałązek świątecznych, zbieranie cukierków, pieczenie pierniczków, rozgrzewanie
gardeł, szukanie świątecznych elementów w swojej garderobie; to właśnie te zajęcia, które zawsze
towarzyszyły przygotowaniom do kolędowania. Niestety, w tym roku szkolnym nauczanie zdalne oraz
obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły Nam przeżycie tego jak co roku. Nie otrzymaliśmy
możliwości wywołania radości u najmłodszych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 1,
a także nie mogliśmy wesprzeć swoim występem pacjentów w szpitalnej kaplicy. Wszystko to ze względu na
panującego wirusa oraz bezpieczeństwo innych. Postanowiłam zapytać, jakie odczucia mają inni coroczni
uczestnicy kolędowania. A oto kilka wybranych wypowiedzi: 
Monika Stępień: Muzyka zawsze była mi bliska i uwielbiam okres świąteczny, więc perspektywa spędzania
czasu z przyjaciółmi na śpiewaniu świątecznych piosenek bardzo mi się podobała, kolędowanie dawało też
satysfakcjonujące uczucie, kiedy można było zobaczyć uśmiechy na twarzach ludzi, dla których
występowaliśmy. Nie kolędowałam dużo razy, ale już po pierwszym stwierdziłam, że to będzie moja
tradycja, niestety, w tym roku się nie udało
Wiktoria Balawender: W kolędowaniu brałam udział 4 razy. Najbardziej podobały mi się uśmiechy
wszystkich, którzy oglądali nasz występ. Niezależnie, czy były to dzieci w szkole podstawowej, czy osoby w
szpitalu, dla których była to ogromna radość. Właśnie to sprawiało, że zawsze chętnie brałam w tym udział.
Wszystkie próby jak i już sam występ bardzo mocno wprowadzał mnie w świąteczny klimat. Ogromnie
brakowało mi wspólnego śpiewania, tym bardziej ,że za kilka miesięcy kończę szkołę i więcej nie będę
mogła wziąć w tym udziału.
Zuzanna Żelazko: Podobało mi się to, że dzięki nam na twarzach ludzi pojawiał się uśmiech. Czułam o wiele
bardziej, że święta są blisko i trzeba zadbać nie tylko o siebie, ale też o innych. To były naprawdę świetne
momenty, warte powtarzania co rok, dlatego brałam w nich udział 5 razy.
Marcysia Stróż: Od kiedy przyszłam do liceum, czyli 2 razy brałam w nim udział. Mimo tego, że to nie był
długi staż, to w minionym roku, bardzo mi go brakowało. Przede wszystkim podobała mi się atmosfera oraz
to, że mogliśmy klasami się zintegrować, może nawet bardziej poznać. Generalnie śpiewanie kolęd, robienie
pierniczków czy ozdób świątecznych, które potem rozdawaliśmy, nawet ubranie czapki mikołajowej,
wpływało na to, że mogłam już na chwilę przed świętami poczuć ten magiczny klimat.
Aleksander Łochański: W kolędowaniu brałem udział trzy bądź cztery razy. Każde kolędowanie wspominam
bardzo dobrze, same dobre chwile. Branie udziału w nim dawało mi satysfakcję, mogłem pomóc, dodać
otuchy, wspomóc ludzi, którzy w okresie świątecznym nie byli w stanie spotykać się z rodziną. Sama
czynność była naprawdę wzruszająca. Każdy był bardzo wdzięczny, pojawiały się łzy wzruszenia, zarówno u
grających jak i u pacjentów szpitala. Pokazało mi to, że święta to nie tylko czas prezentów, ale także refleksji.
Aby nie zapominać, a pomagać tym, którzy tego potrzebują, pamiętać o członkach rodziny, którzy są w
szpitalach. Każdy powinien się cieszyć, każdy powinien mieć możliwość szczęśliwego spędzenia tych chwil.
Pandemia odbiera nam bardzo wiele, nie wspominając o osobistych zachciankach. Chodzi mi tu o pomoc
innym, osoby starsze są bardzo narażone na wirusa, a nasza pomoc mogła mieć inne skutki. Nie zmienia to
faktu, że o kolędowaniu pamiętam i mi go brakuje. Mam również nadzieję, że jeszcze będę miał okazję
pomóc w tak błahy sposób, bo dla niektórych znaczy on bardzo wiele
Emilia Kruk: W kolędowaniu brałam udział 4 razy. Najbardziej podobała mi się świąteczna atmosfera, która
była na próbach i na samym kolędowaniu i to, że mogliśmy umilić innym świąteczny czas, szczególnie
osobom w szpitalu. W zeszłym roku przez pandemię nie było kolędowania i nie czułam aż tak klimatu świąt,
a samo kolędowanie było już w pewnym sensie moją tradycją świąteczną, więc mam nadzieję, że w tym roku
uda się je zorganizować.
                                                                                                  Alicja Krowiak kl. 2d
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JAKIE TO UCZUCIE SIĘ ZAKOCHAĆ? 
Wszyscy dziś jesteśmy zmęczeni pandemią, która przejęła kontrolę nad naszym "normalnym" życiem...
Dlatego w poszukiwaniu antidotum na ten stan, trochę przymrużając oko na aktualnie otaczający nas świat,
chcemy przyciągnąć waszą uwagę poniższym artykułem. Chcemy przypomnieć o bardzo ważnym temacie
jakim jest zakochanie, miłość, drugi człowiek oraz budowanie z nim relacji. Różni naukowcy badają te
obszary od lat, a my przedstawiamy Wam ten, jakże nadal fascynujący i niezbadany temat widziany oczami
waszych rówieśników. Przyjemnej lektury.
W tym artykule przedstawimy dwa osobiste, niezależne spojrzenia na temat zakochania. Nie zachęcamy do
sugerowania się tylko nimi, ponieważ tyle, ile relacji, tyle spojrzeń na to zagadnienie. Zachęcamy również do
obejrzenia filmu „Malcolm & Marie”, reż. Sam Levinson (Netflix) – bardzo ogólnie mówiąc, przedstawia
szczerą rozmowę pary w momencie kryzysu. Spojrzenie #1 ...Ale właściwie o co chodzi w tych
Walentynkach i tej pogoni za drugą połówką? To trochę prymitywne i trochę smutne, że niekiedy do
szczęścia potrzebujemy drugiej osoby. Nie jest to nic złego, wręcz zupełnie normalne i wymagane przez
społeczeństwo, ale czy warte ? Może teraz brzmię jak "ta typowa laska po zerwaniu", ale ja po prostu się
zastanawiam, co się dzieje w naszej głowie, kiedy widzimy kogoś, kto jest w "naszym typie", kogoś kto
sprawia, że mamy motylki w brzuchu? Ale nie z perspektywy naukowej, większości nie interesuje, jakie
procesy zachodzą w mózgu i jaka chemia za tym idzie. Większość chce prostej odpowiedzi. Tyle że w
zauroczeniu nigdy nie ma prostych odpowiedzi. Przez to zauroczenie bywa piękne, ale tez przerażające. Tak
jakby miłość sama w sobie miała jakiś zespół borderline. Chyba że tylko ja tak myślę i tylko ja widzę tę
gorszą, smutniejsza wersję, gdy ktoś ci się podoba. Ale też myślę, że większość z nas szczególnie w wieku
wchodzenia w dorosłość, ma mnóstwo takich obaw jak: CZY Jestem wystarczająca? Czy zasługuję? Czy on
zasługuje na mnie? Czy będę żałować? Czy mnie zrani? Czy nam się uda? Czy w końcu będę szczęśliwa?
Czy takie myślenie jest chore? I czy on ma takie same objawy? Podobno faceci generalnie są prostsi w tych
sprawach, ale ja sądzę, że w czasach, w których "granica płci" się zaciera, to stwierdzenie jest nie zawsze
trafne. Kiedy spotykasz kogoś i możesz wprost wywalić „kawę na ławę” i czekać na odpowiedź albo może
wolisz grać w gierki i patrzeć, jak się rozwija sytuacja lub spędzać miło czas z drugą osobą i zaufać intuicji...
no bo co Ci szkodzi? Najwyżej się zranisz. Trudno. Będzie inny... ale nie taki sam, bo przecież "Nic dwa razy
się nie zdarza". Ten artykuł jest napisany tak zawile, jak zawiłe jest właśnie uczucie zakochania. To teraz z
drugiej strony - Spojrzenie #2 Kiedy pierwszy raz spotkałem swoją dziewczynę, nie sądziłem, że cokolwiek
mogłoby z tego wyjść. Byłem wtedy w pierwszej liceum, przez 3 kolejne lata odsprzedawałem jej książki do
szkoły i z każdym spotkaniem, rozmową, podobała mi się coraz bardziej. W końcu zaprosiłem ją na
właściwą randkę i dalej na początku nie wiedziałem na czym stoję, nie wiedziałem, jak ona do tego
podchodzi, jak patrzy na mnie i na naszą relację. Chyba po niecałym miesiącu byliśmy już parą i wtedy
zacząłem czuć się coraz bardziej pewnie w tej relacji. Zacząłem zakochiwać się w każdej, nawet
najmniejszej rzeczy związanej z Nią: koktajle z witaminami, których potrzebowałem do operacji, wspólne
rozmowy na każdy temat, to, że nigdy z Nią nie jest nudno, nawet tak prosta rzecz, jak uśmiech czy oczy, w
które mógłbym patrzeć godzinami i nie czułbym się przy tym niezręcznie, że za każdym razem, kiedy mamy
się rozejść na koniec dnia, chciałbym jeszcze dodatkowej godziny z Nią. Bywam przerażony, to prawda, ale
głównie tym, że mógłbym ją stracić. Mimo sprzeczek, które oczywiście się zdarzają, co jest normalne, oboje
staramy się naprawiać nasze błędy. Osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą w związkach (choć nie
tylko) jest szczera rozmowa. Jeśli coś zaczyna między wami nie grać, zamiast milczeć i czekać, aby problem
sam się rozwiązał, lepiej to przegadać. Może się okazać, że po wysłuchaniu drugiej osoby, ten problem już
nie będzie taki straszny. Czasami jest też tak, że mamy jakieś własne oczekiwania i spojrzenie na daną
rzecz, które później okazuje się sprzeczne z rzeczywistością, w takim wypadku rozmowa również może nam
wyprostować pogląd na sprawę. Bez zaufania i szczerości z drugą osobą, nie zbuduje się zdrowej i stabilnej
relacji. A właśnie taka zdrowa relacja daje najwięcej szczęścia.
Choć te dwa spojrzenia są zupełnie różne, to oba są prawdziwe i wartościowe na swój sposób. Warto
zaznaczyć, że przed jakąkolwiek próbą wejścia w związek, każda osoba, która pisała swoje spojrzenie w tym
artykule, wykonała najpierw pracę nad sobą, w tym nad pokochaniem siebie. Każdy z Was jest wartościowy i
zasługuje na zdrowy związek, na początek zacznijcie od samych
siebie                                                                             Psychologia w szkole Team :)
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Moje hobby-uczniowie Szkoły Podstawowej

Nazywam się Monika Darłak mam 10 lat, chodzę
do 4 klasy. Moim hobby jest sztuka. Najbardziej
lubię malować farbami na płótnie i szkicować .lubię
lekcje plastyki i muzyki. Moim drugim hobby jest
zabawa z moim kotem Pazurkiem. Pazurek jest
bardzo leniwy, cały dzień mógłby leżeć na
parapecie .

Mam na imię Szymon. Jestem uczniem klasy IVb.
Chciałbym opowiedzieć o swoim hobby, czyli o
budowaniu z klocków lego. Pomysł przyszedł mi do
głowy podczas wakacji, kiedy z rodzicami
odwiedziłem wystawy z klocków lego. Wtedy
zobaczyłem, co można zbudować, mając lego. Od
tej pory, gdy mam czas wolny, to poświęcam go na
budowanie różnego rodzaju rzeczy. Rozsypuję je
na podłodze no i buduję to, co mi przyjdzie do
głowy. Są to na przykład:
samoloty, różne auta oraz trasy do nich. Mogę
stworzyć swój świat i swoje budowle. Budowanie
daje mi wiele radości. Pobudza to moją
wyobraźnię.

Nazywam się Michał Wrzecioniarz, chodzę do klasy
4B. Moim hobby jest modelarstwo. Najbardziej
interesują mnie modele samolotów i czołgów z
okresu wojny. Pierwszym modelem, który skleiłem i
pomalowałem, jest czołg T34. Takim samym
jeździła załoga z filmu "Czterej pancerni i pies".
Pomagałem też w budowie czołgu zdalnie
sterowanego T72, jest to współczesny czołg
rosyjski, używany w wielu konfliktach wojennych na
całym świecie. Składałem go z tatą, który od
dziecka skleja i składa różne modele. To on zaraził
mnie pasją do modelarstwa i daje wskazówki, jak
prawidłowo sklejać i malować modele. Zachęcam
wszystkich do sklejania, odpoczywam przy tym, a
przy okazji dowiaduję się historii danego modelu.

modelarstwo M.Wrzecioniarz
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Osiągnięcia uczniów w okresie ferii zimowych 2021
Sukcesy pod pierzyną pandemii
Zamknięcie w domach wywołało u nas niepokojące stany psychiczne. Pogłębiły się myśli samobójcze i brak
motywacji. Wzmogły się stres i niepokój. Swoje dołożyła również depresja. Utrudniony kontakt z
najważniejszymi dla nas osobami stał się ciężarem bardzo ciężkim do udźwignięcia. Ten artykuł ma na celu
ukazać, iż pandemia może mieć swoje pozytywne oblicza, a każdy z nas jest w stanie zdziałać coś dobrego
w życiu pomimo niekorzystnych warunków. O czym mowa? O drobnych sukcesach każdego z nas! Stan, w
jakim obecnie się znajdujemy, niesie niektórym pozytywy, które są kluczem do działania. Więcej czasu, mniej
hałasu, więcej prywatności - to czynniki, które motywują nas do walki o swoje sukcesy. 
Na początek podzielę się swoimi osiągnięciami: W okresie ferii zimowych założyłam grupę literacką. Prężnie
działamy! W najbliższym czasie ruszą nasze dwa największe projekty: czasopismo i miesięcznik. 
Ponadto, opublikowałam swój zbiór wierszy na platformie pisarskiej, (czyli przełamałam swój lęk przed
krytyką i podwyższyłam swoją niską samoocenę). 
Rozpoczęłam naukę rysunku cyfrowego za pomocą tabletu graficznego. Idzie mi całkiem nieźle, jak na
początkującą osobę, ale wiele przede mną, by odnieść wymarzony efekt. Poświęciłam także dużo czasu dla
książek, o których przez zdalne nauczanie wręcz zapomniałam - przeczytałam trzy i rozpoczęłam czytanie
czwartej. 
I przede wszystkim malarstwo akrylami: namalowałam kilka prac, z których jestem naprawdę dumna.

przeczytane książki M.Zeliszek
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Wiktoria: Moim malutkim celem (w sumie to marzeniem) jest podróżowanie po świecie. W tegoroczne ferie
udało mi się taki malutki cel osiągnąć. Pojechałam do Szwajcarii. Wyjazd był całkiem spontaniczny, jednak
bardzo dopracowany i odpowiednio przygotowany. Cel, jakim jest zwiedzanie świata, postawiłam sobie już w
wieku 16 lat. Z racji, iż ukończyłam ostatnio 18 lat, będzie to na pewno łatwiejsze. Jednak w dobie pandemii
niektóre warianty mogą być utrudnione. Osiągnięcie takiego małego celu jest dla mnie jak lekarstwo. Zbieram
przede wszystkim wspaniałe wspomnienia i zapamiętuję przepiękne widoki…

Szwajcaria W.Otremba



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 02/2021 | Strona 12  
www.juniormedia.plNowinki ZSO

zimowe wędrówki

Ala: Podczas ferii zimowych ustawiłam sobie za cel codzienną aktywność fizyczną, by jeszcze bardziej
wzmocnić moją kondycję oraz odporność. Każdego dnia chodziłam do lasu na 8km spacery, po czym po
południu starałam się ćwiczyć przy różnych zestawach ćwiczeń. Oprócz tego w weekendy wraz z rodziną
udawaliśmy się na wyprawy w góry.

Oczywiście, nie każdemu zamknięcie daje więcej wolnego czasu czy prywatności - jednakże, to właściwy
okres, by zacząć myśleć i dbać o siebie. Sukcesy opisane powyżej to dowody na to, iż jest to możliwe.Masz
szansę to osiągnąć! Pomyśl nad tym w najbliższym czasie. Usiądź, weź kilka wdechów i zacznij działać dla
swojego dobra.Nie zmarnuj tego czasu albowiem on nie wróci, a pandemia nie może nam odebrać tego, co
możemy mieć.

                                                                                     Artykuł autorstwa Małgorzaty Zeliszek z klasy II D 

zimowe wedrówki
A.Krowiak

A.Krowiak
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