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 Długo oczekiwana, zielona, kolorowa, pełna kwiatów, entuzjazmu, nadziei, optymizmu,...
i niestety znów covidova... WIOSNA. 

W najnowszym numerze:

- pozytywne myślenie w czasach pandemii,
- nasze definicje szczęścia  i szczęście uwiecznione w zdjęciach, czyli pamiętaliśmy o
Międzynarodowym Dniu Szczęścia,
- poezja z okazji Światowego Dnia Poezji,
- kreatywność jest ważniejsza od wiedzy, czyli pobudzaj swoją kreatywność czytając
książki.

Praca poniżej: Ania kl. VIII
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Fotografia - moje szczęście
   

   Szczęście - każdy rozumuje to słowo i stan inaczej. Jedni są szczęśliwi podczas rozmów z bliskimi,
inni zaś uprawiając sport. Mimo zróżnicowanych poglądów ludzi, zdarzają się osoby, które podobnie
rozumieją ten stan. Moim szczęściem są piękne widoki, które można uchwycić na kliszy aparatu, czyli
moja pasja - fotografia. Trzymając aparat w dłoni czuję wolność i swobodę oraz możliwość pokazania
mojej duszy artystycznej, którą nie raz, nie dwa muszę zakryć, aby wykonać rzecz, o którą proszą
mnie inni. Sprawia to, że czuję ogromne szczęście. Jest ono jeszcze większe, gdy mogę podzielić się
zdjęciami z innymi. Widoki uchwycone na zdjęciu nie oddają tego, co w rzeczywistości, lecz dają dużo
satysfakcji. Najbardziej lubię uwieczniać piękno zachodu słońca i chmur. Uwielbiam je, tak jak Mały
Książę, który oglądał je za każdym razem, gdy był smutny, a raz zdarzyło mu się oglądać go aż 43
razy. Niby można to zaobserwować codziennie o takiej samej godzinie, lecz każdy z nich jest całkiem
inny.

Julia kl. VIII

Autor:

    Szczęście jest uczuciem, które odczuwamy,
gdy spotka nas coś nieprawdopodobnego oraz
niezwykłego. Szczęście odczuwamy, gdy ktoś
nas kocha, szanuje, opiekuje się nami. Jesteśmy
szczęśliwi, gdy pomagamy komuś lub go
kochamy. Jest to uczucie, którego nie da się
kupić za żadne skarby świata. 
  Człowiek szczęśliwy to taki, który cieszy się
życiem i wykorzystuje każdą chwilę swojego
żywota. Jest szczęśliwy, gdy może komuś pomóc
lub gdy ktoś go kocha. Jeżeli chcemy być
szczęśliwi, musimy patrzeć na świat z dużym
optymizmem. Musimy korzystać z każdej chwili
życia oraz realizować swoje marzenia. Musimy
też kochać nie tylko siebie, ale i innych ludzi.
Szczęście to rodzina i bezpieczny dom. To
miłość i uśmiechnięta buzia. Myślę, że jestem
szczęśliwy.
                                                   Oskar kl. IV b
Zdjęcie koniczyny szczęścia powyżej: grafika
Google

autor:

autor:

   Z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia poprosiliśmy naszych uczniów o zdefiniowanie i zobrazowanie szczęścia. W obecnych czasach jeszcze
bardziej powinniśmy cieszyć się z małych rzeczy.  Poniżej zdjęcia nadesłane do konkursu ,,Szczęście widziane moim obiektywem".

autor:

 Szczęście to rodzina, która zło powstrzyma.
Mateusz kl. V

 Aby być szczęśliwym należy dbać o samego
siebie. Należy również pomagać innym,
ponieważ sprawia nam to radość. 

Jagoda kl. VII

 Aby być szczęśliwym należy robić to, co się lubi
oraz nie przejmować się trudnymi rzeczami 
w życiu. Szczęście to coś więcej niż emocje.       

                Nikodem kl. VII

 Szczęście to najważniejsza wartość w życiu
człowieka.                                        Hubert kl. VII

 Aby być szczęśliwym w życiu należy mieć jakiś
cel i do niego dążyć. Trzeba także cieszyć się
zarówno z dużych jak i małych rzeczy. Zawsze
należy słuchać tego, co podpowiada nam serce.

Natalia kl. IV b

Julia Julia

Julia

Oskar



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 8 04/2021 | Strona 3 

www.juniormedia.pl ,,Czas na przerwę"

Szczęście to coś, co żyje w nas.
Nadszedł więc definicji czas:
Szczęście to coś, czego nie ma bez Ciebie.
Dzięki szczęściu czujesz się jak w niebie.
Szczęście to uśmiech i miłość wielka.
Jak po zjedzeniu słodkiego wafelka.
Szczęście to kot całujący psa.
Szczęście to dom, rodzina i ja.
Szczęście jest wtedy, gdy pomagamy.
I gdy do wszystkich się uśmiechamy.
Szczęcie to dobro i zaufanie.
Buziaki od mamy i przytulanie.
Szczęście jest wtedy, gdy słońce świeci.
I gdy szczęśliwe są wszystkie dzieci.
W każdym sercu jest szczęścia morze.
Dlatego piszę to o tej porze.
                                                            Oskar IV b

Wiosenny szum jeziora
Jest lepszy niż perfum Diora.
Za oknem wiosna nas wita
I kwiat pięknie rozkwita.
Tu leci parę ptaków. 
Jest to para szpaków.
Tam też idzie rolnik
Po swój stary ciągnik.
Tam tez widać sadownika
Tak zwanego czarownika.
W lato wyczaruje nam owoce
Przez swoje super moce.
Tam wracają dzieci ze szkoły
A za nimi lecą pszczoły.
Tam stoi piękne drzewo,
Tu ktoś skręca w lewo.
Mieszkańcy pływają łódkami
Ze swoimi wędkami.
Mamy tu piękne lasy
I to jest materiał na atlasy.
Zwierząt mamy całe stada
I samotność nie dopada.
Pieski kotki, świnki, krówki
Są jak małe atomówki.
Tak właśnie u nas wygląda
Bez żadnego wielbłąda.
Na wsi nie tylko się pracuje.
Żyje się chwilą i to nas cechuje.

Noemi kl. VIII

21 marca przypadał Światowy Dzień Poezji
    Święto to zostało ustanowione przez UNESCO i jest obchodzone od 1999 roku. W tym dniu najlepiej czytać poezję. Z tej okazji poprosiliśmy Uczniów
klas IV-VIII o napisanie wiersza na dowolny temat. Oto niektóre utwory naszych szkolnych poetek i poetów.

Wczoraj czytałam lekturę.
Oskar miał niezłą kulturę.
Motyw miłości się pojawił,
Bóg się chłopcu objawił.
Rodzice Oskara się bali,
A wcale nie byli mali.
Najlepsza ciocia Róża
Była już w sumie duża.
Była też jego dziewczyna
Niebieska jak landryna.
Peggy Blue się zwała
Oskara oczarowała.
Becon krzyczał w nocy
Za dużo na sobie miał kocy.
Skóra go strasznie swędziała
Żaden lek nie podziała.
Einstein miał dużą głowę
Z każdym prowadził rozmowę.
Popcorn o dziewczynę się kłócił
Przegrał i się zasmucił.                    Olga kl. VII

Dzieci w tych czasach cały czas grają 
a do książek kompletnie nie zaglądają.
Zima już za nami
i wiosna nas wita z otwartymi ramionami.
Dzieci teraz nie chodzą do szkoły, 
bo Covid teraz zbiera wielkie plony.
Nie chcą wychodzić z domu, 
bo przed komputerem siedzą znowu.
Po e-lekcjach nic nie robimy, 
więc się ciągle w domu nudzimy.
A ja chciałbym żeby się to już skończyło
i nauczanie do szkoły wróciło.
Bo tęsknię za swoimi nauczycielami,
książkami i super kolegami.

Remigiusz kl. VII

Już wakacje się zbliżają
Słonko ciepłe będzie grzało.
Nad jeziorem czy w górach
Wypoczynek będzie jak w chmurach.
A wieczorem przy ogniskach
Będziem tańczyć,
Będziem  śpiewać
I nikt z nas nie będzie ziewać.    Jagoda kl. IV b

Ostatni dzień szkoły, ależ on był wesoły,
Bardzo dużo się dzisiaj działo,
Aż zabolało mnie całe ciało.
A już jutro... co? Wakacje,
I w zadaniu domowym miałam rację.
Czas już spać, bo zaczęła się noc,
Mówię ,,dobranoc" i szybko pod koc.

Maria kl. IV a
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wyk.

Zostań w domu, czyli jak sobie radzić z niekończącą się 
nauką zdalną

           Poradnik zdalnego nauczania

- zadbaj o porządek na biurku, nie powinno tam
być żadnych ,,rozpraszaczy",
- wycisz i odłóż telefon, wyłącz inne
komunikatory, strony,
- pamiętaj, że przerwa to rzecz święta, wstań
i rozprostuj nogi po 45 minutach,
- pij wodę - wszystkie zwierzęta ją piją,
- pamiętaj o wietrzeniu pomieszczenia,
- prawidłowa postawa to podstawa, więc
wyprostuj się,
- po lekcjach spędzonych przed komputerem
koniecznie zrób sobie przerwę w pracy z tym
urządzeniem - wyjdź z domu na podwórze,
porozmawiaj z domownikami, zajmij się czymś,
co lubisz, wyjdź na spacer z psem, do ogrodu lub
parku,
- myśl pozytywnie. Pamiętaj, że wszystko ma
swój początek i koniec i pandemia kiedyś się
skończy. Sięgnij po ciekawą książkę, na przykład
po poradniki życiowe, które nastroją Cię
pozytywnie w tych ciężkich czasach.

Natalia

.

Książki godne polecenia

    Żyjemy w trudnych czasach. Zostaliśmy zamknięci w domu w towarzystwie komputera. Większości z nas ciążą już maseczki, dystans i wszelkie inne,
aczkolwiek konieczne, obostrzenia. Potrzebna nam nadzieja, a jak głosi polskie przysłowie: ,,Póki życia, póty nadziei". Inne polskie powiedzenie brzmi
mniej optymistycznie: ,,Nie ma nadziei bez trwogi". W tym pandemicznym czasie potrzebne nam dobre słowo, uśmiech, pozytywne myślenie. Na rynku
wydawniczym nie brakuje poradników życiowych, które podpowiadają nam, jak żyć, jak zacząć doceniać każdy dzień, każdą chwilę.
  Jednym z takich poradników jest książka Reginy Brett pt. ,,Kochaj. 50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie i ludzi wokół". To propozycja dla starszych
czytelników. Podobnie jak wszystkie poradniki Brett, książka ta podpowiada, jak pokochać siebie, swoje życie, skłania do refleksji, zatrzymania się.
Autorka zwraca w niej uwagę między innymi na to, by nie zaniedbywać własnego życia, które jest cudem,  by nie zaniedbywać zdrowia i szczęścia. Każdy
z jej poradników to plan na lepsze życie. Naszą podstawową misją jest miłość ... do siebie. Szczęście zależy tylko od nas samych - od naszych wyborów,
decyzji, ludzi, których zapraszamy do naszego życia. Autorka pisze również o słoiku szczęścia. Zadanie polega na tym, by na kartkach wypisać swoje
małe szczęścia, wobec których często jesteśmy obojętni, których nie doceniamy. Niejeden z nas w czasie pandemii, po przejściu choroby, zaczął bardziej
doceniać zmysł smaku i węchu. Ja owe zmysły umieściłabym w swoim słoiku szczęścia, a Ty, Drogi Czytelniku, co byś w nim umieściła/umieścił? Warto
sięgnąć po tę oraz inne poradniki autorstwa Reginy Brett. 

    Młodszym czytelnikom natomiast polecamy serię detektywistyczną „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. To seria książek opowiadająca o dwóch
młodych detektywach, którzy rozwiązują skomplikowane zagadki, np. kradzież w kawiarni, bądź tajemnicze pożary, w których giną cenne przedmioty.
Autorem książek jest Martin Widmark, a ilustratorką Helena Wills. Każda książka opowiada o innym przestępstwie.
Książki czyta się bardzo przyjemnie. Poznajemy w nich wielu nowych bohaterów, np. Muhammeda Karata, właściciela sklepu jubilerskiego, Barbarę Palm,
która ciągle narzeka, że w miasteczku nic się nie dzieje. Młodym detektywom zawsze udaje się rozwiązać trudne zagadki z drobną pomocą ich przyjaciela,
komisarza policji. Moją ulubioną książką z serii jest ,,Tajemnica filmu" i ,,Tajemnica srebra", choć jest ich dużo więcej. W książkach znajdują się nagłe
zwroty akcji i nowi podejrzani, co jest bardzo ciekawe i umila czytanie, ponieważ nie wiemy, co się zaraz wydarzy.
   Ja bardzo lubię tę serię. Przeczytałam ją całą, a teraz czekam na kolejne tomy. Polecam te książki wszystkim dzieciom, ponieważ są humorystyczne i na
pewno spodobają się każdemu młodemu czytelnikowi. 

Blanka IV b

  Najlepiej wstać minimum godzinę przed lekcją
online. Podczas tej godziny można zrobić sobie
śniadanie, spokojnie sprawdzić połączenie
internetowe i włączyć komputer lub telefon.
Sprawdź czy odrobiłeś/aś  zadania domowe.
Podczas przerw pomiędzy lekcjami najlepiej
odejść od urządzenia i wywietrzyć
pomieszczenia, w którym nasz lekcje online. 
Po lekcjach jeżeli masz psa możesz go
wyprowadzić, a jeżeli nie to wyjść po prostu na
zewnątrz.

Maciej kl. IV

Marianna kl.8

.
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         Immunitet niewidzialności w czasie nauki zdalnej

  „UŚMIECHNIJ SIĘ!”, chciałoby się rzec. Jednakże, już od roku, siedzimy zamknięci w naszych domach, i powątpiewamy w to, że będzie lepiej. Musimy
wierzyć, że lepsze jutro nadejdzie, ale na razie - musimy myśleć pozytywnie, aby nie zwariować. Trzeba myśleć o dobrych cechach pandemii. Chodzi tu
głównie o czynności, których normalnie w szkole byś nie wykonywał/a podczas przerwy lub w czasie lekcji. Zacznijmy więc od początku … Pierwszym
plusem e-lekcji jest to, że nie ma potrzeby, aby wcześnie wstawać. Można obudzić się nawet trzy minuty przed lekcją i nie trzeba gnać do szkoły lub
dźwigać od rana ciężkiego plecaka (czasami ważącego dziesiątki ton). W czasie samych e-lekcji, możemy rozsiądź się na naszych wygodnych fotelach, a
nie na niewygodnych, drewnianych krzesełkach. Możemy popijać w tym czasie ciepłe kakao lub zjeść pyszne śniadanie, ponieważ nauczyciel nie wie, co
robimy i nie wstawi nam uwagi do dziennika. Nie musimy się martwić, że nie mamy danych przyborów lub książek na poszczególnych lekcjach, bowiem
wszystko mamy w naszych domach. Po same rzeczy nie trzeba czasem chodzić, bowiem równie dobrze można poprosić mamę, aby nam je przyniosła.
Podczas przerw możemy porozmawiać z rodzicami lub pogłaskać kota, czy też posłuchać ulubionej piosenki na You Tube. Można pobawić się z psem,
próbować złapać płatki śniegu językiem, o ile takowy pada. Można ziewać do woli i chodzić bez skarpet z rozczochraną fryzurą niczym kogut galijski. Gdy
zainteresuje nas jakiś temat na lekcji, możemy go zgłębić za pomocą wujka Google, którego mamy na wyciągnięcie ręki, w końcu siedzimy przy
komputerach. Gdy mamy ogromną ilość zadań domowych, możemy sobie na to ponarzekać, ponieważ chroni nas immunitet niewidzialności. Po
skończonych lekcjach, możemy od razu oddać się swoim pasjom lub się polenić, bowiem nie musimy czekać na autobus szkolny. Potem, po odrobieniu
zadań domowych, mamy całkowitą dowolność. Ostatnim plusem izolacji jest to, że nie musimy wcześnie chodzić spać, ponieważ w razie gdybyśmy
zaspali może obudzić nas mama lub tata. Podsumowując, przyszło nam żyć w trudnych czasach, jednak trzeba myśleć optymistycznie, mimo iż czasem
jest to utrudnione, a wirus jest naszą zmorą dezorganizującą nam życie. Siedzimy zamknięci w domach, jednak są to nasze domy, nasze twierdze, w
których jesteśmy bezpieczni. Cieszmy się więc chwilą i wierzmy, że sytuacja na świecie niedługo się zmieni. Tymczasem głowa do góry i uśmiech na buzi,
bo  tylko optymizm zachowa nas przy zdrowych zmysłach.
                                                                                                                                                                                                                                Oskar 

 

   Moją ulubioną pisarką jest Beth Reekles. Napisała ona trzy książki, moim
zdaniem, godne polecenia. Są to utwory z tomu ,,The Kissing Booth". Na
podstawie trzech tomów z tej serii zostały nakręcone dwa filmy, które
można obejrzeć na platformie Netflix. 
   Autorka pisze powieści dla młodzieży. Powieść ,,The Kissing Booth" jest
jej najpopularniejszą książką, a zaczęła ją pisać w wieku piętnastu lat,
umieszczając każdy rozdział na platformie Wattpad. Główna bohaterka
(Elle) boryka się z różnymi problemami, jednak największym z nich jest to,
czy miłość jest ważniejsza od przyjaźni oraz czy jest ona warta łamania
zasad. Bohaterka przeszła bardzo wiele. Śmierć matki była jedną z
najtrudniejszych chwil w jej życiu, ale mimo wszystko stara się iść do
przodu i nie myśleć o przeszłości.

                                                                                      Maja VIII

autor: Marianna
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   W dzisiejszych czasach bardzo często słyszy się, że ludzie mają
problemy z wykonywaniem zadań zdalnych. Od czasu wybuchu pandemii
bardzo duża część społeczeństwa pracująca na stanowiskach biurowych
została skazana na wykonywanie swoich obowiązków nie wychodząc z
domu. Do tej części zaliczają się również uczniowie, którzy biorą udział w
e-lekcjach...
   Chciałbym dzisiaj udzielić porad, które mogą naprawdę pomóc dzieciom i
młodzieży w tym, aby ich nauka przebiegała w dużo bardziej efektywny i
ciekawszy sposób. Postaram się również dowieźć tezy: Nauka zdalna może
być przyjemna. 
   Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę zanim usiądziemy
do komputera jest przygotowanie swojego miejsca pracy. Na naszym
biurku powinny znajdować się tylko potrzebne rzeczy, takie jak: podręcznik,
zeszyt czy piórnik. Zapewni nam to dużo lepszą koncentracje oraz
skupienie. Myślę również, że na czas lekcji powinniśmy zdecydowanie
odpocząć od telefonu oraz gier. Następna porada tyczy się aktywnego
brania udziału w dyskusjach zdalnych z nauczycielem oraz rówieśnikami.
Dzięki temu można nabrać nowego doświadczenia oraz zaimponować
kolegom i koleżankom. Powinniśmy również mówić otwarcie nauczycielowi,
na przykład o tym, że czegoś nie rozumiemy. Wtedy prowadzący będzie
widział nasze zaangażowanie i to, że zależy nam na zrozumieniu
prowadzanej przez niego lekcji. Dobre relacje z osobami prowadzącymi
zajęcia oraz z klasą to klucz do tego abyśmy przychodzili na każdą lekcję z
uśmiechem na twarzy (mimo że jej nie widać). Te dwie zasady mogą być
naszym ,,złotym środkiem" na czerpanie przyjemności 
z lekcji on-line i jeśli będziemy się do nich stosować nasza satysfakcja 
z nauki zdalnej będzie na pewno o wiele większa.
                                                                                    Maciej kl. VII

 
  
 Początek roku 2020 rozpoczął się normalnie. Po świętach Bożego
Narodzenia wróciliśmy do szkoły. Uczyliśmy się pilnie (niektórzy), ponieważ
zbliżał się koniec pierwszego semestru. Zaraz po jego zakończeniu
rozpoczęły się ferie zimowe. Wypoczęci wróciliśmy do szkoły,
rozpoczynając drugie półrocze. Tuż przed świętami wielkanocnymi
przyszedł czas na nasze rekolekcje. W pierwszym dniu naszych rekolekcji
w Polsce stwierdzono kolejny przypadek koronawirusa oraz ogłoszono
zamknięcie wszystkich szkół w kraju. Niedowierzanie. Zamknięto szkoły.
Dzieci ucieszyły się z tej wiadomości, ponieważ myślały, że przerwa potrwa
tylko dwa tygodnie. Jednak było inaczej. Nasza nauka zdalna trwa już
ponad pół roku. Na początku sprawiała nam dużo radości, ale też pojawiły
się trudności, bo medal ma dwie strony. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że
życie szybko wróci do normy. Podczas lekcji on-line nauczyliśmy się
między innymi samodyscypliny oraz poprawiliśmy swoje umiejętności
informatyczne. W trakcie kwarantanny narodowej wszystkim zaczęło
brakować kontaktu z rówieśnikami. Od marca 2020 wróciliśmy do szkoły
zaledwie na dwa miesiące... Na nauce zdalnej pozostajemy aż do dzisiaj i
cały czas wierzymy, że pandemia w końcu minie. Obecnie w Polsce coraz
więcej ludzi szczepi się przeciwko koronawirusowi, dzięki temu możliwe, że
w najbliższym czasie wrócimy do szkoły i do normalnego życia. Myślę, że
wszyscy uczniowie tęsknią za wspólnym spędzaniem czasu oraz za
wycieczkami. Wszyscy powinniśmy pozytywnie patrzeć w przyszłość.
Uważam, że ta cała sytuacja na świecie nauczyła nas cieszyć się z małych
rzeczy oraz doceniać to, co mamy.

                                                                                 Jagoda kl. VII
Oliwia kl. 8

Maciej kl. 7
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