


 

 

Jak go spędzili nasi uczniowie? Postanowiłam w sondzie internetowej zapytać kilkoro 

uczniów z Zimina, jak wyglądał ich wyjątkowy dzień dziecka.  

 

Maja Lesińska: 

Wstałam o 7:00, ponieważ o 8:00 miałam lekcje. Ubrałam się, a 

następnie zjadłam śniadanie. Na śniadanie jadłam płatki z 

mlekiem. Po śniadaniu dostałam prezent, były to słodycze i pisak 

do robienia różnych rzeczy 3D. Następnie poszłam do swojego 

pokoju, włączyłam komputer i miałam lekcje od 8:00 do 10:55. 

Potem zjadłam drugie śniadanie i odrabiałam lekcje. Kiedy już 

skończyłam, zeszłam na dół na obiad. Po obiedzie chciałam 

spróbować zrobić coś pisakiem 3D, najpierw zaczęłam robić płaskie 

kształty, a potem spróbowałam zrobić coś 3D. Na podwieczorek 

moja mama zrobiła deser z lodami i różnymi słodyczami. Gdy zjadłam 

poszłam pograć do góry na komputerze i oglądałam filmiki na 

YouTube. Wieczorem zjadłam kolację i całą rodziną oglądaliśmy film. Poszłam 

spać o 22:30. 

 

Julia Jąder: 

Dzień dziecka spędziłam w domu z rodziną, graliśmy w gry planszowe, a wieczorem 

zrobiliśmy sobie grilla. 

 

Michał Siwek: 

Ja mój dzień dziecka spędziłem z przyjaciółmi oraz z moją całą rodziną. 

 

 

 

Julia 

Mydlarz



 

Jak uczniom minął czas nauki 

zdalnej? 

 

Martyna, klasa VIII:  

       Czas nauki zdalnej według mnie był gorszy niż przed tym wszystkim. Mieliśmy 

zadawane dwa razy więcej materiału niż normalnie. W wolnym czasie próbowałam spotykać 

się ze znajomymi, ale nie zawsze miałam na to czas. Był to ciężki czas, ale było warto. 

Zosia, klasa V: 

       Myślę, że jest to  gorszy sposób nauki niż normalnie. Na początku było dobrze i 

przyjemnie, ale później trochę mnie to męczyło, ponieważ było naprawdę dużo zadawane.  

Kuba, klasa VII 

      Na początku trudno było się do tego przyzwyczaić. Jednak po pewnym czasie spodobała 

mi się nauka zdalna, lecz wolę uczyć się w szkole. 

Karina, klasa VII 

     Na początku byłam sceptycznie do tego nastawiona, ale potem było już wszystko w 

porządku. Dla mnie, nauka zdalna była dobrym rozwiązaniem. 

Konrad, klasa VIII 

       Czas nauki zdalnej minął mi dobrze, aczkolwiek nie obyło się bez problemów, na 

początku miałem problemy z odnalezieniem się w nowej sytuacji, jaką jest nauka zdalna, ale z 

czasem przyzwyczaiłem się do tego. 

Karolina, klasa V 

        Czas nauki zdalnej minął mi gorzej niż w szkole, ponieważ było więcej zadawane niż 

normalnie, ale cieszę się, że już nie długo koniec szkoły.   

Julia, klasa VIII 

    Nauka zdalna sprawiała mi na początku pewne problemy, ale wszystko się rozwiązało i 

później było naprawdę w porządku. 

 

Daria Bartkowiak 



 

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu, wyjazdów czy też spotkań. Czy pandemia 

pokrzyżowała plany naszych uczniów? Na to oraz inne pytania poznaliśmy odpowiedź. 

Dzięki wirtualnej ankiecie mogłem przepytać rówieśników i dowiedzieć się jakie mają plany 

na tegoroczne wakacje. 

Spora część uczniów będzie spotykać się z przyjaciółmi podczas rowerowych 

przejażdżek. Nie zabraknie też wyjazdów nad morze i góry oraz różnego rodzaju kolonii, 

obozów. Nieliczni podjęli się wakacyjnych prac. Z ankiety wynika, że niestety koronawirus w 

większości pokrzyżował plany przepytywanych. Pomimo ograniczeń związanych z 

podróżami kilkoro uczniów rozważa wyjazd za granicę, jednakże niektórzy z tego 

zrezygnowali. Zapytałem również o skojarzenia dotyczące wakacji, oto najczęściej 

wymieniane : słońce, morze, plaża, lody oraz lato.  

Mimo tego, że nadal zmagamy się ze światową pandemią uczniowie przyznają, że te 

wakacje nie będą wcale inne. Zrobią wszystko, aby dobrze wykorzystać ten czas! 

Bezpiecznych oraz udanych wakacji dla wszystkich! 

 

Jak wiadomo zaczynamy wakacje. Warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że 

będą one bezpieczne, tym bardziej w trakcie obostrzeń związanych z pandemią. 

Pamiętaj o: 

1. Piciu dużej ilości wody w upalne dni. 

2. Nakryciu głowy w upalne dni. 

3. Zasadach higieny oraz bezpieczeństwa. 

4. Stosowaniu się do zasad określonych w 

takich miejscach jak na przykład: plaża. 

5. Niewchodzeniu do wody bez nadzoru 

dorosłych. 

6. Informowaniu opiekunów gdzie i kiedy 

wychodzisz. 

7. Przebywaniu w wyznaczonych do 

zabawy miejscach. 

8. Niebawieniu się blisko jezdni, przy tym 

pamiętaj o zasadach ruchu drogowego. 

9. Niespotykaniu się z obcymi. 

10. Nieoddalaniu się od swojej grupy 

podczas wycieczki. 

11. Stosowaniu kremu z filtrem. 

12. Numerach alarmowych w razie 

potrzeby.  

 

 

 

 

Szymon 

Sowiński  
 



 

 

 

Systematyczna, dostosowana do możliwości organizmu 

aktywność fizyczna poprawia nasze samopoczucie i podnosi odporność. 

Ruch jest także bardzo pomocny w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 

(otyłość, cukrzyca, schorzenia układu krążenia, itd.) oraz w leczeniu wielu schorzeń.  

Gorący piasek pod stopami, szum fal, słońce wysoko na niebie… relaks, błogość, w 

końcu zasłużony odpoczynek! Aby ten stan ciągle kojarzył się z błogością, pamiętaj, że 

podczas gdy Ty odpoczywasz, Twoja skóra ciężko pracuje. Pomóż jej! Wystarczy tak 

niewiele, a urlop będzie udany i Twoje zdrowie zabezpieczone. Wiesz, o czym mowa? Tak! 

Krem z filtrem skutecznie ochroni Twoją skórę przed negatywnym wpływem promieniowania 

słonecznego. 

Źródło: http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/kategorie/27-zdrowe-wakacje/ oraz  

https://skinadvisor.pl/blog/przygotuj-sie-do-wakacji-zestawienie-top-10-kremow-z-filtrem/

http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/kategorie/27-zdrowe-wakacje/
https://skinadvisor.pl/blog/przygotuj-sie-do-wakacji-zestawienie-top-10-kremow-z-filtrem/


, Twoja skóra ciężko pracuje. Pomóż jej! Wystarczy tak niewiele, a urlop będzie udany i Twoje 

zdrowie zabezpieczone. Wiesz, o czym mowa? Tak! Krem z filtrem skutecznie ochroni Twoją skórę 

przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego!

 

 

 

  



 

  



 

 

 

Ten numer przygotowali: Daria Bartkowiak, Konrad Cyll, Monika 

Machowska, Marta Molik, Julia Mydlarz, Samorząd Uczniowski, 

Szymon Sowiński, Magdalena Wójcik 

 

 


