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Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin

Numer 278 11/21

To już się u Nas dzieje!
Koronawirus oficjalnie w naszej szkole

Niedługo po
stworzeniu
mojego
poprzedniego
artykułu o Covid-
19 doszło do
narzucenia
kwarantanny dla
klasy 4B.
Koronawirus
oficjalnie dostał
się do naszej
szkoły. Niedługo
po tym kolejne
klasy trafiały na
kwarantannę.

Po kolei: 1-3M,
6A, 3A, 8A, 2B, a
dzisiaj (stan na
24.11) wykryto
przypadek w 4A.
Niektórzy
nauczyciele trafili
na kwarantannę
razem z tymi
uczniami. Coraz
mniej osób chodzi
do naszej szkoły,
zamiast tego uczą
się w domu.

Najlepiej

oddającego to
widoku mogłem
doświadczyć w
poniedziałek 22
listopada. Wtedy
6A już dawno nie
było, 7C pojechała
na wycieczkę do
Wrocławia, 8A
właśnie została
wysłana na
kwarantannę, a 4-
5 Montessori
poszli do kina.
Byliśmy przez
kilka przerw

sami w naszej
strefie. Było dość
inaczej, tak...
cicho... pusto.
Wyglądało to jak
za apokalipsy. Ale
doświadczenie
było ciekawe.

Nazajutrz już tak
to nie wyglądało.
7C i 4-5
Montessori
wróciła. Ponadto
okazało się, że
zaszczepieni dalej

mogą uczyć się
stacjonarnie, toteż
kilka osób z 8A
też było obecnych.
Niektórzy mogą to
nazwać podziałem
na
zaszczepionych i
niezaszczepionych.
Ale podział jest
inny. Albowiem
jest on na osoby
na kwarantannie i
te 
niemające jej.

(cd. na str. 2.)

Wisi nad nami widmo kwarantanny.

W tym
numerze:

Szkolna
mucha,
Katarzynka :)

Szlachetna
Paczka - finał
już niedługo!

Babymetal -
czego jeszcze
o nim nie
wiecie?
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Społeczniaka
Zaszczepieni są zwolnieni z
izolacji, więc nie mają żadnych
przeszkód, by uczyć się
stacjonarnie.

Niektórzy nauczyciele też zostali
zamknięci w domach przez
sanepid, łączymy się z nimi ze
szkoły. Do klasy przychodzi wtedy
nauczyciel na zastępstwie, który
pilnuje nas, a także przeprowadza
łączenie. Na ogół moja klasa nie
miała komplikacji, ale gdzie indziej
zdarzały się przypadki, gdy np.
przez 20 minut lekcji nie było
internetu podczas matematyki.

Ale wyposażenie klas na zajęcia
zdalne też ma swoje jasne strony.
W ten sposób nasza koleżanka,
która obecnie nie może chodzić do
szkoły, łączy się online i nie
zostanie z aż tyloma zaległościami.
To też zwykle udaje się
zorganizować bez przeszkód,
chyba że internet zadecyduje
inaczej. Możemy się zobaczyć
chociaż online.

Zastępstwa sypią się jak z rękawa.
Przykładowo pani Paulina, która

dotąd prowadziła zajęcia w porach
popołudniowych dla klas 1- 3, 
dostaje kilka zastępstw z jedną
klasą pod rząd (dzisiaj moja klasa
miała z tą panią zajęcia na
pierwszych trzech lekcjach).
Chyba każda klasa od czwartej
wzwyż ma choć jednego
nauczyciele, którego muszą
zastępować inni. Warto dodać, że
nie wszyscy nauczyciele prowadzą
lekcje z domu, niektórzy są po
prostu zastępowani.

Ucierpiały także IPN'y. Są to
zajęcia dla osób uzdolnionych w
danej dziedzinie, odbywające się
zamiast zwykłej lekcji w tym
przedmiocie. Na przykład od
wtorku nie mam IPN'u z
matematyki, gdyż prowadzący je
pan Paweł jest na kwarantannie, a
nie ma dodatkowego laptopa. Z tej
samej przyczyny nie będzie teraz
japońskiego. Podobny los spotkał
ITN'y prowadzone przez m. in. p.
Agnieszkę, p. Justynę i p. Olgę.

Samorząd też nie pozostaje bez
strat. Planowaliśmy rozpocząć
pewien projekt we wtorek,

ale jako iż około 50% klas jest 
 nieobecnych, to musieliśmy to
odroczyć na lepsze czasy.
Cotygodniowe spotkania też robią
się coraz bardziej puste. Brak nam
kilku osób. Dwie osoby z 4A miały
sprzedawać podczas Słodkiej
Środy, ale trafiły one na
kwarantannę i trzeba było szybko
je wymienić na osoby z 5A i 8A.

Co to dalej będzie? Nie zapowiada
się, by zdalnymi zajęciami zostały
objęte wszystkie szkoły, ale rząd
może nas jeszcze zaskoczyć.
Wiadomo, że osoby zaszczepione
mogą zostać na stacjonarnych,
więc te osoby nie muszą się tak
przejmować (jeśli chcą, to mogą
też iść na zdalne, jeśli klasa jest
objęta kwarantanną). Należy
jednak liczyć się z tym, że życie
szkolne zostanie przez jakiś czas
nieco utrudnione przez ten chaos.
Niemniej liczę jednak, że damy
sobie radę, oraz że ten ciemny
okres skończy się jak najszybciej.

Krzysztof Kurzydło

Kiedy to się skończy? Pixabay
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Bardzo mi głupio, że o nich nie napisałam, ale
zarazem to też bardzo dobrze, bo pierwszy artykuł
wyszedłby na dwie strony. 

Tutaj przypomnienie o tamtych osobach:

Suzuka Nakamoto (Su-metal) -  urodzona 20
grudnia 1997 r. w Hiroszimie. Jest piosenkarką w
BABYMETAL oraz modelką. 

Yui Mizuno (Yuimetal) - urodziła się 20 czerwca
1999 r. w Kangawie. Jest aktorką i modelką. Opuściła
BABYMETAL w 2018 roku.

Moa Kikuchi (Moametal) - przyszła na świat 4 lipca w
Aichi. Jest piosenkarką i modelką oraz umie grać na
gitarze. 

Momoko Okazaki (Momometal) - dołączyła do
zespołu po tym, jak Yui odeszła. Niezbyt śpiewa na
koncertach, zajmuje się tańcem z Moą. 

Koniec przypomnień, teraz czas na konkrety.

Riho Sayashi (Rihometal) - urodziła 28 maja 1998,
czyli (o dziwo) jest w wieku Suzuki. Udziela się do
teraz i jest tancerką w BABYMETAL. Jest aktorką i
występowała w takich filmach jak: “Anonymous”, “Shef
wa meitantei”, “Sūgaku joshi gakuen” i “Share House”.
Ma 156 cm wzrostu.

Kano Fujihira (Kanometal) - urodziła się 28 sierpnia
2004, czyli pomyliłam się w tamtym artykule, ale nadal
nie jest najwyższa, bo ma 155 cm wzrostu. W
porównaniu do innych jest ona tylko tancerką oraz
nazwana przez Wikipedię “idolka”.  Moim zdaniem z
twarzy jest bardzo podobna do Mo'i, więc ktoś mógłby
je pomylić.

Takayoshi Ōmura - urodził się 26 grudnia 1983 roku,
czyli obecnie ma 37 lat. Jest gitarzystą. Niestety, nie
ma o nim więcej informacji.

Shinji Yuuto (Leda cygnus) - urodził się 9 czerwca
1983 roku. Jest gitarzystą. Na Wikipedii nie ma
informacji, czy nadal jest BABYMETAL.

Ostatnio pisałam o BABYMETAL i opisałam członkinie, jednak to nie wszyscy
członkowie tego zespołu.

BABYMETAL - kontynuacja

Hideki Aoyama - przyszedł na świat 29 sierpnia 1986
roku, jest synem znanego perkusisty Juna Aoyamy,
który umarł w 2013. Lubi pracować jako niezależny
artysta, grając dla różnych artystów i zespołów. Hideki
zaczął grać na perkusji od wczesnych lat.

Yūya Maeta - urodzony 11 maja 1983. W 2014 roku
dołączył do KamiBandu. Yuya zaczął grać na perkusji
w wieku 14 lat.
*KamiBand - grupa instrumentalistów w
BABYMETAL

Bohte Daisuke (BOH) - przyszedł na świat 14
sierpnia 1982 roku. W wieku 18 lat BOH zaczął grać
na 6-strunowym basie głównie z powodu swojej
miłości i podziwu dla szatkowania Billy'ego
Sheehansa i gry akordowej na 6 strunach. 2013 był
także rokiem, w którym oficjalnie dołączył do
KamiBand.

Fujioka Mikio (Ko-Gami/The Little God) - urodził się
19 stycznia 1981 w Hyogo.  Był akademicko
szkolonym gitarzystą, kształcił się w Instytucie
Muzycznym. Od 2013 roku występował w KamiBand.
Niestety, Fujioka zmarł 16 kwietnia 2017 roku, a
wokalistki poinformowały o tym tak: "Mamy nadzieję,
że jest teraz ze swoim mistrzem gitary Allanem
Holdsworthem (ceniony gitarzysta jazzowy i rockowy
zmarł 16 kwietnia 2017 r.)".

To chyba na tyle. Żegnam, miłego dnia :). 
Zosia Sieja

Muzyka! Pixabay
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Katarzynka - szkolna
mucha

Szlachetna Paczka -
niedługo finał akcji!

Ostatnio
widziane było
przez nas różne
robactwo, np.
komar z
damskiej
toalety. Jednak
to, co skradło
serce 5a, to był
nie kto inny, jak
mucha. Każdy
pomyśli o tym,
co może być
takiego

fascynującego
w jednej
muszce?
Wyjątkowe w
niej było to, że
miała imię. Było
dużo propozycji
na imię, jednak
wybraliśmy
“Katarzyna”, bo
to była ostatnia
propozycja.
Katarzynka
miała

dużo
niebezpiecznych
chwil i raz mnie
bardzo
przestraszyła.
Niestety, już nie
ma po niej
śladu. Żegnaj,
Katarzynko.

Zosia Sieja

Katarzynka (?)

Pomóżmy!

Już niedługo, bo
za dwa
tygodnie,
kończymy
tegoroczną
edycję akcji
Szlachetna
Paczka. Mamy
już wiele
przedmiotów,
ale to nie
wszystko, co
potrzebujemy.
Jeśli macie
chęć,
przynieście
suche produkty
spożywcze lub
środki do
czyszczenia.

Podzielimy te
przedmioty i
obdarujemy
nimi nasze dwie
tegoroczne
rodziny. 11
grudnia, czyli w
sobotę,
planujemy
wielkie
pakowanie
wszystkich
prezentów i
zawiezienie ich
do bazy
Szlachetnej
Paczki. Jeśli
chcecie pomóc
przy pakowaniu,
zgłoście się do

swojego
wychowawcy.
Spotykamy się
w sobotę rano,
czyli około 9.00
(dokładną
godzinę jeszcze
ustalimy).
Pakowanie
będzie trwało
około dwóch
godzin. Tak
spędzone
chwile na
pewno
będziemy
potem miło
wspominać.
Zachęcamy!
JZ i JO
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