
  



KWIECIEŃ PLECIEŃ, BO 

PRZEPLATA…   

Skąd pochodzi nazwa kwiecień? Ten miesiąc  

wywodzi swą nazwę od pierwszych kwitnących kwiatów. 

W języku staropolskim nazywał się „łżykwiat” lub 

„łudzikwiat”, ponieważ wychodzące wcześnie z ziemi 

kwietniowe kwiaty często zwodziły nadejściem 

cieplejszych dni. 

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, 

trochę lata – jest to przysłowie polskie bardzo dobrze 

opisujące ten miesiąc. W kwietniu występuje bardzo duża 

zmienność pogodowa. Pod koniec kwietnia przyroda 

budzi się do życia i wówczas widać już zalążki liści na 

krzewach i drzewach, a nawet można zaobserwować też 

kwiaty. 

Najważniejsze kwietniowe wydarzenia i święta w 2020 

roku: 

 Prima Aprilis – 1. kwietnia 

 Światowy Dzień Autyzmu – 2. kwietnia 

 Dzień Pamięci o Holocauście – 7. kwietnia 

 10. rocznica katastrofy smoleńskiej – 10. kwietnia 

 Święta Wielkanocne – 12. kwietnia 

 Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22. kwietnia 

 

 



   

 

Szkoły zostały zamknięte, ale to nie oznacza, że 

siedzimy w domu bezczynnie. Pracujemy i uczymy się 

teraz w trybie innym niż zazwyczaj – trybie zdalnym. W 

tym szczególnym czasie nauczyciele przekazują wiedzę 

uczniom przez internet. Podczas natłoku obowiązków, 

uczenia się samej pracy w interecie pani Marta Molik – 

nauczycielka historii i WOS-u – znalazła chwilę, by 

podzielić się z nami swoimi myślami, wrażeniami 

związanymi nie tylko z obecną sytuacją, ale ogólną 

przyjemnością pracy w szkole w Ziminie.  

Daria Bartkowiak: Jak się Pani pracuje z Uczniami 

naszej szkoły? Teraz, podczas zaistniałej sytuacji, i 

ogólnie. 

Marta Molik: Bardzo lubię Uczniów naszej szkoły. 

Uważam, że to niezwykle kreatywne osoby, tylko 

czasami zbyt leniwe... Ale wystarczy trafić z 

interesującym zagadnieniem i powstają cuda! Nawet 

zaczynają wtedy ze mną rozmawiać... Tworzą na lekcji 

swoje kanały z wiedzą historyczną (pozdrawiam Owsiki 

TV i History TV). Odgrywają scenki, nie zapominając o 

przejmujących scenach walki, czy też prowadzą 

interesujące wywiady z postaciami z przeszłości... I 

przede wszystkim opracowują własne teksty na dany 

temat, nie bojąc się przy tym wystąpień publicznych. 

Teraz jest naprawdę ciężko. Nie ze względu na pracę 

uczniów, bo oni, przy wsparciu Rodziców, dają z siebie 
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Historia to taki przedmiot, dzięki któremu co lekcję jestem w innym czasie… 



wszystko. Ciężko jest przez brak spotkań, brak kontaktu. 

Komunikatory to nie to samo. Nie da się w ten spoób 

budować relacji. 

DB: Czy praca nauczyciela jest trudna? 

MM: To zależy od predyspozycji człowieka, który jest 

nauczycielem. Dla mnie praca nauczyciela jest przede 

wszystkim wymagająca. Jeśli chcę czegoś wymagać od 

Uczniów, to chcę ich rozwoju i sama muszę sprostać tym 

oczekiwaniom. Uczniowie uczą się przede wszystkim na 

przykładzie. Ja niczego nie nauczę Drugiego Człowieka, 

jeśli On sam nie będzie chciał się tego nauczyć. Muszę 

więc stworzyć takie warunki, by Uczniowie czuli się 

zmotywowani i w bezpiecznej atmosferze mogli 

poszerzać swoje horyzonty - i to jest trudne. Trudności 

wynikają też czasami z braku zrozumienia wspólnego 

celu – nie uczymy się po to, żeby zaliczyć, ale żeby się 

czego nauczyć i błędy są w tym procesie jak najbardziej 

wskazane. 

DB: Czy pomimo wszystkiego lubi Pani swoją pracę? 

MM: Bardzo! Nie lubię monotonii. W pracy nauczyciela 

na każdej lekcji mogę robić, co innego – jeśli oczywiście 

grupa mi na to pozwoli. Co więcej – historia to taki 

przedmiot, dzięki któremu co lekcję jestem w innym 

czasie, w innej epoce. No i co godzinę spotykam innych 

ludzi, którzy też przychodzą ze swoimi historiami i to jest 

w tym wszystkim najlepsze. 

DB: Czego łatwiej uczyć? Historii, WOS-u czy 

doradztwa? 

MM: Specyfika tych przedmiotów jest różna. WOS-u 

uczę w jednej klasie. To przedmiot społeczny i potrzebuję 



do tego zaangażowanej grupy, i taką mam. Historię mam 

we wszystkich klasach II etapu kształcenia i dzięki niej 

mogę doświadczać różnych historii w różnych klasach. A 

doradztwo trudno mi ocenić, ponieważ to ma w jakiś 

sposób prowadzić do zwiększenia samoświadomości 

Uczniów. Ale doceniam bardzo te momenty, gdy na 

zajęciach Uczniowie nie mogą wyjść ze zdumienia, że 

mają w sobie takie, a nie inne zasoby. 

DB: Rzeczy/osoby, za którymi Pani tęskni podczas 

kwarantanny? 

MM: To na pierwszym miejscu Uczniowie! Potem 

bezlimitowe spacery z mężem i synami po każdym 

terenie bez maski i rękawiczek. I kino – naprawdę 

chciałabym pójść do kina. Ostatnie to dla mnie taki 

symbol wolności. Brakuje mi też udziału w normalnej 

Mszy Świętej. 

DB: Co produktywnego można robić w domu, aby 

naprawdę dobrze wykorzystać ten czas? 

MM: Być ze sobą, jeśli bliscy są w domu, ale nie siedzieć 

obok siebie na kanapie, a rozmawiać, grać w planszówki, 

bawić się razem w kalambury. To doskonały czas na 

poznawanie siebie nawzajem, budowanie więzi. A w 

samotności rozwijać swoje pasje, robić to, na co 

zazwyczaj nie ma czasu, próbować nowych rzeczy – jak 

nauka gry na ukulele, czy nowe triki na desce. Byleby w 

jakiś sposób się rozwijać. A jeśli ktoś nie ma pasji, nie 

wie, co go interesuje, w czym jest dobry, to może 

odpowiedni czas na zastanowienie się nad sobą. 

DB: Czy zgadza się Pani z cytatem Szymborskiej:  

Czemu ty się, zła godzino, 



z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś – a więc musisz minąć. 

Miniesz – a więc to jest piękne  

MM: Zgadzam się całkowicie. Szymborska dobrze 

widziała, że nic dwa razy się nie zdarza. Choć mówi się, 

że "historia lubi się powtarzać", ale to nie prawda. Nigdy 

nie jest dokładnie tak samo, więc i ta pandemia musi 

minąć. Przeżyjemy to i wyjdziemy z tego silniejsi. 

 

Dodatkowo przypominamy o święcie Chrztu Polski i 

zachęcamy do wywieszenia flagi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dniu 09.03 br. klasy 4-

8 wybrały się na wycieczkę do 

„Centrum Edukacyjnego 

Łamigłówka” w Suchym Lesie. 

„Łamigłówka” to miejsce dla 

miłośników matematyki i 

logicznego myślenia. Na początku 

podczas prezentacji uczniowie 

mogli zapoznać się z tematem 

„Matematyka w przyrodzie”.  

Wszyscy poznaliśmy liczby 

Fibonacciego oraz gdzie można je 

znaleźć wśród natury. Po 

zakończonym wstępie wszyscy 

mogli przejść do rozwiązywania 

logicznych zagadek czy też 

obserwacji praktycznych 

eksperymentów.  

Po godzinnej rozrywce 

wszyscy wyruszyli do Parku 

Cytadela, w którym mogliśmy 

zaczerpnąć trochę świeżego 

powietrza oraz poznać historię 

naszych przodków. Oprócz tego 

mogliśmy ujrzeć czołgi 

wyeksponowane tuż przy Muzeum 

Uzbrojenia. W między czasie 

mogliśmy podziwiać piękne 

widoki, a następnie udaliśmy się w 

drogę powrotną do domu.  

Wycieczka była dla nas 

bardzo ciekawa i dostarczyła 

mnóstwa wrażeń. Z pewnością jej 

nie zapomnimy! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CENTRUM 

ŁAMIGŁÓWKA 



  

Święto to obchodzimy 2 

kwietnia. Tego dnia włączana jest 

globalna akcja „Zaświeć na 

niebiesko” – tak więc tego dnia na niebiesko zaświeciły 

się: Pałac Kultury i Nauki, Ratusz w Kaliszu, 

Manufaktura w Łodzi i inne.  

 Obchody zaczynają się o godzinie 9:00. 2 

kwietnia kolor niebieski daje osobom z autyzmem i ich 

rodzinom nadzieję na lepsze, kolejne dni. My też 

możemy wspierać takie rodziny nie tylko włączając 

niebieskie światło na balkonie, ale możemy założyć 

niebieską koszulkę.  

 Nasza Szkoła postanowiła wykorzystać 

międzynarodowy symbol autyzmu – puzzle. Uczniowie 

zostając w domach stworzyli puzzle, aby chociaż 

wirtualnie wesprzeć 

osoby z autyzmem.  

 

 

 

 



Nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie mierzą się 

z nową sytuacją w nauczaniu. Z tego powodu 

postanowiliśmy zapytać jednego z uczniów klasy VIII – 

Szymona Sowińskiego – o jego zmagania ze zdalnym 

nauczaniem.  

Daria Bartkowiak: Niedawno pisałeś próbne testy 

ósmoklasisty. Co o nich sądzisz? Jakie miałeś odczucia, 

kiedy pisałeś? 

Szymon Sowiński: Jeśli chodzi o testy, uważam, iż nie 

były one aż tak trudne, jak było można się spodziewać. 

Cieszę się z tego, że pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się 

wszyscy znaleźliśmy, miałem szansę się sprawdzić. 

Jednakże pisanie testów w domu to nie to samo, co w 

szkole. 

DB: Co sądzisz o nauczaniu online? Jak Ci idzie nauka 

zdalna? Jest trudniej, a może łatwiej niż w szkole? 

SS: Na początku muszę podkreślić, że jest to sytuacja 

przede wszystkim nowa oraz niełatwa. Zdecydowanie 

bardziej chciałbym znów wrócić do szkoły, gdyż tam 

mam bezpośredni kontakt z nauczycielem, czy też 

przyjaciółmi. Według mnie w szkole jest o wiele łatwiej, 

jednak rozumiem, że zdrowie nas wszystkich jest 

najważniejsze. Nie ukrywam, że czekam na powrót do 

szkoły. 

DB: Ile czasu spędzasz na naukę/odrabiane zadań? 



SS: To zależy od dnia. Zawsze staram się robić wszystko 

na bieżąco, aby nie mieć żadnych zaległości. Jeśli chodzi 

o konkretny czas na zadania oraz naukę łącznie, może to 

być nawet kilka godzin dziennie. 

DB: Jakie przedmioty są dla Ciebie najłatwiejsze i z 

których uczysz się najlepiej? Teraz i ogólnie. 

SS: Jeśli chodzi o naukę w szkole i w domu nie ma u 

mnie większej różnicy w nauce poszczególnych 

przedmiotów. Najwięcej czasu poświęcam na te 

przedmioty, z których mamy najwięcej zadań, ale też na 

te, na które muszę poświęcić więcej czasu, aby je 

zrozumieć np. matematykę. Natomiast nie jestem w 

stanie określić, na który przedmiot poświęcam najmniej 

czasu, ponieważ to zależy od tego, ile mamy z niego 

zadań lub też jak długi jest opracowywany temat, a 

wszystkie są dla mnie równie ważne. 

DB: Rzeczy/osoby, za którymi tęsknisz podczas 

kwarantanny? 

SS: Przede wszystkim brakuje mi kontaktu ze 

znajomymi, który teraz jest bardzo ograniczony. Ponadto 

brak możliwości długiego spaceru. Jednak, najbardziej 

tęsknię za rozmowami z przyjaciółmi, bo dla mnie 

rozmowa przez kamerkę to nie to samo, co rozmowa na 

żywo. 

DB: Jakie są Twoje cele, priorytety obecnie? Czy 

zmieniły się na skutek panującej sytuacji? 



SS: Uważam, że teraz najbardziej zależy mi na zdobyciu 

dobrych wyników na egzaminach, aby potem dostać się 

do wymarzonej szkoły. 

DB: Czy zgadzasz się z cytatem Szymborskiej: 

Czemu ty się, zła godzino, 

z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś – a więc musisz minąć. 

Miniesz – a więc to jest piękne.? 

SS: Bardzo się cieszę, że padło takie pytanie. Moim 

zdaniem, powyższy cytat doskonale opisuje zaistniałą 

sytuację na świecie. Tak jak mówią słowa Szymborskiej, 

to się kiedyś skończy, tak jak wszystko. Trzeba być po 

prostu dobrej myśli i przestrzegać zasad. Musimy działać 

razem! Wtedy na pewno będzie dobrze. 



 Przygotowaliśmy dla Was trochę rozrywki, żebyście 

mogli wypełnić czas spędzony w domu. Miłej zabawy       

Wykreślanka 
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Hasło: … 



Trudny: 
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Nie zapominajmy jednak o nauce. Spieszymy 

Wam z pomocami naukowymi, jak ułatwić sobie naukę i 

dobrze zapamiętać treści. W tym wydaniu prezentujemy 

Wam ściągawki z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych: matematyki, chemii i geografii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z dniem 21 marca nadeszła 

wyczekiwana pora roku, nasza kochana 

Wiosna. Choć siedzimy w domu, to 

możemy dostarczać naszemu 

organizmowi wiele witamin, 

spożywając i zażywając to, co nam 

obecna pora roku oferuje. Wiosna daje 

nam: 

 Słońce – witamina D (niezbędna dla naszego zdrowia) 

jest wytwarzana na naszej skórze przez ekspozycję na 

światło słoneczne. Wystarczy codziennie wystawić się 

na promienie słoneczne na 15-20 minut. 

 Szczypiorek – możecie go zasiać w własnym pokoju. 

 Rzodkiewka – niezwykle smaczny dodatek do 

posiłków 

 Rzeżucha – to chyba must have w porze wiosenno-

wielkanocnej.  

 Kiełki – witaminowy zastrzyk zdrowia! 

 

 

 

 

 

 

 

KĄCIK 

ZDROWOTNY – 

PIERWSZE 

WITAMINY NA 

WIOSNĘ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN NUMER PRZYGOTOWALI: 

Daria Bartkowiak, Monika Machowska, Marta 

Molik, Julia Mydlarz, Szymon Sowiński, Mateusz 

Trzeciak, Magdalena Wójcik 

 


