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 #zostańwdomu

 Przez kilka tygodni wychodziliśmy z domu tylko wtedy, kiedy było to 
niezbędne, a #zostańwdomu
niebezpiecznym koranawirusem. Patogen ten niespodziewanie i skutecznie 
zmienił nasze życie. Za oknem wiosna, a my zamknięci w czterech ścianach.

Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli dość siedzenia prze
komputerem, czują nadmiar bliskiego z nim kontaktu i chętnie więcej czasu 
spędzaliby na świeżym powietrzu
w realu a nie tylko w okienku monitora.

A lekcje? Lekcje w domu są super, nie trzeba chodzić do szkoły! 
początku wszyscy byliśmy zadowoleni. Potem okazało się, że jednak trzeba się 
uczyć, systematycznie odrabiać zadania, bo nauczyciele sprawdzają obecność 
na zajęciach i wstawiają oceny. 
trudno uwierzyć, ale wielu z nas zatęskniło za szkolnymi ławkami, bieganiem na 
holu czy tablicą, przy której stoi nauczyciel.

Czy w tym roku szkolnym wrócimy do szkoły?
nie zna nikt, chyba łącznie z ministrem edukacji, więc pozostaje nam tylko 
czekać, co będzie dalej i mieć nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym 
przekroczymy próg naszej szkoły.

 Pewnie po wielu latach
o globalnej skali, a my będziemy mogli powiedzieć, że w nim uczestniczyliśmy 
na zdalnych lekcjach, czasem z kamerą pokazującą sufit, żeby nie było widać 
zaspanych oczu czy bluzy w pospiechu narzuconej na piżamę 
pierwszy raz chętnie kolega
odwagi i siedział jak mysz pod miotłą.

Teraz jeszcze #zostańwdomu
korzystaj ze znoszonych restrykcji. Pamiętaj o sobie i o ludziach, którzy cię 
otaczają. Aby znowu było „normalnie”, wszyscy musimy na to zapracować.

#zostańwdomu Mój czas… 
 

Przez kilka tygodni wychodziliśmy z domu tylko wtedy, kiedy było to 
#zostańwdomu przekazywaliśmy bliskim, aby uchronić ich przed 

niebezpiecznym koranawirusem. Patogen ten niespodziewanie i skutecznie 
Za oknem wiosna, a my zamknięci w czterech ścianach.

Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli dość siedzenia prze
komputerem, czują nadmiar bliskiego z nim kontaktu i chętnie więcej czasu 
spędzaliby na świeżym powietrzu czy zobaczyliby się z przyjaciółmi 
w realu a nie tylko w okienku monitora.  

A lekcje? Lekcje w domu są super, nie trzeba chodzić do szkoły! 
ątku wszyscy byliśmy zadowoleni. Potem okazało się, że jednak trzeba się 

uczyć, systematycznie odrabiać zadania, bo nauczyciele sprawdzają obecność 
na zajęciach i wstawiają oceny. Trzeba się uczyć czasem więcej niż w szkole! I aż 

z nas zatęskniło za szkolnymi ławkami, bieganiem na 
holu czy tablicą, przy której stoi nauczyciel.  

Czy w tym roku szkolnym wrócimy do szkoły? Odpowiedzi na to pytanie 
nie zna nikt, chyba łącznie z ministrem edukacji, więc pozostaje nam tylko 

i mieć nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym 
próg naszej szkoły. 

Pewnie po wielu latach ten czas będzie wydarzeniem historycznym 
o globalnej skali, a my będziemy mogli powiedzieć, że w nim uczestniczyliśmy 
na zdalnych lekcjach, czasem z kamerą pokazującą sufit, żeby nie było widać 
zaspanych oczu czy bluzy w pospiechu narzuconej na piżamę albo wtedy, gdy 
pierwszy raz chętnie kolega wziął udział w dyskusji, bo w klasie nigdy nie miał 
odwagi i siedział jak mysz pod miotłą. 

#zostańwdomu i bądź bezpieczny, ale też rozsądnie 
korzystaj ze znoszonych restrykcji. Pamiętaj o sobie i o ludziach, którzy cię 

ło „normalnie”, wszyscy musimy na to zapracować.
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Co robić, aby się nie nudzić? 
 

Na portalach internetowych znajdują się różne propozycje, które pewnie byłyby 
ciekawe i zainteresowałyby także uczniów… gdyby tak wiele czasu nie musieli 
poświęcać na naukę. Może jednak niektóre pomysły przypadną wam do gustu. 

 zrelaksuj się słuchając dobrej muzyki, stwórz koronawirusową playlistę 
 przeglądnij domową biblioteczkę i poczytaj „coś’ interesującego, co nie 

jest lekturą szkolną 
 zwiedź wirtualne muzeum (możesz korzystać z ofert na całym świecie) 
 pograj z rodziną w planszówki 
 zainspiruj się Masterchefem Juniorem i ugotuj danie dla swoich 

najbliższych 
 pisz pamiętnik albo załóż własnego bloga 
 rysuj albo maluj dla własnej przyjemności (odstresowuje!) 
 układaj własne łamigłówki, dziel się z nimi z rodziną lub na forach 
 regularnie ćwicz kondycję (ciekawe filmiki dostępne są na youtube) 
 korzystaj ze spacerów, joggingu, jazdy na rowerze na świeżym powietrzu 

(pamiętaj o obowiązkowej maseczce) 
 zrób porządek w swoim mini bałaganiku w biurku lub w szafkach 
 rozwijaj swoje pasje, o których wcześniej nie pomyślałeś albo na które 

nie miałeś czasu np. załóż hodowlę patyczaków, zrób makietę schronu  
przeciwatomowego albo zaprojektuj własną biżuterię 

 zaplanuj, co zrobisz, gdy zostaną zniesione ograniczenia, dokąd 
pojedziesz, co zobaczysz, kogo odwiedzisz… 

Ale zanim to nastąpi możesz też skorzystać z naszych pomysłów! 

 

zdjęcia: Internet 
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EKSPERYMENTUJ 
Pewnie wam się bardzo nudzi podczas epidemii koronawirusa. Nie 

możecie spotykać się z przyjaciółmi, tylko i wyłącznie możecie rozmawiać oraz 
widzieć się przez komunikatory elektroniczne.  

Dla zabicia nudy polecam domowe eksperymenty. Spróbujcie zrobić 
chemiczne jojo. Wystarczą składniki używane w kuchni: ocet, olej, soda 
oczyszczona. Dla fajnego efektu przyda się kolorowa bibuła.  
 

Sposób wykonania: 

1. Do 4 (lub więcej) szklanek nalej trochę octu i wrzuć kawałek bibuły. Poczekaj, 
aż bibuła puści kolor. 

2. Do dzbanka wsyp pół opakowania sody i wlej szklankę oleju. 

3. Następnie dodawaj kropelkami (pomocny w tym zakraplacz lub plastikowa 
słomka) zabarwiony na kolorowo ocet. 

Po chwili zobaczysz super efekt - kolorowe skaczące kulki. 

 ŚWIETNA ZABAWA!!! 

ZDECYDOWANIE POLECAM!!! 

Karolina Sobieraj 
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Jak spędzać czas w dobie pandemii?  

Sytuacja związana z koronawirusem dla wielu z nas jest niekomfortowa, gdyż 
pierwszy raz spotykamy się z koniecznością ograniczenia aktywności, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. Zostajemy w domu i przestrzegamy wyznaczonych ograniczeń.  
Jednakże jak spędzać czas siedząc cały czas w domu? 
Jednymi z ciekawych zajęć, pozwalających zabić nudę jest układanie puzzli i zwiedzanie 
muzeów online, czyli wirtualnie. 

Układaj puzzle 

Jest to bardzo kreatywne zajęcie, rozwijające nasz sposób myślenia. Ponadto jest 
wciągające, puzzle można układać godzinami samemu lub wspólnie całą rodziną. 

Zwiedzaj muzea online 
Wiele muzeów w tym czasie oferuje zwiedzanie online. Oto, moim zdaniem, 

najciekawsze z nich: 
Luwr, Paryż - to jedno z największych muzeów na świecie, a zarazem najczęściej 
odwiedzany tego typu obiekt. Cały kompleks ma powierzchnię ponad 60 tys. m2 i obejmuje 
zbiory liczące około 300 000 dzieł sztuki. 
Muzeum Powstania Warszawskiego - to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji  
i instytucji kulturalnych w stolicy. Muzeum Powstania Warszawskiego, otwarte w 2004 roku, 
dokumentuje bardzo ważną część historii przy wykorzystaniu ponad 1 tys. eksponatów i 1,5 
tys. archiwalnych fotografii oraz filmów. Za pomocą zdjęć i multimediów w niezwykły 
sposób odtworzono tam atmosferę powstańczej stolicy.  
Uffizi Gallery, Florencja - słynna galeria sztuki to jedno z najstarszych muzeów w Europie. 
Można tam zobaczyć wytwory szkół włoskich oraz flamandzkich. 
Rijksmuseum, Amsterdam -Rijksmuseum w Amsterdamie to 80 galerii z licznymi dziełami 
 i eksponatami prezentującymi historię 800 lat holenderskiej sztuki i historii.  
British Museum, Londyn- to jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej. 
Ilość eksponatów jest imponująca, wśród nich m.in. Kamień z Rosetty, dzieła z Partenonu czy 
egipskie mumie.  

Wiktoria Małopolska 
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Rozwijaj swoje pasje 
 

Co można robić w domu podczas epidemii groźnego wirusa? 
Można nadrobić czytanie książki, posprzątać pokój, a nawet tak jak ja 
pomalować i przemeblować swój własny kącik w domu.  

Plusy tej kwarantanny są takie, że w końcu mamy czas na nasze hobby, 
pasje np. moje to rysowanie na tablecie graficznym, czyli takim panelikiem  
z rysikiem. Ale można także pogotować lub rozwijać inne zainteresowania. 
Pasjonaci gier komputerowych mogą pograć zamiast normalnie w „strzelanki”, 
tym razem w gry symulacyjne -  prawdziwe życie np. fani  ciężarówek mogą 
zagrać w Euro Truck Simulator 2, a farmerzy, którzy teraz nie mogą wyjść za 
często w pole, mogą zrobić to samo, tyle że w grze Farming Simulator. 

Myślę więc, że w czasie przymusowego pobytu w domu można  
i warto połączyć przyjemne z pożytecznym. 
 

Podejmij wyzwanie majsterkowicza! 
 
Przygotuj: taker (zszywacz tapicerski),plakat(może być zdjęcie na kartce),deski 
w wymiarach plakatu, zszywki do takeru. 
 
Czas wykonania: 30 minut  
 
Sposób wykonania: 
1.Odwróć plakat, zdjęcie na pustą stronę. 
2.Na krawędziach połóż deski w wymiarach szerokości i wysokości na bokach 
plakatu lub zdjęcia, 
3.Zawiń końcówki plakatu tak by nachodziły na drewno. 
4.Załaduj szyszki do takera i przyczep je tak jak na obrazku.  
5.Obraz jest gotowy teraz przyczep haczyk i możesz wieszać na ścianę. 

Gabriel Penar 
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Odkrywaj talenty

 
Agata Sabik 
 
Rozszalała pandemia 
 
Jak już wszyscy wiecie, 
Pojawiła się pandemia na świecie.
Wszyscy są bardzo zdziwieni,
Nawet lekarze cenieni. 
Teraz w domu siedzimy 
I się wirusa boimy. 
Na każdym rogu napis: UWAGA,
Lecz nie ma się czym martwić, bo służba zdrowia nam pomaga.
Musimy więc ją mocno wspierać,
aby szybciutko się z tego złego wirusa pozbierać.
Wszyscy jesteśmy dobrej myśli,
Żebyśmy prędziutko z domu wyszli.
Życzę Wam teraz czasu miłego,
wesoło i zdrowo z rodziną spędzonego.
 
 
 

Odkrywaj talenty 
 

 

Pojawiła się pandemia na świecie. 
Wszyscy są bardzo zdziwieni, 

UWAGA, 
czym martwić, bo służba zdrowia nam pomaga. 

Musimy więc ją mocno wspierać, 
aby szybciutko się z tego złego wirusa pozbierać. 
Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, 
Żebyśmy prędziutko z domu wyszli. 
Życzę Wam teraz czasu miłego, 

spędzonego. 
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Agata Sabik 
 
Wściekły wirus 
 
Usiadł wirus na tronie, 
podrapał się po koronie. 
Czym mogę porazić ludzkość całą, 
żeby na świecie zła dużo się stało?
Szykują na mnie szczepionki i leki, 
które rozprowadzą wszystkie apteki.
Człowiek jak je zażyje  
z łatwością urwie mi szyję 
 i koronę strąci mi z głowy! 
Bez korony nic nie zrobię, 
więc norę głęboką wykopię sobie.
 
Dziś wiem, że zrobiłem zła wiele
ja i moi przyjaciele. 
Zniszczyłem wielu ludzi,  
z których część się nie obudzi.
Pójdą czwórkami do nieba,  
gdzie Święty Piotr przerażony
 włoży im wszystkim 
złote, przepiękne korony! 
 
Człowiek tę walkę zwycięży 
I mocno rozum wytęży, 
a zło i wirusy przepędzi. 
Dobroć z miłością zmiesza 
i każdego tym obdarzy, 
by łzy nie ciekły po twarzy. 
Wszyscy przestaną się bać 
I zaśpiewają tak:  
 ‘’Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie!’’
 
 
 
 
 

Czym mogę porazić ludzkość całą,  
żeby na świecie zła dużo się stało? 
Szykują na mnie szczepionki i leki,  
które rozprowadzą wszystkie apteki. 

 

więc norę głęboką wykopię sobie. 

Dziś wiem, że zrobiłem zła wiele 

część się nie obudzi. 
 

gdzie Święty Piotr przerażony 

 

 

nie, jeszcze będzie normalnie!’’ 
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Rozwijaj talenty 
 

Gabriel Buczek 

Matematyka jest wszędzie 

 

Matematyka jest wszędzie, 

i zawsze tak będzie. 

Geometria, arytmetyka, 

to wszystko – to matematyka. 

 

Romby, trójkąty i kwadraty, 

kupowanie telewizorów na raty. 

Działania pisemne i obliczenia, 

w matematyce jest dużo liczenia. 

 

Ułamki zwykłe oraz dziesiętne, 

z czego żadne nie są smętne. 

Odejmowanie i dodawanie, 

krótkie oraz długie działanie. 

 

Mnożenie, a z nim dzielenie, 

to wszystko to bardzo dziwne 

zdarzenie. 

Te rzeczy są ważne, jak wiecie 

Lecz czy wy je rozumiecie? 

 

 

 

 

 

Gabriel Buczek 

Wielkanoc 

 

Czekamy na Święta Wielkanocne, 

chociaż w tym roku nie będą 

owocne. 

Ponieważ ciągle w domu siedzimy, 

bo się strasznego wirusa boimy. 

 

Już od tygodnia planujemy, 

że ciasteczka upieczemy. 

Sami je zjemy później w domu, 

bo nie możemy ich dać nikomu! 

 

Zajączki układamy, pisanki 

malujemy 

i jeszcze życzenia bliskim ślemy. 

Serek jajeczny także robimy 

i się świetnie przy tym bawimy. 

 

A teraz pora na życzenia 

(życzę każdemu powodzenia). 

Błogosławieństwa Pana Naszego 

i jeszcze przy tym jajeczka 

smacznego. 
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Amelia Fabisz  

 
Przyjaźń jest jak szklana róża 

 
 Uwagę oglądających wystawę w Muzeum Małego Księcia, mogłyby 

przykuć szklane róże. Takie róże wykonane są z bardzo delikatnego materiału - 

szkła, w związku z czym trzeba zachować szczególną ostrożność przebywając  

w ich otoczeniu. W słoneczne dni mienią się feerią barw,  co może wprawiać w 

zachwyt, w pochmurne stają się szare niczym burzowe niebo. Są przejrzyste, 

sprawiając wrażenie szczerości, szlachetności i krystaliczności uczuć.  

 Taka właśnie jest przyjaźń, która jak słonce wnosi w życie ciepło, radość, 

energię i szczęście. Bratnia dusza to osoba, która pomaga nam spojrzeć na życie 

i jak przez szklaną różę dojrzeć magię jego barw. Przyjaciel zawsze jest przy  

nas, nawet kiedy na horyzoncie zbierają się burzowe chmury. Trzyma nas 

wówczas za rękę, dodając otuchy i siły, by przetrwać życiową zawieruchę. 

Prawdziwy  przyjaciel jest szczery, uczciwy i szlachetny jak szklana róża. W 

jego oczach widzę uczucia oraz stan ducha. Przyjaźń mimo iż silna jest 

równocześnie krucha jak szkło, które raz stłuczone nigdy nie powróci do 

poprzedniego kształtu.  

 Dlatego też o przyjaźń należy dbać, pielęgnować ją i dokładać starań, by 

nasze serce było krystalicznie czyste jak szkło, a nasz przyjaciel zawsze, bez 

obaw, mógł do niego zajrzeć. Przyjaźni nie kala się kłamstwem, oszczerstwem 

czy zazdrością. Przyjaźń pielęgnuje się honorowym zachowaniem, szacunkiem, 

uczciwością i troską o dobro przyjaciela. Tak traktowana przyjaźń staje się 

szklaną różą - czystym, niewinnym uczuciem w naszym sercu.  O takiej 

przyjaźni marzę i liczę, że gdzieś tam w gwiazdach zapisana jest mi moja 

bratnia dusza. 
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Bądź kreatywny 
 

Noszenie maseczek ochronnych wcale nie musi być przykrym 
obowiązkiem, a zrobienie maseczki w domu nie jest trudne i pozwoli każdemu 
kreować własną modę. Już teraz na ulicach możemy obserwować ciekawe 
pomysły na wyrażenie własnego stylu.  
Oto jeden z najprostszych sposobów zrobienia domowej maseczki. 
 
 

 

 

 źródło: Internet 
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UŚMIECHNIJ SIĘ! 
 

„Gdybyśmy nie mieli na co czekać, 

nasze życie nie miałoby sensu” 

dlatego 

życzymy Wszystkim, 

zdrówka i uśmiechu, 

trenowania cierpliwości, 

bo każde marzenie spełni się… 

?  

… i warto na tą chwilę czekać! 

Redakcja 
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