
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr3 (V 2020) 
Gazetka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Wysowej-Zdroju 
 
 
 

Wydanie wirtualne 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści bieżącego wydania: 
 

1. Zamiast wstępu 
2. Mamo 
3. Temat miesięcy: Covid-19 
4. Logo, logo 
5. Zdalne nauczanie 
6. Wywiad: p. Joanna Cywińska  
7. Ciekawostki o Janie Pawle II 
8. Rozrywka: wykreślanka, żarty, kolorowanka 

 
 

Witam wszystkich naszych wiernych czytelników. Na wasze ekrany 
trafiło trzecie, z konieczności wirtualne, wydanie „Szkolniaczka”. Jak 
wszyscy trochę inaczej wyobrażaliśmy sobie te wiosnę. 

Zapraszam do lektury niniejszego numeru. Zaczynamy od życzeń 
dla naszych mam, w maju przypada ich święto. Nie mogliśmy pominąć 
tematu obecnego we wszystkich mediach – CoVID-19. Na szczęście 
restrykcje powoli są łagodzone. Warto rzucic okiem na projekty logo 
szkolniaczka nadesłane do redakcji. Dziękuję wszystkim, który 
włączyli się w realizacje projektu. Temat, który dotyczy nas 
wszystkich, to zdalne nauczanie. Wzmianka o nim znalazła się też w 
wywiadzie z naszą anglistką- panią Joanną. W maju Obchodzimy 100 
rocznice urodzin Jana Pawła II, w niektórych szkołach organizowane 
były zdalne akademie, my przygotowaliśmy kilka ciekawostek z życia 
świętego. Na zakończenie jak zawsze porcja rozrywki, tym razem 
także w formie wykreślanki, żartów i kolorowanki ( już letniej). 

Dziękuję w tym miejscu członkom redakcji, którzy w tych 
zmienionych warunkach stanęli na wysokości zadania, byśmy mogli 
oddać w Wasze ręce niniejszy numer.  
 
 
 
 



 

 

To o czym marzysz, 
By się spełniło. 
A me serce zawsze dla Ciebie biło: 
KOCHAM CIĘ MAMO!!!  
Dzień Matki jest raz w roku, 
Szczęśliwy i pełen uroku, 
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia 
Zdrowia szczęścia i powodzenia. 
Niech Ci słonko jasno świeci 
Niech Ci słodko życie leci. 
  
 

 Droga mamo uśmiechnij się, 
przecież dzisiaj jest Twój dzień! 
Dlatego przesyłam całusa mocnego 
życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego! 
 

Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe. 
 Byś na zawsze pamiętała i podziękę moją znała.  

Za to wszystko coś zrobiła, za to żeś mnie urodziła 
 i że byłaś mą ostoją, za to żeś jest Matką moją. 

 Ślę życzenia a nie kwiatki oraz miłość na Dzień Matki. 

 

 

Byłaś przy mnie zawsze gdy mnie usypiałaś. Pamiętasz? 
 Właśnie wtedy przy łóżku bajki matczynym gestem czytałaś.  
Byłaś w zdrowiu i w chorobie, 
w szczęściu i cierpieniu. 
 Nie szczędziłaś słów uznania 
dla mnie nawet gdy dla innych 
pozostawałam w cieniu.  
Ty piosenki mi śpiewałaś gdy 
doskwierał mały smutek.  
Pięknych barw życiu 
przydawałaś.  
Uczyłaś, że należy mówić bez ogródek. 
 Nauczyłaś otwartości by mi w życiu łatwiej było.  
Za to wszystko w tym szczególnym dniu pięknie chcę Ci podziękować, 
Kochana Mamo.   
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Projekty logo „Szkolniaczka” nadesłane na adres redakcji 

  

 

 

 

 

 

 

 
Dziękujemy wszystkim projektodawcom. W bardziej sprzyjających 

okolicznościach postaramy się wynagrodzić wasze zaangażowanie 



COVID -19 
Jak  uniknąć zarażenia się koronawirusem 2019-nCoV? Przede wszystkim należy stosować podstawowe zasady higieny. 
Eksperci przekonują, by zachować spokój i postępować rozsądnie według zaleceń. Światowa Organizacja Zdrowia poleca 
częste mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, kontakt z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów zakażenia 
wirusem. Jak zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem z Chin 2019-nCoV? 
1. Często myj ręce 
Regularnie i dokładnie myj 
ręce wodą i mydłem lub 
specjalnymi preparatami 
odkażającymi z alkoholem. 
Dlaczego? Ponieważ częste 
mycie rąk zabija wirusy, 
które mogą znajdować się 
na rękach i nie wniknęły 
jeszcze do organizmu. 
2. Zachowaj bezpieczny 
dystans  
Zachowaj co najmniej 1 metr 
odległości od osób, które 
kaszlą lub kichają. Kiedy ktoś 
kaszle lub kicha, rozpyla 
wydzielinę z nosa lub ust, 
która może zawierać wirusa. 
Jeśli jesteś zbyt blisko, 
możesz wdychać wydzielinę i 
zarazić się koronawirusem. 
3. Unikaj dotykania oczu, 
nosa i ust 
Dłońmi dotykasz w ciągu 
dnia bardzo wielu 
powierzchni, które mogą 
,,zbierać'' wirusy. Przez 
zanieczyszczoną dłoń możesz 
przenieść koronawirusa do 
oczu, nosa lub ust skąd może 
przedostać się do organizmu 
i wywołać zachorowanie. 
4. Zasięgnij opinii lekarza, jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem 
Zostań w domu, jeśli źle się czujesz. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zwróć się po pomoc lekarską, ale 
wcześniej zadzwoń na odpowiednią infolinię i upewnij się, czy objawy mogą zagrażać zdrowiu. Postępuj zgodnie z 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Władze krajowe i lokalne mają najbardziej aktualne informacje na temat sytuacji w 
okolicy. Zadzwoń z wyprzedzeniem, by lekarz mógł szybko skierować cię do właściwej placówki medycznej. Takie 
postępowanie może również zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród osób w przychodni, szpitalu i innych miejscach. 
 5. Dbaj o prawidłowe nawyki 
Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą 
chusteczkę. Koronawirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową - przez kichanie, kaszel. Przestrzegając zasad higieny, 
chronisz ludzi wokół siebie przed koronawirusem 2019-nCoV. 
 Objawy koronawirusa: 
gorączka 
kaszel 
duszności lub trudności w oddychaniu 
dreszcze 
konwulsje z dreszczami 
ból mięśni 
ból głowy 
ból gardła 
utrata węchu lub smaku 
 Pamiętajcie! 
Nie wychodźcie z domu! Jeżeli musicie wyjść z domu to zakładajcie maseczki na twarz i rękawiczki jednorazowe na ręce. 

S.Ż. 



 

 

ZDALNE NAUCZANIE 

 Od 12 marca przestaliśmy chodzić do szkoły ze względu na panującego w 

kraju i na świecie koronowirusa. W związku z tym, musieliśmy przejść na 

nauczanie online.  

 Taka kolej rzeczy nie wpłynęła dobrze na morale wśród uczniów, biorąc 

pod uwagę fakt, że przestali oni mieć możliwość spotykania się po lekcjach. 

Wielu z nich zauważa i odczuwa również do, że dostajemy więcej zadań 

domowych. Rzeczywiście, ciężko jest uczyć się samemu w domu, bez 

bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. 

 Niektórzy faktycznie czują się o wiele lepiej nie musząc chodzić do 

szkoły- a inni wręcz przeciwnie- brakuje im szkoły i rówieśników. Zdalna nauka 

może być rzeczywiście problemem, gdy jakiś uczeń bądź uczennica mają 

rodzeństwo- wtedy nie jest łatwo zapewnić wszystkim domownikom którzy się 

uczą ( a tym bardziej mają e-lekcje w tym samym czasie) dostęp do miejsca w 

domu, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał, jak również do szybkiego internetu. 

Dlatego taka forma nauki może sprawiać trudności. 

 Na różnego rodzaju stronach internetowych można znaleźć porady 

ekspertów, dotyczące tego, jak nauczyć się przyswajać wiedzę samemu, bez 

nauczyciela. Czy jest to skuteczne? Nie do końca, ponieważ już dawno 

zdążyliśmy się przyzwyczaić do lekcji w szkole- w ławkach, wśród kolegów i 

koleżanek, z nauczycielem. 

 Podsumowując, większość uczniów wolałaby wrócić już do normalnego 

trybu życia- do lekcji w szkole, spotkań z przyjaciółmi itp. Jedyne co nam 

pozostaje to czekać na wyhamowanie epidemii, i powrót do rzeczywistości, w 

jakiej żyliśmy ponad dwa miesiące temu. 

 

Aleksandra Wąsik 

 

 



Wywiad z Panią Joanną Cywińską 

 – nauczycielką języka angielskiego 

Z jakiego powodu została Pani nauczycielem i dlaczego języka angielskiego? 

  Moja babcia zapoczątkowała tradycje nauczycielskie w mojej rodzinie. W 
latach 30 ubiegłego wieku prowadziła szkołę w majątku na Mazowszu. Przed wojną 
podstawówki były 4 klasowe a wszystkie dzieci uczyły się razem w jednej klasie. 
Pierwsza ławka była zarezerwowana dla pierwszej klasy, druga dla drugiej a dwie 
ostatnie pod ścianą dla trzeciej i czwartej. To dopiero były łączenia! 

Córka babci poszła jej ślady i po wojnie uczyła biologi w liceum. Naturalnie kolejnym 
pokoleniem byłam ja. Jako dziecko mieszkałam za granicą i chodziłam do brytyjskiej 
szkoły więc wybór padł na język angielski. 
 

Jakie są zalety i wady pracy nauczyciela? 

 Wyobraźcie sobie, wchodzicie do klasy a tam siedzi 10 Eisteinów, którzy jeszcze 
nie wiedzą jak są genialni. To wielka zaleta pracy nauczyciela – odkrywać potencjał 
młodych ludzi. 

Efektem ubocznym tego procesu może być chrypka a nawet chwilowa utrata głosu 
lub głowy.:)) 

 
Jak zachowują się uczniowie na Pani lekcjach? 

 Moi uczniowie dbają, aby każdy dzień mojej pracy był zupełnie inny. Rutyna w 

pracy nauczyciela jest pojęciem abstrakcyjnym. Muszę im przyznać, że potrafią być w 

tym bardzo kreatywni. 

 

Czy lubi Pani pracę z młodzieżą? 

 Lubię ludzi, młodzież też :) 

 

Co sądzi Pani o zdalnym nauczaniu? 

 Zdalne nauczanie jest interesującym eksperymentem dla nas wszystkich. 
Myślę, że wymaga lepszej organizacji pracy i samodyscypliny od uczniów. Jeśli 
jesteśmy odpowiednio zmotywowani to przynosi rezultaty – możemy się dużo 
nauczyć nie tracąc czasu na dojazdy i inne dodatkowe rozproszenia. Zdalne nauczanie 



najlepiej sprawdza się w relacji 1:1. Uczeń – nauczyciel. W dużych grupach nauczanie 
online może być nużące. Nie widzimy nauczyciela siedzimy gdzieś w swoim pokoju i 
czekamy na swoją kolej aby się odezwać. Tracimy wątek i odpływamy pogrążeni w 
swoich myślach. Nauczycielowi trudniej zainspirować ucznia, podbudować go 
spojrzeniem, rozładować napięcie żartem, włączyć go z powrotem do lekcji. Problemy 
techniczne to kolejny problem. Trzeszczenie, opóźnienia w transmisji, włączanie i 
wyłącznie słuchawek potrafią nas drażnić i demotywować. 

Oczywiście z biegiem czasu da się wypracować efektywny i przyjazny model pracy. Ale 
to wymaga czasu. Możemy uczyć się od Australijczyków- tam bardzo dużo dzieci ma 
tak daleko do szkoły, że od najmłodszych lat uczą się online. Nie można się poddawać. 

 

Czy do obecnego nauczania musi przygotowywać się Pani w inny sposób niż 

do normalnego w szkole? 

 Do nauczania online przygotowuje się zupełnie inaczej niż do lekcji nazwijmy to 
stacjonarnych. 

To zupełnie inny przekaz. Cały czas uczę się uczyć online. Oglądam szkolenia w 
internecie, przeczesuje bazy danych z planami lekcji, rozmawiam z innymi 
nauczycielami, radzę się bardziej doświadczonych i co najważniejsze uważnie 
obserwuje reakcję uczniów na to co robię. To bardzo ciekawe. 

 

Jaki ma Pani kontakt z uczniami? 

 Lubię moich uczniów. Wesołe dzieci. Mili młodzi ludzie. W szkole walczą o 

prawo do bycia szczęśliwym człowiekiem nawet jeśli nie opanowali angielskiej 

gramatyki, nie znają prawa Archimedesa lub nie mają pojęcia o istnieniu twierdzenia 

Pitagorasa. Nie jest im łatwo z nauczycielami:))) Rozumiem, że system edukacji i 

wymagania jakie im stawia może być dla nich niezrozumiały i sprawiać im dużo 

trudności. Starają się jak mogą zachowywać dobrze, ale widzę że nie zawsze się to 

udaje. Czytaliście komiks Tytus, Romek i A'tomek? Proces uczłowieczania to nie jest 

prosta sprawa. Ale da się przez to przebrnąć – jestem żywym przykładem. 

 

wywiad przeprowadziły: 

Magdalena Sudyk i Zuzanna Bania 

 

 



100 lat temu 

urodził się Karol Wojtyła- Papież Jan Paweł II 

 

Ciekawostki o Janie Pawle II  

 

1. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 

maja 1920 roku, a zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 

2. Jan Paweł II był pierwszym papieżem 

czytającym bez okularów, noszącym zegarek 

na rękę, jeżdżącym na nartach, uprawiającym 

wspinaczkę górską i pływającym kajakiem. 

3. Wielkim marzeniem papieża Jana Pawła II była 

pielgrzymka do prawosławnej Rosji i do Chin, 

nigdy do niej nie doszło. 

4. Bardzo lubił wadowickie kremówki, na które chodził z kolegami po maturze. 

5. Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada 

ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a 

Księżycem. 

6. Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku, był Papieżem, głową Watykanu. 

7. W 1981 roku miał miejsce zamach na jego życie, jednak cudem udało się go uratować. 

8. Odbył 104 pielgrzymki w tym 8 do Polski. 

9. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i oczywiście pierwszym 

Polakiem sprawującym urząd Papieża. 

10. Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowości i w drodze łącznie spędził ponad 

półtorej roku. 

11. Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, który miał miejsce w 

Bolonii. 

12. Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty miały godne i 

dobre życie. 

13. Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. 

14. Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził on Internet. 

15. Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w mediach. 

16. Karol Wojtyła na styk zdążył na konklawe, na którym wybrano go na papieża, do kaplicy 

Sykstyńskiej wszedł jako ostatni. 

17. Matka Karola Wojtyły zmarła gdy Karol miał 9 lat (było to miesiąc przed jego komunią). 

18. Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o której został wybrany na Papieża. 

19. W dzieciństwie wszyscy mówili do niego Lolek. 

20. Jako dwunastolatek stracił brata, który zmarł po zarażeniu się od pacjentów szkarlatyną. 

 

Aleksandra Karlak 

 

 



WYKREŚLANKA 

Z diagramu wykreśl podane wyrazy. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie 

 

 

K O N T R A B A S I S T A 

 R M A I K A N U Y Z N R R 

Y U B R A N K O D E L O J 

M M I I P J B Z D U T E A 

I Z K R E D E N S A L R M 

N Y I E L D O N G A E E O 

A Z N O U P A I C T Z K C 

L S I A S U W C R J R C H 

I A T E Z A G O Z U A R Ł 

S F R E N L P I U Y I O O 

T O G N I S T O Ś Ć S N N 

K E R Ó K S A N S O O K A 

A N I E L S K O Ś Ć K Z O 

 

AJENCJA  EKSPORTER  KREDENS 

ANIELSKOŚĆ  GAZETA  KRYMINALISTKA 

ANODA   IMBIR   ŁOSOŚ 

BIEDACZYSKO   JAMOCHŁONI  NASKÓREK 

BIKINI   KAPELUSZNIK  NAWIGATOR  

BUDULEC  KONTRABASISTA NEOFASZYZM 

CZASZKA  KORESPONDENT OGNISTOŚĆ 

   KOSIARZE  OLDBOY 

      RUINA       SZLEM 

      UBRANKO 



Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 

 Nauczyciel: A czemu nie buduje?  

Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

 

 

- Mamo, choinka się pali! - wola Jasio z pokoju do matki zajętej w kuchni.   

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka.  

Za chwile chłopiec krzyczy: - Mamo, mamo, firanki się świecą! 

 

 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:  

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!  

 

 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go wysłała do domu! 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

 

 

- Kaziu, jeśli powiem: "Jestem piękna", to jaki to czas? 

- Czas przeszły, proszę pani! 

 

 

Pani na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi ile pies ma zębów. 

- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk zębów. 

O czym Wam przypomina ta kolorowanka? 
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