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Opis przeżyć wewnętrznychpodczas kwarantanny
Jest to nowa sytuacja nie tylko dla mnie i innych uczniów, ale i dla całej kadry
pedagogicznej, wydaje mi się, że razem sobie dajemy radę.Wspieramy się, w
tym trudnym dla nas okresie, musimy wierzyć i mieć nadzieje, że ta sytuacja
się szybko skończy. Nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, jednak dzięki
stawianym nam przeszkodom i trudnościom stajemy się silniejsi, a przy okazji
uczymy się czegoś nowego. Kto by przypuszczał, że prawie na całym świecie
będziemy się uczyć zdalnie. Chociaż gdyby się przyjrzeć literaturze,
beletrystyce to może można by było coś wywnioskować.
Koronawirus, kwarantanna to nadal dla większości ludzi temat do żartów i
tworzenia różnych memów, ale może właśnie w taki sposób potrafią
zniwelować stres, który ich przytłacza. Ja na szczęście mam ten „komfort”, że
siedzę w domu i nie muszę nigdzie wychodzić narażając siebie i innych na
zakażenie. Teraz mam więcej wolnego czasu, mogę wykorzystać go
produktywnie, na rzeczy, którymi nie mogłam się zająć. Uwielbiam różne
twórcze zajęcia, które w jakiś sposób mogą wyrazić moją indywidualność.
Więc przeglądam szafę i zastanawiam się, które z moich ubrań mogę
przerobić. Chwytam nożyczki, różnego rodzaju dodatki typu ćwieki,
przypinki i tworze aż nadam im niepowtarzalny, wyjątkowy wygląd.
Następnym zajęciem jest grafika komputerowa i tradycyjna formamalowania.
Jednak najbardziej i niezależnie od nastroju jaki mam, muzyka wprowadza
mnie w stan, gdzie czuje się sobą i łatwiej mi zrozumieć moje emocje.
Oczywiście zdarza się, że wpadam na różne głupie pomysły typu: ścinanie
prawie wszystkich włosów czy wygolenie brwi, ale staram się przed tym
powstrzymać. Jednak najważniejsze w tymwszystkim jest spokój, który każdy
chyba potrzebuje.

Basia
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JANAKWARANTANNIE
Kwarantanna to niewątpliwe trudny czas dla nas wszystkich, ale mimo tego musimy
dalej jakoś funkcjonować niezależnie od utrudnień.

NAUKAONLINE

Nową rzeczą jest nauka online. Z pewnością taka forma uczenia się to wyzwanie,
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, ale z każdym kolejnym dniem wszyscy radzimy
sobie coraz lepiej.
Mnie nauka online nie sprawia dużego problemu i uważam, że daje sobie radę całkiem
dobrze, mam również wrażenie, że cała nasza klasa świetnie odnalazła się w nowej
sytuacji.

MÓJSPOSÓBNANUDĘ

Moim sposobem na nudę i zabicie czasu jest głównie oglądanie filmów i seriali, ale
zdarzy mi się też czasami trochę poćwiczyć czy nadrobić jakieś szkolne zaległości.
Ponieważ mam psa, mogę z nim wyjść chociaż na chwilę na spacer, to niesamowicie mi
pomaga.

Olek

Jakpozbyć się nudy podczas kwarantanny?
W tym artykule podam wam parę pomysłów co robić podczas kwarantannowej nudy.

Więc co robić?
Pomysłów jest naprawdę masę, to wszystko zależy od waszej kreatywności i
zainteresowań.

- Zaległości szkolne.
Jestem pewna, że większość z was ma jakieś zaległości w szkole. Dlatego naprawdę
zajmĳcie się nimi teraz jak macie dużo czasu, niż wtedy gdy już tego czasu nie będziecie
mieli a materiał będzie leciał jak szalony.

- Poszerzanie zainteresowań.
W tym punkcie zawieram za równo, poszukiwanie nowych zainteresowań oraz
poszerzanie tych obecnych. Jestem pewna, że spędzając tyle czasu w domumożecie
znaleźć nowe rzeczy które was interesują, oraz dowiedzieć się więcej na temat naszych
aktualnych zainteresowań

- Seriale i filmy
Wiem, że mamy tu na pewno masę fanatyków seriali i filmÛw. Teraz to jest idealny czas
na “Netflix and chill”. Możecie zacząć oglądać nowe seriale, dokończyć stare czy
obejrzeć nowe filmy ktÛre od dawna was kusiły.

- Rozmowy z innymi
Podczas kwarantanny najbardziej może nam jednak brakować kontaktÛw
międzyludzkich, lecz z jej powodu nie możemy się spotykać z innymi. Jednak po to
właśnie mamy telefony aby kontaktować się z przyjaciÛłmi czy rodziną.

Mam nadzieję, że moje pomysły choć trochę się przydały i że któryś z nich zaspokoi
waszą nudę.

Dominika

Jakiego żartumożesz się spodziewać na prima aprilis?
Styczeń - wyjęte baterie z pilota

Luty - pasta na twarzy
Marzec - karton zamiast mięsa

Kwiecień - słodki krem zamiast pasty do zębów
Maj - sól zamiast cukru

Czerwiec - przyklejenie mysz taśmą dwustronną
Lipiec - moneta przyklejona do podłogi

Sierpień - wybuchowa cola
Wrzesień - oklejenie pokoju karteczkami samoprzylepnymi

Październik - wypiek z majonezem/keczupem
Listopad - przestawienie wskazówek zegara
Grudzień - mydło z bezbarwnym lakierem
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JakZadbać o Siebie PodczasKwarantanny
Kiedy jeszcze można było wychodzić z domu i wszystkie lokale były otwarte to
korzystaliśmy z pomocy profesjonalistów np. fryzjerki, kosmetyczki. Skoro jesteśmy
zamknięci w domu to ważne, aby tak się zorganizować, by po wyjściu z kwarantanny nie
pomylono nas z krzakiem.

1. Załóż planner
Wystarczy wziąć zwykły zeszyt, którego nie używamy. Można go obkleić jakąś
kolorową taśmą czy folią dla dekoracji. Jeśli zeszyt jest już gotowy to jedyne co nam
zostało do zrobienia to zaplanować swój dzień/tydzień.
Na pewno będzie łatwiej zmobilizować się do pracy
wiedząc, że ma się konkretne rzeczy do zrobienia.

2. Pamiętaj o odpoczynku
Podczas kwarantanny chodzimy do szkoły online. Powoli wracamy do czasów z
kartkówkami i sprawdzianami co oznacza trochę więcej nauki, jednak podstawowym
błędem uczniów jest siedzenie do 3 w nocy i wstawanie o 7 tylko po to, aby dostać 5
z matematyki. Niedobór snu jest szkodliwy dla pamięci, ponieważ nasz mózg
podczas spania analizuje i utrwala informacje nabyte wcześniej, niestety niewiele
ludzi o tym wie, bądź stosuje. Warto też pamiętać, że to działa i w drugą stronę,
więc uważajcie!

3.Domowy salonpiękności
W internecie potrafimy znaleźć właściwie wszystko, więc znajdźmy też sposób jak
zadbać o własny wygląd! Tylko zweryfikuj wcześniej czy to co zamierzasz zrobić jest
dla ciebie bezpieczne.W końcu siedzimy w domu dla własnego bezpieczeństwa,
więc warto, aby to bezpieczeństwo dalej z nami zostało.

Wiktoria
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Krzyżówka

1. np. schabowy
2. Najlepiej nigdzie z niego nie wychodzić
3. Trzeba je myć (szczególnie teraz)
4. Kraj na „W” z dużą ilością zakażeń koronawirusem
5. Robimy z nich frytki
6. Droga przez którą można się zarazić koronawirusem
7. np. ziemniaków
8. Cienka, kłuje
9. Owady, gryzą, latają niedługo obudzą się ze snu zimowego
10. Jedna z najdłuższych rzek w Europie
11. Po wstrzyknięciu tego do ciała następuje wzrost odporności na np. grypę

ODPOWIEDZI:1.KOTLET2.DOM3.RĘCE4.WŁOCHY5.ZIEMNIAKI6.KROPELKOWA7.WOREK8.IGŁA9.KOMARY10.URAL11.SZCZEPIONKA
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