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            Naszym Nauczycielom… 

Każdemu uczniowi radość się udziela,  

gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.  

Z okazji tego zaszczytnego Święta,  

niech każda buzia będzie uśmiechnięta. 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele,  

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.  

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany,  

przeogromny bukiet życzeń składamy. 

Życzenia szczere, z uczniowskich serc płynące 

 jak świeże kwiaty kwitnące na polskiej łące.  

 

Z okazji Dnia Nauczyciela redakcja „Trójkowej Gazetki”  

oraz Samorząd Uczniowski życzą całemu Gronu Pedagogicznemu: dużo zdrowia, 

energii i wytrwałości, byście kochani pedagodzy mogli w pełni realizować Swoje 

plany życiowe i zawodowe. 

W numerze: 

- Dzień Edukacji Narodowej - str. 2 

- Wywiad miesiąca - str. 3 

- Polski nie gryzie, powtórka z lektur - str. 4 

- Kącik Historyczny - str. 5 

- Kącik Literacki - str. 6, 7 

- Dla miłośników książek - str. 8 

- Z życia szkoły - str.  9, 10, 11 

- Młodzi mają głos! - str. 12 

- Świat Graczy - str. 13 

 

- Kącik SUDOKU - str. 14 

- W świecie piłki - str. 15 

- Nowinki technologiczne - str. 15 

- Ciekawostki o zwierzętach: koty, pająki, psy- str. 16, 17 

- Świat humoru - str. 18 

- Kulinarne ABC - str. 19 

- Szkolna sonda - str. 20 

- KORONAWIRUSOWE INFO - str. 21, 22 

- Krzyżówki - str. 23, 24 

- Rajd „Śladami przeszłości” - dodatek specjalny 

Zapraszamy do lektury :-) 



 

 

 

Czy wiecie: dlaczego akurat 14 października świętujemy Dzień Edukacji? 

Było to tak… 

27 kwietnia 1972 roku do Polski weszła ustawa o Dniu Edukacji Narodowej, który 

obchodzimy 14 października. Ten dzień upamiętnia rocznicę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej. Historia tego święta ma swoje początki 1957 roku podczas 

Światowej Konferencji Nauczycielskiej w stolicy Polski. Dzień Edukacji Narodowej 

jest uroczyście świętowany w szkołach w całej Polsce i na świecie. Jest to okazja do 

nagradzania nauczycieli, dyrektorów i pedagogów szkolnych. Minister edukacji 

wręcza nauczycielom krzyże zasługi i medale Komisji Edukacji Narodowej. Dzień 

Edukacji obchodzą m.in.:  Albania, Argentyna, Brazylia, Chiny, Czechy, Słowacja, 

Hiszpania, Turcja, Singapur, Stany Zjednoczone, Indie, Malezja, Meksyk, Tajwan, 

Ukraina. W niektórych krajach święto obchodzone jest oficjalnie, a w innych jak 

zwyczajne święto. 

Ten dzień na świecie jak i w Polsce jest powiązany z lokalnymi 

wydarzeniami.  I tak, w Polsce upamiętnia on kolejną rocznicę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, zrealizowana przez Sejm w dniu 14 października 1773 

roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Edukacji Narodowej. Naszym 

nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia: cierpliwości, radości, uśmiechu 

i powodzenia oraz duuuużo zdrowia! 

Przygotował: Łukasz 

NAUCZYCIELE 
 
Oni nie są po to, 
by uprzykrzać nam życie. 

Oni nie są po to, 

byśmy ich nienawidzili. 

Oni nie robią sprawdzianów, 

bo chcą być wredni. 

Oni nie dają nam złych ocen, 

bo nie uważaliśmy. 

 

Oni po prostu chcą, 

byśmy ich słuchali. 

Oni poświęcają nam swój czas, 

byśmy, później, 

mieli jak najłatwiej. 

Oni uczą nas, 

jak odpowiadać przed innymi. 

Oni pokazują nam, 

Jak dobrze wypaść. 

Oni wykonują swoją pracę, 

Oni nas kształtują, 

Oni o nas dbają, 

a my tego nie widzimy. 

Oni uczą nas, 

jak przetrwać, jak mieć wiedzę, 

a my tego nie widzimy. 

 

Może czas otworzyć oczy? 

Może czas spojrzeć na nauczycieli  

 

Amatorka 
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Zagadka rysunkowa: Co to za nauczyciel? 

Rysowała: A. Ch. 

 



 

 

 

 W pierwszym tegorocznym numerze mamy dla 
Was Drodzy Czytelnicy wywiad specjalny! Nasze 
dziennikarki: Paulina i Ania przeprowadziły rozmowę 
z Panią Dyrektor – Beatą Wiśniewską. Efekt tej wizyty 
został uwieczniony na zdjęciach… 

- Dzień dobry, jesteśmy dziennikarkami Trójkowej 
Gazetki, bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani na ten 
wywiad, bo wiemy, że ma Pani dużo obowiązków. Proszę 
powiedzieć naszym czytelnikom: jak długo jest Pani 
Dyrektorem „Trójki” i jakie warunki trzeba było spełnić, 
aby uzyskać to stanowisko? 

- Dzień dobry, bardzo się cieszę, że będę mogła zagościć na 

stronach naszej szkolnej gazetki. Nie ukrywam, że czekałam 

na takie zaproszenie. :) 

 
- Jakie ma Pani plany i pomysły związane z naszą szkołą? 

- Chciałabym, aby „Trójka” mogła znowu cieszyć się obiektami sportowymi, aby teren przyszkolny stał się ekologiczną ścieżką 

dydaktyczną z altanami edukacyjnymi, ścieżkami sensorycznymi, miejscami, w których będzie można poprowadzić lekcje. 

Planuję, aby na holach szkolnych stworzyć miejsca, w których uczniowie będą mogli zagrać w gry planszowe, przeczytać 

książkę, komiks. Takie miejsca już powstają np. na bloku „C”. 

 
- Jak zmieniła się praca w szkole w związku z epidemią? O czym muszą pamiętać uczniowie, nauczyciele i rodzice? 

- Jako dyrektor szkoły odpowiadam za bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Z dniem 1 września zostały 

wprowadzone w szkole procedury bezpieczeństwa, których głównym założenie jest dbanie o higienę osobistą, zachowanie 

dystansu społecznego, noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły – to podstawowe zasady. Musimy dbać o swoje 

zdrowie, ale też o zdrowie osób, z którymi przebywamy. Pamiętajcie, do szkoły przychodzi zdrowy uczeń, zdrowy pracownik. 

 
- Czy lubi Pani swoją pracę? Zakładamy, że tak, więc proszę też powiedzieć: dlaczego? 

- Praca nauczyciela ma taką zaletę (dla mnie), że nie ma identycznych dni w tej pracy. Ciągły kontakt z młodzieżą, wpływ na to,  

że mogę ich nauczyć matematyki, doradzić w trudnych sytuacjach, wspierać rodziców w wychowaniu ich dzieci, daje ogromną 

satysfakcję, ale też obarcza wielką odpowiedzialnością. Nie sposób wykonywać tej pracy bez świadomości, że się ją lubi.  
- O czym marzyła Pani, gdy była w naszym wieku? Czy już wtedy wiedziała Pani, że chce pracować w szkole? 

- Już w szkole podstawowej wiedziałam, że albo będę uczyć dzieci, albo leczyć zwierzęta. W szkole średniej wygrał zawód 

nauczyciela. :) 
- A zdradzi Pani naszym czytelnikom, co robi Pani w wolnym czasie? Może ma Pani jakieś hobby? 

- Moje hobby? Jestem właścicielką owczarka niemieckiego o imieniu Odi. W każdej wolnej chwili zabieram go na spacer, mogę 

wówczas odpocząć, zrelaksować się, pomyśleć. Interesuję się technologią komputerową, lubię poznawać nowe programy, 

nowinki komputerowe, testować ciekawe aplikacje – dzięki temu udało mi się wprowadzić w szkole nauczanie zdalne za 

pomocą platformy Microsoft 365, którą przecież dobrze znacie. :) 
- Bardzo dziękujemy za wywiad, życzymy dużo sił i wytrwałości na tym stanowisku i prosimy o dedykację dla naszych 
czytelników. 

- Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i życzenia. 
Pozdrawiam czytelników „Trójkowej Gazetki” cytatem, który ostatnio utkwił mi w pamięci: „Czytelnik może żyć życiem 

tysiąca ludzi, (….) Człowiek, który nie czyta, ma tylko jedno życie.” George R.R. Martin, Taniec ze smokami. 

Wywiad przeprowadziły: Paulina i Ania. 
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Bogatynia 

Bogatynia (niem. Reichenau) – miasto w południowo-
zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, 
w powiecie zgorzeleckim, siedziba władz gminy 
miejsko-wiejskiej Bogatynia. Położone na Obniżeniu 
Żytawsko-Zgorzeleckim, nad potokiem Miedzianka, w 
polskiej części Łużyc Górnych. Według danych GUS z 
31 grudnia 2019 r. miasto miało 17 318 mieszkańców. 
Na terenie gminy znajdują się  Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów oraz Elektrownia 

Turów zatrudniające łącznie ok. 5,5 tysiąca osób. 

Historia 

Bogatynia położona jest w Kotlinie Turoszowskiej. 
Założono ją w XIII wieku jako osadę łużycką 
zwaną Richnow, później Reichenau. Pierwsze 
informacje o miejscowości pochodzą z 1262 roku. Od 
1319 leżała w granicach piastowskiego księstwa 
jaworskiego, jednego z polskich księstw dzielnicowych 
na Dolnym Śląsku, po czym od 1346 była pod 

rządami czeskimi (do XVII wieku). 

Wieś średniowieczna rozwijała się ze względu na 
dogodną lokalizację na szlaku handlowym pomiędzy 
bogatymi miastami Dreznem i Świdnicą. W 1430 roku 

została doszczętnie zniszczona przez wojska husyckie. 

Po pokoju praskim i umowie zawartej między królem 
czeskim-cesarzem a księciem saskim w 1635, Elektorat 
Saksonii przejął większość Łużyc wraz z Bogatynią. W 
tym czasie osada była kolonią klasztoru cysterek St. 
Marienthal i miasta Żytawy. Pod patronatem klasztoru 
następował rozwój bogatyńskiego rzemiosła. W czasach 
nowożytnych wieś rozkwitała jako ośrodek tkactwa, 
zamożność osady wzrastała zagrażając ościennej 
konkurencji. W 1627 roku, mistrzowie tkaccy z 
sąsiedniej Żytawy, powołując się na szesnastowieczny 
przywilej, zniszczyli bogatyńskie warsztaty i zabrali 
surowiec potrzebny do prac. W XVIII wieku Bogatynia 
dzięki tkactwu chałupniczemu była już bogatym 
ośrodkiem, czego dowodem były kunsztowne domy 

przysłupowo-zrębowe . 

Od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej 
miasto administracyjnie należało do 

saksońskiego powiatu żytawskiego. Rozwinął 
się przemysł lekki i wydobycie węgla brunatnego, a 
miasto stało się ośrodkiem administracyjnym dla 
okolicznych gmin. W 1856 roku Bogatynia otrzymała 
Saski Sąd Królewski. W 1884 otworzono kolej 
wąskotorową z Żytawy do Markocic przez Bogatynię, 
która po 1900 roku została przedłużona 
do Heřmanic w Czechach. Linię tę zamknięto po 1945 

roku. 

W 1945 miasto przyłączono do Polski, a 
niemiecką ludność, która pozostała w Bogatyni 
wysiedlono do Niemiec. Początkowo administracja 
polska używała nazwy Rychwałd (do 1947), 
ostatecznie jednak przyjęto formę Bogatynia. W 1973 

Bogatynię połączono z Turoszowem. 

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta 

wynosi 59,88 km2. 

Bogatynia leży w Kotlinie Turoszowskiej, która 
ograniczona jest od południa Granicznym Wierchem 
(616 m n.p.m., Góry Izerskie), a od północy 
Wyniosłością Działoszyńską (ok. 340 m n.p.m.). 
Najniższym punktem, a zarazem sztucznie 
utworzonym jest kopalnia odkrywkowa PGE KWB 

Turów, o wys. 20 m p.p.m. 

Miasto położone jest nad potokiem Miedzianka. W 
Bogatyni do Miedzianki uchodzą potoki Jaśnica oraz 
mniejszy Czerwienica. W południowej części miasta do 
Jaśnicy uchodzi także potok Wądolno. Części 
miasta: Markocice, Trzciniec, Turoszów, Turoszów-

Wieś, Zatonie, Zatonie-Kolonia. 

                                                                                                                                            
Przygotował:  Michał .M 
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Biblioteka Twój Świat 

Ciekawe miejsca w sieci 
Zachęcam wszystkich uczniów samodzielnie zagłębiających tajniki wiedzy do od-
wiedzenia biblioteki i zapoznania się z książkami umieszczonymi w dziale Zoolo-
gia, Botanika czy Nauki Biologiczne. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych, przy-
datnych w poznawaniu świata, popularno-naukowych książek.  
Można w bibliotece korzystać także z Internetu. 

 
Polecam ciekawą stronę, która może być przydatna do poznania świata przyrody. 
 

https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php# 
 

Jest to  interesujące miejsce poświęcone ptakom zamieszkującym tereny w okolicach rzek i jezior. 
Strona jest w języku angielskim, ale efekty dźwiękowe nie wymagają tłumaczenia... zachęcam !  Je-

śli najedziecie myszką na każdego ptaszka, usłyszycie jego śpiew...piękne!:-) 
 
Ptaki stanowią najliczniejszą grupę dzikich zwierząt kręgowych we wszystkich 
środowiskach naturalnych. Rzeki, nie będąc wyjątkiem od tej reguły, są domem 
dla wielu gatunków ptaków: jedne udają się tam, aby zjeść, zagnieździć się lub 
odpocząć, inne podążają wzdłuż biegu rzeki, wykorzystując ją jako szlak migra-
cyjny do podróżowania między Europą a Afryką. 
Dla dociekliwych polecam słownik : https://pl.pons 

Pani Agata 

        

Kryminał 

 Kryminał to obecnie jeden z najpopularniejszych gatunków nie tylko w świecie filmów, ale i ksią-

żek. W końcu, kto nie lubi wczuwać się w zaradnego i inteligentnego detektywa, 

który jest na tropie groźnego mordercy? Rozwiązywać kryminalistycznych zagadek i 

dostarczać sobie mrożących krew w żyłach wrażeń? Oczywiście… wszystko to w po-

czuciu bezpieczeństwa, przecież mamy do czynienia z powieścią zapisaną na papie-

rze. Choć nie zawsze jest to fikcja. W dzisiejszym artykule przygotowałam kilka ty-

tułów, książek, które sama przeczytałam i mogę Wam polecić.  

      S. Holmes to specjalista w dziedzinie kryminalistyki, który trwale wpisał się 

w kanony literatury. Na pierwszym miejscu nie mogło zabraknąć klasyku, jakim 

jest “Sherlock Holmes” Arthura Conan Doyle’a. Tytułowy bohater wraz ze swo-

im dzielnym kompanem doktorem Johnem H. Watsonem tworzą niesamowity duet, 

który rozwiąże każdą niemal niemożliwą do rozwiązania 

zagadkę. 

     Pomimo że książka, którą Wam teraz przedstawię nie 

jest kryminałem, uważam, że zasługuje, aby znaleźć się na mojej liście. 

“Zapisane w wodzie” Pauli Hawkins autorki bestselerowej “Dziewczyny z po-

ciągu” to dynamiczny, porywający i trzymający w napięciu thriller psychologicz-

ny, który nie pozwoli o sobie zapomnieć. 

     Cudze chwalicie swego nie znacie… W tym artykule nie mogło zabraknąć polskie-

go mistrza kryminału jakim jest Remigiusz Mróz. Moje uznanie zdobyła jego seria 

książek z komisarzem Forstem. Pierwsza część jest pod tytułem “Ekspozycja”. Eks-

pozycja ma przynajmniej 5 znaczeń, podobnie wieloznaczny jest każdy ruch morder-

cy… 

Polecała: Wiktoria Olszewska 

DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK 

TRÓJKOWA GAZETKA 
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BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W NASZEJ SZKOLE! 

 W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbył się w nietypowych warunkach- termin został 
przesunięty z kwietnia na czerwiec, obowiązywał reżim sanitarny, a uczniowie od marca uczyli się 
i przygotowywali do niego zdalnie. Stres z tym związany był na pewno ogromny, jednak nasi uczniowie 
zmobilizowali się osiągając bardzo dobry wynik, plasujący naszą szkołę na pierwszym miejscu 
w gminie Bogatynia oraz w czołówce szkół powiatu zgorzeleckiego.  

Gratuluję uczniom, ich nauczycielom i rodzicom! 
Beata Wiśniewska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bogatyni 

 
 

BITWA SZKÓŁ W TWORZENIU MURALU 

 

 22 września o godzinie 10.00, wydelegowane 

ekipy z bogatyńskich szkół podstawowych, oraz osoby 

indywidualne, uczestniczyły w tworzeniu obrazów 

malowanych farbami, w oparciu o temat przewodni: 

Ekologia – Woda. 

Drużyna z klasy 8d w składzie: Antonina Chojnacka, 

Oliwia Raszewska, Dominika Bugajna, Agnieszka 

Majewska, Wiktoria Olszewska wraz z opiekunem, p. 

Klaudią Gonerą , reprezentując naszą „Trójkę”, 

stworzyły obraz o podanej tematyce.  

Wizja poszczególnych drużyn połączyła się we wspólny 

mural, który można podziwiać na placu Gminnej 

Spółdzielni przy ulicy Kościuszki. Należy podkreślić, jak 

wiele wysiłku wymaga praca farbami w sprayu, 

szczególnie pod okiem innych uczestników. Panie 

opiekujące się swoimi grupami również zaprezentowały 

swoje umiejętności w tym zakresie. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek, napoje, oraz nagrody 

w postaci bonów do cukierni. Nastroje i humory dopisywały, czas umilała muzyka a pogoda sprzyjała pięknym i 

twórczym interpretacjom plastycznym. Organizatorzy zatroszczyli się o wszystko, za co bardzo dziękujemy. 

Klaudia Gonera 
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PRZYRODNICZO WE WROCŁAWIU 

W ramach projektu Cyfrowo Kompetentni, 17 września br, grupa dzieci z naszej szkoły 

odwiedziła Wrocław. W ten ostatni z letnich dni mieliśmy okazję przebywać wśród zwierząt.  W 

Afrykarium widzieliśmy przedszkole dla małych manatów.  Po ZOO przyszła kolej na interaktywne 

centrum wiedzy o wodzie - Hydropolis.  

 

 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki 
 

 W naszej szkole rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej 

Trójki.  

 Stowarzyszenie to grupa rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły. Stowarzyszenie ma już 

pierwszą, miejską imprezę plenerową za sobą. Relację, zdjęcia oraz informacje o Stowarzyszeniu 

możecie przeczytać, klikając na poniższy link. Jeśli ktoś z Was chciałby się przyłączyć do naszej 

grupy, to zapraszamy do kontaktu.  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Bogaty%C5%84skiej-Tr%

C3%B3jki-100206761834640 
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https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Bogaty%C5%84skiej-Tr%C3%B3jki-100206761834640/?__tn__=K-R&eid=ARD8UPe6x46DA1ncDSb_UOoEBA-dDixvkzbe9vq-vCQWiG4klX86P-Y0ZZ0fOCtK6PwmuUk5EFvwY6lh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDWupyVOOtsTcQOn5yvcWH


 

 

W piątek 2 października 2020 r. 

Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste 

Pasowanie na Ucznia pierwszaków z naszej 

szkoły. W tak ważnym momencie, uroczystego 

wstąpienia w szeregi szkolnej społeczności, 

towarzyszył uczniom pełniący funkcję Burmistrza 

MiG Bogatynia Wojciech Dobrołowicz. 

 

 Natomiast w piękną, słoneczną  sobotę - 

03.10.2020 r. uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

z naszej szkoły w ramach akcji "Pamiętamy nie 

zapominamy" porządkowali zapomniane, zaniedbane 

groby. Pracy było co niemiara, na szczęście dopisała 

słoneczna pogoda, świetne nastawienie i dobre 

humory. Takie akcje pokazują, że zależy nam, aby w 

naszym mieście było ładnie, a cmentarz też zasługuje 

na trochę naszej uwagi.  

Brawo  uczniowie i nauczyciele SP3! 

Z ostatniej chwili! 

Przewodniczącą SU na rok szkolny 2020/2021 

została Oliwia Raszewska z klasy 8d, a jej 

zastępcą Hubert Wolkiewicz z klasy 7f. 

Opiekunami SU zostały panie: Anna Urban i Izabela Góra. 

Gratulujemy, życzymy sukcesów i wielu ciekawych pomysłów!!! 

 Warsztaty integracyjne klas czwartych 

 7, 8 i 9 października w kręgielni 

odbył się cykl spotkań integracyjnych 

klas czwartych.  Warsztaty wynikają 

z realizacji programu "Wspólny krok". 

W tych dniach było dużo zabaw 

integracyjnych, trochę tańców 

i oczywiście dla każdej klasy turniej 

gry w kręgle. To był dobry czas, który 

pozwolił zintegrować klasę, lepiej 

poznać wychowawcę oraz pedagoga 

szkolnego.  
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W tej rubryce chcemy poruszać sprawy ważne dla 

nas – Młodych. Chcemy pokazać, że też mamy swoje zdanie. 

Oto efekt pracy ósmoklasistów, którzy w ramach lekcji 

języka polskiego doskonalili sztukę przemawiania. Zobaczcie, 

jakie sprawy są dla nas ważne…  

Witam wszystkich! 

Moi drodzy jestem tu, aby porozmawiać z Wami na 

bardzo ważny ostatnio temat, jakim jest zanieczyszczenie 

środowiska plastikiem. I wiem, że pewnie wielu z was myśli, że 

słyszało już dostatecznie dużo razy, by śmieci wyrzucać do 

kosza, i że Wy już wszystko na ten temat wiecie. Jeśli mam być 

szczera… sama zawsze uważałam, że trzeba posłuchać i 

zapomnieć. Niestety, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z 

konsekwencji swoich późniejszych czynów np. Jesteście głodni, 

idziecie do sklepu kupić bułkę, pakujecie ją w foliową zrywkę, bo 

przecież wisi obok prawda? Wychodzicie ze sklepu i wyrzucacie 

folię, bo macie już bułkę, która was interesowała. Według badań 

ta folia, którą musicie owinąć pieczywo czy owoce wyrzucana 

jest już po 12 minutach! 

Nasuwa się pytanie: czy warto wziąć zrywkę tylko po 

to, aby zaraz wyrzucić ją do śmietnika? Rocznie produkowanych 

jest 330 milionów ton plastiku z czego ok. 13 milionów ton trafia 

do morza. Po Oceanie Spokojnym dryfuje Wielka Pacyficzna 

Plama Śmieci, której powierzchnia jest już ponad 5 razy większa 

od powierzchni Polski!!! Morskie zwierzęta mylą foliowe zrywki z 

meduzami, które są ich pożywieniem, a ptaki biorą nakrętki od 

butelek za pokarm. W mediach krąży wiele zdjęć ze 

zwierzętami zaplątanymi w plastikowe odpady. Takie istoty same 

nie potrafią się od nich uwolnić, co często kończy się dla nich 

śmiercią. Rocznie ponad milion zwierząt morskich traci życie z 

powodu śmieci. A według badań do roku 2050 w morzach będzie 

więcej odpadów niż ryb. Zastanówmy się: czy tak ma wyglądać 

świat późniejszych pokoleń? Pełen śmieci i brudu. Czy aż tak 

ciężko nam wyrzucić coś do śmietnika w odpowiednim kolorze? 

Czy nie jesteśmy w stanie wziąć materiałowej torby na zakupy? 

Czy jesteśmy w sobie tak bardzo zadufani, że nie możemy 

podnieść papierka z ziemi nawet, a może szczególnie wtedy, 

kiedy to nie my go upuściliśmy? I wiem, że pewnie w Waszych 

głowach zrodziła się myśl, która mówi, że to, iż Wy zaczniecie 

dbać o ziemię, nie znaczy nic w stosunku do 7 miliardów innych 

ludzi, ale pamiętajcie: jeśli Wy czegoś nie zaczniecie, to nikt 

tego nie zakończy. 

     Koledzy i Koleżanki! 

Czy Wy też czujecie obrzydzenie patrząc na 
śmieci rozrzucone po mieście? Czy widzieliście, jak 
wygląda nasza rzeka Miedzianka? Jaka zaśmiecona? 
Przecież nie chcemy oglądać tych śmieci, które źle 
wpływają na nasze środowisko, to jeszcze okropnie 
wyglądają, prawda? Dlatego zachęcam Was do wzięcia 

udziału w akcji sprzątania Bogatyni! 

Sprzątając razem wiele zdziałamy. Pomożemy 
środowisku i być może poprawimy opinię o Bogatyni, 

już  nie mówiąc o tym, jak ładnie tu będzie. 

   Słyszałam wiele słów o naszym mieście, nie 
koniecznie pozytywnych. Nie sądzicie, że wzięcie 
udziału w tej akcji, zmieni również opinię o młodzieży, 
o nas? Chyba się ze mną zgodzicie? Nie będą mówić o 
młodzieży, jako o ludziach nierozsądnych i 
nieodpowiedzialnych. Tylko wręcz przeciwnie, 
powiedzą że jesteśmy bardzo pożyteczni i działamy dla 

dobra naszej przyszłości! Czyż tak nie jest? 

   Dlatego jeszcze raz zachęcam Was do wzięcia 

udziału w tej akcji i dziękuję za uwagę. 

D. B. 

Drogie koleżanki i koledzy! 

   Jest mi niezmiernie miło przedstawić Wam 

dziś korzyści, płynące z tak niesamowitej czynności, jaką jest 

czytanie. Po pierwsze, jest to bardzo przyjemne. Pozwala 

odpocząć i się zrelaksować. Z badań wynika, że wystarczy tylko 

6 minut czytania, żeby zredukować stres, aż o 60%! Co 

ciekawe… czytając, odstresowujemy się:  

 - o 68% bardziej od słuchania muzyki,  

 - o 300% bardziej od wyjścia na spacer, 

 - i o aż 600% bardziej od grania w gry komputerowe! 

Niesamowite, prawda? Podczas tej czynności również: ćwiczymy 

dykcję, poznajemy nowe, oryginalne i egzotyczne słowa, 

polepszamy naszą interpunkcję oraz ortografię i wzbogacamy 

nasze słownictwo. Wszystkie te korzyści mogę potwierdzić na 

własnym przykładzie. Dlaczego warto czytać? Choćby dlatego, 

żeby utrzymać nasz mózg w dobrej formie. Mole książkowe 

mają 2,5 raza mniejsze ryzyko na rozwój Alzheimera oraz 

rzadziej chorują na demencję. Mają też lepszą pamięć. Książki 

bardzo inspirują i rozwijają wyobraźnię, gdyż mając przed sobą 

tylko litery, sami stwarzamy swój świat i żyjących tam 

bohaterów. 

Czytając, poszerzamy nasz światopogląd i zwiększamy 

wiedzę. Czytanie budzi w nas empatię, ponieważ często 

stawiamy się na miejscu bohatera i rozumiemy jego czyny. Aż 

82% miłośników literatury przekazuje dobra materialne i 

fundusze na cele charytatywne. 

   Jak więc widzicie, czytanie wcale nie 

wyrządza krzywdy, lecz ma same zalety! Gorąco zachęcam was 

więc do czytania, bo jak to pisała Wisława Szymborska: ,,Jest 

to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.’’ 

Ch. 

WYNIKI BADAŃ I WSZYSTKIE DANE POCHODZĄ ZE STRONY: 

alicjamakota.pl 
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 Świat Graczy 

Marvel wpuścił nową grę z grafiką 4k, czyli najwyższą jakością ekranu! Gra polega 

na uratowaniu świata, będąc jedną z wymienionych postaci:  

Ant-Men 

Doctor Strange   

HulkBuster 

Falcon 

Kapitan Ameryka 

Kapitan Marvel 

She-Hulk 

i wiele wiele więcej 

Niestety kosztuje to nie małe pieniądze od 200zł do 250zł i można ją kupić i grać 

na każdej platformie. Wymagania to: posiadanie xboxone, playstation4, pc. Wymaga-

nia w komputerze to:  

System Operacyjny: Windows 10 64-bit 

Procesor: Intel core i3 4160 lub lepszy 

Karta Graficzna: Nvidia GTX 950/AMD Radeon 270 lub lepsza (2 GB VRAM) 

Pamięć Ram: 8GB 

Miejsce na Dysku: 75GB 

Inne: DirectX 12 

 

Można w Marvela grać w 4 osoby w trybie: kampanii.  Tryb widzenia jest ustawio-

ny na 3 osobę. Teraz więcej o fabule.. Pierwsze kilkanaście minut z Marvel’s Aven-

gers to przeokropnie nudny fragment, w którym wcielamy się w skórę Kamali Khan 

(Ms. Marvel) i biegamy po superbohaterskim konwencie, zbierając komiksy z Aven-

gersami. Zaraz potem wpadamy jednak w sam środek świetnie oskryptowanej (a za-

tem dobrze przygotowanej) akcji, w prawdziwą karuzelę „rozwałki”. Dzieje się w tym 

fragmencie gry więcej niż przez kilka kolejnych godzin. To z jednej strony ciekawy 

zabieg, który rozwija dobrze poprowadzoną akcję, z drugiej kiedy ta wyhamowuje, 

człowiek czuje niedosyt i zastanawia się czy na pewno na to właśnie się pisał! A to 

tylko początek… 

Dawid A. 
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Uwaga! 

Ten, kto pierwszy poprawnie wykona sudoku i odniesie je do pani Dąbrow-
skiej, następną gazetkę dostanie za darmo!!! 

Wyszukał: Nikodem 
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Najnowsze transfery 

Lucas Torreira z Arsenalu do Atletico Madryt – 

wypożyczenie 

Thomas z Atletico Madryt do Arsenalu – 50mln 

euro 

Alex Telles z Fc Porto do Machesteru United –  

15mln euro 

Ruben Dias z Benfica do Manchester City –  68mln 

euro 

Nelson Semedo z  Barcelony do Wolverhampton – 

30mln euro 

Alvaro Morata z Atletico Madryt do Juventus – 

wypożyczenie 10mln euro 

Thiago z Bayern do Liverpool – 22mln euro 

Sandro Tonali z Brescia do AC Milan – 

wypożyczenie 10mln euro 

Federico Chiesa z AC Fiorentina do Juventus – 

wypożyczenie 10mln euro 

 

Największe sukcesy klubów: 

 

Fc Bayern – wygranie LIGI NIEMIECKIEJ , DFB 

Pokal , Ligi Mistrzów , Uefa Super Cup , German 

Super Cup 

 

PSG -  wygranie LIGI FRANCUSKIEJ , Coupe De 

France , French League Cup Winner , French 

SuperCUP 

 

Liverpool – wygranie LIGI ANGIELSKIEJ ,FIFA 

CLUB WORld CUP , UEFA SuperCUP  

 

Wyszukał: Miłosz S. 
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Drogi czytelniku, przedstawiam Ci nowe wiadomości 

ze świata technologii. 

Ostatnio amerykańska firma samochodów TESLA, 

której właścicielem jest Elon Musk (jak i SpaceX, także jest 

współwłaścicielem  PayPal)  wyprodukowała  model:  Tesla 

Model s Plaid. Jest to najprawdopodobniej najszybsze auto, 

którym  można  jeździć  po  publicznych  drogach!  To  auto  

elektryczne z zasięgiem 840 km z przyśpieszeniem od 0 do 

100km/h  poniżej  2  sekund  oraz  prędkością  maksymalną 

320km/h. W wyścigu na ¼ mili wykręciła czas poniżej 9 

sekund, w porównaniu do starszej wersji modelu s p100d, to 

nowa wersja jest naprawdę dużo szybsza. Parametry mówią 

same za siebie, starsza wersja miała parametry od 0 do 

100km/h w 2.28 sekundy, a zasięg na jednym ładowaniu to: 

610  km  i  osiągała  maksymalną  prędkość  261lm/h,  a  w 

porównaniu do konkurencji jest nadal dużo szybsza, np. taki 

lucid air ma  parametry 2.5 sek od 0 do 100km/h, zasięg 

800km i w wyścigu na 1/4 mili ma czas 9.9 sek. Kosztuje o 120 

tysięcy więcej od Tesli Model s Plaid, istnieje jeszcze jedno 

auto  elektryczne  z  podobnymi  osiągami:  jest  to  Porshe 

Taycan, ma czas do 100km/h 2.6 sek. i w wyścigu na 1/4 mili 

osiąga 10.6 sekundy. Ma zasięg niecałych 280km na jednym 

ładowaniu i do tego kosztuje o 60 tyś więcej niż lucid air. 

 

 

   A nowoczesna technologia to nie tylko auta, 

są to też smartfony… prawdopodobnie kiedy czytacie ten 

artykuł, to pewnie odbyła się już konferencja Apple - 13 

października 2020, na której zaprezentowano iphona 12. Jeśli 

chcesz dowiedzieć się o nich więcej… czekaj na mój kolejny 

artykuł!  

Wyszukał: Michał O. 
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Jak nie zwariować ze swoim kotem? 

Czyli kilka ciekawostek o kotach.  

W pierwszym artykule zacznę od podstaw kocich zachowań oraz 

przedstawię kilka informacji o nich. Właściciele tych słodkich 

zwierzaków zrozumieją o co chodzi... Zatem zaczynajmy.... 

1.Najcięższy kot świata ważył 21 kg. 

 2. Nasze ulubione pupile potrafią spać 14 godzin dziennie. (Śpiochy. :)  

3.18.10.1963 r. Kot Felicette wyruszył jako pierwszy w kosmos.  

4.Serca kotów biją dwa razy szybciej niż u ludzi, ok.110 uderzeń na minutę 

( A wyglądają na znudzonych. J ) 

5.Wszystkie koty mają unikalne odciski nosa, to jak nasze linie papilarne 

na odcisku palcach.  

6.Kot ma 230 kości, a 10 % znajduje się w jego ogonie. Natomiast ogona 

używają do utrzymania równowagi, kiedy skaczą lub chodzą po wąskich 

półkach. 

7. Nasi spokojni pupile posiadają prawie 96 % wspólnego składu 

genetycznego z tygrysami, mają nawet podobne zachowania np. śledzenie ofiar, znaczenie moczem. ( Kto by się 

spodziewał?)  

 

8.Isaac Newton wynalazł drzwi dla kotów (tak, chodzi o tego znanego fizyka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kot nie widzi nic bezpośrednio pod swoim nosem.  

10.Koty mają elastyczny obojczyk, który pozwala im przeciskać się przez ciasne przeszkody.  

To na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki, dodatkowa rada dla czytelników lub właścicieli kotów: 

Większość naszych słodkich kotków ma nietolerancję laktozy, więc, aby nie doprowadzić do odwodnienia, 

lepiej nie podawać mleka kotu. W sklepach zoologicznych natomiast można kupić specjalne mleko, które nie 

powinno zaszkodzić. Najzdrowszym płynem dla kotów jest woda, najlepiej z kranu, ponieważ przypomina 

naturalne środowisko udomowionych kotów. 

Uwaga, konkurs! 

Jeżeli znasz inne typowe zachowania kotów (także swojego) lub rady dla właścicieli tych 

zwierząt i chciałbyś (chciałabyś ) się nimi podzielić, wyślij je na adres e-mail: 

kocieciekawostki@spoko.pl. Najciekawsze wiadomości ukażą się w następnym numerze gazetki.  

 

Jakubaszek Paulina  

Koty witają się dotknięciem 

nosa (podobne do przybija-

nia piątki u ludzi). 

Jeżeli kot w Twoim towa-

rzystwie mruży oczy, chce 

przesłać Ci pozdrowienie, 

mailto:kocieciekawostki@spoko.pl
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MODA DLA ZWIERZĄT 

Jak wiemy większość ludzi chce, aby ich 
pupile nosiły słodkie ubranka, a więc pokażę 
Wam ubranka dla waszych zwierząt, a więc 
zaczynajmy! 

 

1. Pieski, pieski, pieski, połowa ludzi je ma, a więc jak się już pewnie 
domyślacie, pokażę Wam teraz ubranka dla psiaków.  

Pierwsze ubranko to jest kurtka moro, będzie idealnie pasować na małe  
rasy, na duże zresztą też, lecz małe lepiej w nich wyglądają. Ważne też, 
aby ta kurteczka miała miękki materiał, ponieważ twardy może psu 
przeszkadzać lub nie pozwalać na pewne ruchy. Wasz psiak będzie się 
dobrze czuł w tym ubraniu, ponieważ jest wygodne. 

 

2. Skoro już zaczęłam o psach to co powiecie o świątecznych ubrankach?  

Mam dwa ubranka dla psów na święta. 

Bardzo ważne też jest to, że nie możemy patrzeć na to w ten sposób: „O, 
jakie cudne ubranie! Mój pies musi to nosić”, bo to wcale tak nie jest. 
Otóż pies może mieć słodkie, ładne ubranko ale trzeba też myśleć o tym, 
żeby pies czuł się w tym dobrze i komfortowo. 

3. To może teraz koty? Może i Wasze koty nie lubią ubranek, ale są mi 
znane takie koty, które lubią ubierać się np. małe koty. Otóż takie 
sweterki są bardzo wygodne, Wasz kot na pewno je polubi! 

Amelka 

Wałęsak brazylijski (Phoneutria) 

Pająki te osiągają od 17 do 48 mm 

długości ciała. Naturalny zasięg jego występowania 

rozciąga się od Kostaryki poprzez wschodnie Andy 

do północnej Argentyny włączając także Kolumbię, 

Wenezuelę, Gujany, Ekwador, Peru, Boliwię, 

Brazylię oraz Paragwaj. Wałęsaki brazylijskie 

zostały zapisane w Księdze rekordów Guinessa w 

2007 roku jako najbardziej jadowite pająki na 

świecie i były uważane za przyczynę najczęstszych 

śmierci ludzi ukąszonych przez pająki. W skład 

rodzaju Phoneutria spp. na dzień dzisiejszy 

wchodzi osiem gatunków. Przede wszystkim dwa 

gatunki zostały najbardziej nagłośnione przez 

media: Phoneutria fera oraz Phoneutria 

nigriventer. Jest to rodzaj niesamowicie 

agresywnego, szybkiego i skocznego pająka o 

silnie działającym  jadzie. Często nazywane 

również Bannana spider (pająk bananowy). 

                                                                 

Przygotował: Tristan T. 

Źródło:  https://www.terrarium.com.pl/2281-

phoneutria-walesak-brazylijski/  

Psi Kącik 

Zanim zaadoptujesz psa... 

Hej! Czy Ty też jesteś osobą, która marzy o 
psie? Jeśli tak, opowiem Ci w tym artykule, 
jak to jest i jak zadbać o psa.  Pamiętaj: 
pies to nie zabawka, którą przez chwilę się 

pobawisz, a potem o niej  zapomnisz. To żywa istota, która potrzebuję 
Twojej miłości. 

Musisz pamiętać o tym, aby wyprowadzać   psa 
codziennie (dwa lub więcej razy dziennie). Inaczej w domu zastanie 
Cię niemiła  niespodzianka. Pamiętaj o jedzeniu! Psy to łasuchy, ale 
nasze „ludzkie” jedzenie może im zaszkodzić. Jeśli masz wątpliwości, 
jak karmić swojego psa – porozmawiaj z weterynarzem. On doradzi 
Ci, jaką karmę wybrać.  

Pies też czuje i potrzebuje dużo Twojej uwagi (nawet 
wtedy, kiedy masz inne zajęcia lub chcesz czas spędzić ze swoimi 
znajomymi). Musisz mu poświęcić uwagę, aby nie czuł się 
opuszczony. Najlepiej na wspólnej zabawie! Ważne jest, aby dobrać 
odpowiednią dla niego zabawkę. Nie za małą, aby się nie zadławił ani 
nie za dużą, aby zmieściła mu się w pyszczku. Pamiętaj także o 
higienie oraz o tym, aby na każdym spacerze sprzątać po swoim 
PSIjacielu! A więc na każdy spacer zabieraj woreczki na 
„niespodzianeczki”!  

Weronika Firlet 

Konkurs 

Masz już swojego pupila i  chcesz się podzielić jego historią? Oto twoja szansa!!! 

Wyślij historię twojego psa na e-maila wfirlet@wp.pl Wybierzemy 3 najciekaw-
sze historie, które pojawią się  w kolejnej gazetce. Nie zwlekaj i opowiedz nam o 
swym PSIjacielu! 

https://www.terrarium.com.pl/2281-phoneutria-walesak-brazylijski/
https://www.terrarium.com.pl/2281-phoneutria-walesak-brazylijski/
mailto:wfirlet@wp.pl
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Lekcja plastyki. Dzieci rysują własną rodzinę. Pani 

podchodzi do Jasia i zdziwiona pyta: 

- Dlaczego namalowałeś tatusiowi zielone włosy? 

- Bo nie miałem łysej kredki! 

 

Urszulka mówi do taty: 

- Tato patrz: toperz! 

- Nietoperz! 

- Jak nie toperz, no to co? 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz ,,chętnie’’ w zdaniu - ,,Uczniowie 

chętnie wracają do szkoły po wakacjach’’? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

 

10-cio letnia córka przychodzi ze szkoły i mówi do 

mamy: 

- Mamo! Umiem liczyć do dziesięciu! 

- No to policz. 

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- A jedynka? 

- W dzienniczku. 

 

- Co to jest dziedziczność? – pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za 

wypracowanie, które napisał jego ojciec. 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny. 

- Jasiu, co ten wzór oznacza? 

- To jest, ojej mam to na końcu 

języka... 

- Dziecko wypluj to 

natychmiast, bo to kwas 

siarkowy! 

 

Nauczycielka zauważa ucznia z 

bronią i mówi: 

- Jasiu, dlaczego przyszedłeś z 

bronią do szkoły? 

- Mama mówiła, że dzisiaj 

chłodno i mam założyć 

wiatrówkę. 

 

- Ile pani ma dzieci? 

- Pięcioro 

- Jak mają na imię? 

- Józef 

- Wszyscy? 

- Tak 

- A dlaczego? 

- Bo gdy wołam ich na obiad, to wystarczy, że powiem 

Józef i przybiegają wszyscy. 

 

Krzyś i Henio u babci: 

- Babciu, czy ty możesz mieć dzieci? 

- Nie złociutki. 

- Widzisz, mówiłem ci, że babcia to samiec! 

 

Matka z córką u lekarza: 

- Panie doktorze! Moja córka ma bardzo wytrzeszczone 

oczy!  

- Proszę jej poluzować warkoczyki.  

Wyszukała: Borówka 
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W tym roku będę zachęcała Was do samodzielnego pichcenia… przepisy będą łatwe i przepyszne! 

Każdy sobie z nimi poradzi…Rafaello 

Składniki: 

4 płatki wafli (pokruszyć drobno) 

20 dkg wiórków kokosowych 

30dkg mleka w proszku 

20dkg masła (rozpuszczone) 

1szkl cukru 

10dkg migdałów 

½ szklanki wody  

Przygotowanie: 

Zagotować wodę, wsypać cukier i mieszać aż się rozpuści, wystudzić. Wsypać pokruszone wafle, masło, mleko i 

połowę wiórek. Wymieszać i wstawić na pół godziny do lodówki. Migdały zalać wrzątkiem, a jak przestygną, 

obrać ze skórki, z masy formować małe kulki i rozkładać w środek migdała i obtoczyć w wiórkach. Układać na 

ściereczce (czystej oczywiście…). SMACZNEGOJ 

Kokosanki 

Składniki: 

10 dkg roztopionej margaryny 

15 dkg cukru pudru 

3 jajka 

3 łyżki miodu 

1 kg kokosu 

Przygotowanie: 

Składniki wymienione wyżej  dobrze wymieszać i dodać 40 dkg mąki, 1 proszek do pieczenia, wymieszać i upiec 

w temperaturze 180C przez 30 minut. Ostygnięte ciasto pokroić na dowolne kawałki. Oblewamy pojedynczo 

lukrem, posypujemy kokosem. Układamy pojedynczo. by się nie posklejały… mniam! 

Lukier: 

60dkg cukru 

20dkg margaryny 

12 łyżek mleka 

4 łyżki spirytusu lub wódki, 1 zapach 

Przygotowanie: 

To wszystko zagotować, potem dodać 4 łyżki kakao - wymieszać z małą ilością cukru i zagotować. Na końcu 

dodać spirytus-pomału.  

Polecała:  Katarzyna Drozdowska 
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Zadałam nauczycielom pytanie: Jaki był ich ulubiony przedmiot w szkole podsta-

wowej? Postanowiłam, że zrobię wykres. Oto jego wyniki: 

 

 

 

Natomiast uczniów zapytałam wolą zdalne czy stacjonarne nauczanie?   

Oto kolejne wyniki wykresu: 

 

 

Ankiety przygotowała, przeprowadziła i opracowała: Ala Sz. 
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NASZA SZKOŁA I SZKOŁY NA ŚWIECIE   

 Chodzenie do szkoły podczas pandemii to nie najłatwiejsza sprawa: trzeba nosić maseczki, zachowywać odstęp, nie można 

nic sobiepożyczać, itd. Dzień w dzień w naszej szkole rośnie liczba klas, które muszą uczyć się zdalnie. Nie jest nam łatwo, ale stara-

my się wspólnie dać sobie radę. 

 A jak nauka wygląda teraz w innych szkołach na świecie? Oto kilka 

przykładów: 

 Pierwszy przykład to Szwecja. Zastosowała ona inną strategię od 

wszystkich krajów europejskich. Pozostawiła ona większość szkół i firm otwar-

tych. Odpowiedni dystans i noszenie maseczek było zalecane, ale nie obowiązko-

we Tylko osoby powyżej 16 roku życia uczyły się zdalnie. Szwecja nie odnoto-

wała wyższego wskaźnika infekcji wśród uczniów niż w sąsiedniej Finlandii, 

gdzie tymczasowo zamknięto szkoły. U nauczycieli też nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka zakażeń COVID-19. 

 Następny przykład to Tajwan. Tam nie zdecydowano się na zamknięcie szkół w całym kraju. Takie działania miały jedynie 

wymiar lokalny. Oczywiście w działających placówkach obowiązywały zasady bezpieczeństwa i higieny. 

 Przy wejściu do szkoły czy autobusu szkolnego była sprawdzana temperatura. Nie wprowadzano maksymalnej ilości osób w 

klasie, ale przestrzegano trzymania odległości od innych osób i noszenia maseczek. W niektórych szkołach na ławkach zamontowano 

specjalne przegrody. Gdyby w jednej z klas pojawił się przypadek osoby zakażonej, całą klasę obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, a 

gdyby takich klas było dwie lub więcej, kwarantanna obowiązywałaby całą szkołę. 

 Natomiast Dania była pierwszym europejskim krajem, który zdecydował się na ponowne otwarcie szkół. Na początek do 

tradycyjnej nauki powróciły dzieci poniżej 12. roku życia. W miarę łagodzenia restrykcji do szkoły powrócili starsi uczniowie (druga 

połowa maja). 

Maseczki tam nie były obowiązkowe, jednak na wejściu mierzono temperaturę, zachowywano dystans społeczny i regularnie dezynfe-

kowano powierzchnie. 

 Pod koniec maja lekarz zajmujący się epidemiologią i profilaktyką chorób zakaźnych, Peter Andersen, powiedział: - Nie wi-

dać żadnych negatywnych skutków ponownego otwarcia szkół. 

  Ekspert zauważył, że liczba zakażonych osób w wieku od 1 do 19 lat od końca kwietnia systematycznie spada. 

  Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w Izraelu. Początkowo udało ograniczyć się rozprzestrzenianie koronawirusa i w maju 

nastąpiło odmrożenie gospodarki. Postanowiono otworzyć tez wtedy szkoły z zachowaniem wszelkich obostrzeń – noszeniem mase-

czek i zachowywaniem odległości. 

 Niestety na przełomie czerwca i lipca zakażenia zaczęły gwałtownie rosnąć i zaczęły pojawiać się również wśród uczniów i 

nauczycieli. Ponownie zamknięto kilkaset izraelskich szkół. 

 Za zaistniałą sytuację niektórzy obwiniali nie stosowanie się do wytycznych zdrowotnych w szkołach. Pogoda też nie 

pomogła. W maju w Izraelu przetoczyła się fala upałów. Uczniowie ściągali przez to maseczki, ponieważ nie czuli się w nich komfor-

towo. 

 Zdaniem wielu ekspertów złagodzenie restrykcji, w tym otwarcie szkół, nastąpiło zbyt szybko i w efekcie nastąpił 

ostry wzrost zakażeń. 

Przygotowała: Alicja Pluta 
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 A jak wyglądała zdalna nauka w naszej szkole? Oto kilka listów 

napisanych przez uczniów naszej szkoły w marcu 2020 roku… 
 

„Dzień dobry. W czasie obecnych koronaferii spędzam czas z rodzicami grając w gry 

planszowe. Po południu idę na działkę, żeby się odświeżyć. Czuję się jakbym była w 

zamknięciu, nie umiem wytrzymać w domu. Jedynie to wychodzę z psem na spacer. 

Tęsknie za przyjaciółmi, tęsknię nawet za szkołą. Lekcje online nie są ciekawe, są 

wręcz smutne. Pomagam rodzicom w obowiązkach domowych. Staram się skupić nad innymi rzeczami, ale nie umiem. 

Wciąż myślę: kiedy to się skończy, kiedy wrócimy do szkoły czy pojadę na kolonie, czy spotkam się z przyjaciółmi? Mam 

nadzieję, że choroba wyginie w kwietniu i nigdy nie wróci. Pozdrawiam K.  i życzę dużo zdrówka!” 

 

„Dzień dobry Pani! U mnie wszystko w porządku. Mama mi pomaga przy komputerze, a ja jej pomagam z komputerem. Spotykam się sekretnie z 

koleżankami, ale unikam wychodzenia na dwór, wolę chodzić do szkoły , laptopy nam psują wzrok . Przez laptop czuję się źle . Moja mama musi chodzić do 

pracy, ale sprawdzają temperaturę . W domu jak nie ma mamy lub koleżanek , to siedzę i się bawię i uczę . J” 

 

„Dzień dobry Pani, bardzo tęsknię za panią i za szkołą. Chciałabym już wrócić do naszej klasy i 

zobaczyć jak się zmieniło przez te dwa tygodnie. A jeśli chodzi o lekcje to codziennie o 8:00 zadają z 

każdego przedmiotu zgodnie z planem lekcji. Głównie z języka polskiego, matematyki i religii. Rodzice 

bardziej pomagają nam niż my im [tak jest w moim przypadku] Radzę sobie nawet dobrze. Lekcje z 

dzisiaj i z wcześniej też są odrobione i czuję się fantastycznie. A w dni, gdy mojej koleżanki mama 

pracuje bądź moja mama, to albo ona u mnie śpi i uczymy się razem albo ja u niej. Pozdrawiam panią 

serdecznie i czekam na ten dzień kiedy panią zobaczę.J.” 

 

„Dzień dobry. Ja na początku się cieszyłem, że nie będzie trzeba chodzić do szkoły. Teraz już nie. Bardzo tęsknię za 

kolegami za szkołą, za panią. Jestem z mamą cały czas, bo ona teraz też nie pracuje. Nie nudzę się. Mama zawsze coś 

wymyśli. Na szczęście mieszkam w domu, więc mogę zawsze wyjść na podwórko i się pobawić i grać w piłkę albo biegać 

z moim psem, który mi ciągle piłkę zabiera. Moja mama mówi, że wszyscy przytyjemy od tego siedzenia w domu. Tylko 

że mi się akurat przyda. Już bym chciał, żeby to się skończyło. Chcę, żeby było tak jak dawniej… K.” 

 

„Dzień dobry Pani. Moim rodzicom pomagam w odkurzaniu i robieniu obiadów. Bardzo mi ciężko siedzieć cały czas w domu i uczyć się 

samemu, ale staram się to robić i pomagać jeszcze z pracami w domu rodzicom. Jak już wszystko zrobię to idę sobie grać z kolegami w 

różne gry komputerowe i pisać z nimi na różnych portalach społecznościowych, a czasami lubię sobie trochę poćwiczyć w domu. Kiedy 

mama wraca wcześniej z pracy, to idziemy z psem na spacer. Ogólnie w domu dbamy o czystość rąk, a mama kupiła płyny, którymi cały 

czas mi pryska ręce. Nie wiedziałem, że będzie tak ciężko uczyć się samemu. Wydaje się tego strasznie dużo. Sam się dziwię, że to mówię, 

ale tęsknię za szkołą. Mama mówi, że nauczyciele powinni dostać Nobla, że z nami wytrzymują. Wskazuje to, że grzeczny chyba średnio 

jestem. Ogólnie zrobiłem się leń. Pozdrawiam serdecznie D.” 
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