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Dbajmy o siebie i swoje zdrowie podczas pandemii!
Rady pedagogów i psychologów

Nauka zdalna, związana z epidemią koronawirusa powoduje, że
miejsce, do którego wracali cie po szkole – dom, staje się teraz również

szkołą. Ważne jest, aby zadbać o oddzielenie domu – jako miejsca,
gdzie mam lekcje oraz domu – jako miejsca, gdzie odrabiam lekcje, ale

też odpoczywam, spędzam czas z rodziną, zajmuję się swoimi
sprawami.

Nauka szkolna w domu (lekcje zdalne) – wskazówki

1. Oszczędzasz czas na dojazdach, więc możesz pospać nieco dłużej.
Zachowaj jednak stały rytm dania – wstawaj na tyle wcze nie, aby
zdążyć wykonać zabiegi higieniczne, zje ć niadanie, przebrać się.
2. Bądź obecny podczas lekcji – staraj się uważnie słuchać, zadawaj
nauczycielowi pytania, je li czego  nie zrozumiesz. Pamiętaj, że zawsze
możesz się dodatkowo skontaktować z nauczycielem, wychowawcą,
specjalistą – pisząc wiadomo ć za po rednictwem dziennika
elektronicznego.
3. Utrzymuj kontakt z osobami z klasy – to ważne zarówno na Wasze
wzajemne relacje, ale możecie też pomagać sobie, gdy kto  ma
trudno ci z jakim  zagadnieniem, a nie chce pytać nauczyciela.
4. Ucz się systematycznie – jest to konieczne, aby utrwalić zdobyte
wiadomo ci.
5. Odrabiaj zadania domowe. Są one rodzajem treningu, pozwalają też -
zarówno Tobie, jak i nauczycielowi - sprawdzić, na ile zrozumiałe są
omawiane tre ci.
6. Zastanów się i dopisz własne wskazówki, które pomogą Ci w
efektywnym uczeniu się.



Dbajmy o siebie i swoje zdrowie podczas pandemii!
Rady pedagogów i psychologów

Nauka własna– wskazówki

1. Ustal swój rytm dnia – lekcje, odpoczynek, nauka własna,
przyjemno ci.
2. Zadbaj o to, aby domownicy wiedzieli, kiedy się uczysz – wtedy
zachowają ciszę i łatwiej będzie Ci się skupić.
3. Zredukuj dystraktory ” przeszkadzajki „ – telefon i inne przedmioty,
które przyciągają Twoją uwagę.
4. Zrób listę rzeczy, które masz do zrobienia, a potem wykre laj te, które
już zrobiłe .
5. Zawsze zaczynaj naukę od najtrudniejszego dla Ciebie przedmiotu.
6. Rób krótkie przerwy; długie przerwy nadmiernie rozpraszają i trudno
potem powrócić do przerwanej aktywno ci.
7. Bardzo ważne jest Twoje pozytywne nastawienie – wielu rzeczy już się
nauczyłe , wiele potrafisz, więc i z nowymi wyzwaniami sobie poradzisz.
Na niektóre zagadnienia, te, które są dla Ciebie trudne, trzeba po więcić
więcej czasu i ćwiczeń.
8. Doceniaj swoje osiągnięcia, nie zniechęcaj się, gdy co  Ci się nie uda –
niektóre tre ci przyswajamy łatwo, inne wymagają większego wysiłku,
wytrwało ci i powtórzeń.



Ala Cholewa, II LO

   Jest listopad 2020 rok. Ża oknem gęsta mgła. W powietrzu unosi się zapach zgnilizny.

Widoczno ć zaledwie na kilka metrów. W oddali słychać turkot sunących się po torach

pociągów i krzyk odlatujących ptaków. Jeszcze wczoraj na polach mo na było spotkać

erujące stada czarnych  kruków. Dzi  to ju  obraz zapisany jedynie w pamięci.

Jestem sama. Tylko ja, moje my li i uczucia. Wszystko inne przepadło. Na pró no mi

szukać tego, co do niedawna było codzienno cią. Jest inaczej. Czy gorzej? Tego nie

jestem pewna. Samotno ć jest moim jedynym towarzyszem. Nie opuszcza mnie na krok.

To, co rzeczywiste, stało się wirtualne i puste. Tak samo puste jak ulice miast  i wiosek.

Nie widać ywego ducha, a przecie  czas zbli a się wyjątkowy. Nadchodzi bowiem Bo e

Narodzenie. 

  Jakie ono będzie? Wszyscy zadają sobie to pytanie. ycie obecnie toczy się

pandemiczne. Żaraza jest wokół nas. Czyha jak niebezpieczny zwierz na swoją ofiarę... .

ycie obecnie nie jest łatwe, wokół pełno ograniczeń i restrykcji. A  z trudem

oddycham. Duszę się pod maską chroniąc przed nieznanym. Ja i moje trzy przyjaciółki

staramy się pozostać w kontakcie. Codziennie widzę ich twarze w ekranie komputera

lub smartfona. Słyszę ich głosy,  łamiące się przez zakłócenia na linii. Żupełnie jak w

zmierzchłych czasach, gdy odbiorniki telewizyjne były technologicznie prymitywne.

Szum, trzask i po kontakcie. Pozostaje frustracja, gniew i poczucie beznadziei.

Niepewno ć towarzyszy wszystkim. wiat się zatrzymał. Ludzka stopa rzadziej  stąpa

po łonie natury. Matka Żiemia zaczyna oddychać pełną piersią. A my...?! 

   W zastanej sytuacji staramy się nie zwariować. Nauka on-line, rozmowy on-line,

zakupy  on-line, choinka on-line, prezenty on-line. Smak uszek on-line..., nijaki, lecz

lepsze to ni  nic. Żastanawiamy się, czy opłatek te  trzeba będzie kupić on-line. Czy

przyjmiemy go ,,stacjonarnie", ,,hybrydowo", czy ON-LINE? Czy Pasterka te  odbędzie

się ,,ON-LINE"?Czy Chrystus narodzi się zdalnie czy stacjonarnie?! Czy Szopka

Betlejemska powstanie wirtualnie, czy na rynku obok Ratusza, jak to było w tradycji... .

Obecnie NIC nie mo na zaplanować! Czekamy w zawieszeniu na nowe wiadomo ci

podawane w mediach.  A w sercach al.

Opowiadanie Bożonarodzeniowe



JAK DBAĆ O KONDYCJĘ W CZASIE PANDEMII? POMOCNE
MOŻE BYĆ ...WSZYSTKO. WYSTARCZY CHCIEĆ!
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NASZE MAŁE SMUTKI I MAŁE

RADOŚCI PODCZAS

PANDEMII- KONKURS
Idea konkursu miała  zadziałać bardziej terapeutycznie niż
zadaniowo. Dowolność wypowiedzi była nieograniczona, dzieciaki miały
za zadanie przeleć na papier w dowolnej formie wszelkie refleksje,

odczucia (włącznie z tymi niechcianymi, nieakceptowanymi, które

dopominają się przeżycie, nieukrywanie!). 

Zachęcałam do wypowiedzenia się na temat aktualnych

wydarzeń czasu kwarantanny, do wybrania chwili, momentu

czy wydarzenia, które przyczyniło się do zmiany

dotychczasowego sposobu postrzegania lub odbioru

rzeczywistości. Interdyscyplinarność konkursu otwierała

różnorodność form wypowiedzi opartą na  zainteresowaniach

dzieci ich pasjach,  dlatego miały do wyboru  dowolne  

 techniki plastyczne, wizualne, wypowiedź literacką,

dokumentalną itd. Wybraną bądź ulubioną formą wypowiedzi

mogły być nowoczesne media m.in.: sztuka komputerowa,

cyfrowa, elektroniczna, która posługuje się takimi

narzędziami  jak  programy do tworzenia publikacji

multimedialnych, animacji, edycji obrazów, projektowania

grafiki, montażu i obróbki filmów. Ambitnie! Jak widać,

dostałam zdjęcia. Chyba najprostsza forma wypowiedzi.

Pani Julita Gregorczyk, nauczycielka plastyki i techniki,
arteterapeutka w "Amigo"



Emilia
Radziszewska

Mateusz
Chudobski

CZERWCOWYKONKURS



Ala
Mrozińska,

nasza
absolwentka

Mateusz
Chudobski



Jak się nie nudzić w czasie

Jak się nie nudzić w czasie

Jak się nie nudzić w czasie

pandemii?

pandemii?

pandemii?

Papierowa wiklina

Papierowa wiklina

Papierowa wiklina









Dziękuje y Pa i Julicie Gregorczyk 
 za po ysły!

Nooo, to kto z Was spróbuje?



Sposób na nudę? Rysowanie, grafika,

komputer

Praca Bartka Bogusławskiego, I LO



A TYMCZASEM, 
GDY CHODZILIŚMY DO SZKOŁY...

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ŚDTM  ang. World
Multiplication Table Day  to bezpłat a akcja edukacyj a. Odbywa
się każde o roku w pierwszy piątek paździer ika.W aszej szkole .

edycja akcji ŚDTM  odbyła się 5 paździer ika  roku.
Cele  akcji jest propa owa ie zabawowej or y aucza ia-ucze ia
się ate atyki. Ma o a zachęcić do przypo ie ia sobie tabliczki

oże ia w przyje y, iecodzie y sposób. Akcja jest okazją dla
ucz iów do adrobie ia tabliczkowych zale łości po wakacjach.

Nato iast starsza łodzież oże dać przykład dziecio  - pokazując
swoją świet ą z ajo ość trud ych przypadków oże ia.

Tabliczkowa wiedza sprawdza a jest podczas krótkie o e za i u z
tabliczki oże ia.

E za i atora i byli auczyciele AMIGO, w ty  roku pa i Mile a
Łuczak, pa i A ata Dzięciołowska i pa  Maciej Zy u t. Tworzą o i

specjal e Ko isje oraz Patrole E za i acyj e. Jak pokazuje
doświadcze ie poprzed ich edycji, e ocje i stres towarzyszy

łodzieży od wejścia a salę e za i acyj ą.
W roku szkolnym

2020/2021 laureatami
zostali:

* na poziomie SP:
Szymon Kwiatkowski 

z 7 SP
* na poziomie LO:

Stanisław Trojanowski
z 1 LO i Karol Gądek 

z 2 LO 
Serdecznie

gratulujemy!



 

        Wyspa Mako to naprawdę niesamowite miejsce, wiąże się z nim historia,

opowiadająca o mistycznych stworzeniach, zwanych syrenami. Z pozoru Mako

jest zwyczajną wyspą, lecz ukryte na niej jest księżycowe jeziorko, w którym

podczas pełni księżyca budzi się magia. Kiedy w momencie budzenia się magii,

ktoś wejdzie do tego jeziorka, wyrośnie mu syreni ogon i  będzie miał niezwykłe
moce np.kontrolowanie wody, zamrażanie jej lub rozgrzewanie.

          Któregoś lata, na tę wyspę dostały się trzy zwykłe dziewczyny- Emilia, Kaja

i Róża. Dziewczyny płynęły łódką napędzaną silnikiem. Niestety, silnik się popsuł,
ale zdążyły dopłynąć do wyspy.  Postanowiły się po niej rozejrzeć. Natknęły się na

tajemniczą grotę. Znajdowało się tam urokliwe jeziorko.

- Ale tu pięknie– zachwyciła się Kaja - wejdę do tego jeziorka i i popływam –

powiedziała Emilia i wskoczyła do wody. Dziewczynka zanurkowała, a Kaja i Róża
czekały aż wypłynie. Gdy nie było jej zbyt długo, zaczęły się denerwować.
Wreszcie pojawiła się na powierzchni i powiedziała im, że jeziorko jest połączone

z morzem.

 - W takim razie, na co czekamy , popłyńmy tą drogą- powiedziała Róża. - Ale ja

nie umiem pływać, boję się – powiedziała Kaja. 

– Spokojnie, będziemy cię trzymać i nie utopisz się- pocieszyła ją Emilia.

Dziewczyny złapały się za ręce i wskoczyły razem do jeziorka. Wtedy rozbłysło
nad nimi światło i wyglądało to magicznie. Pływały w cudownej poświacie i miały
wrażenie, że dzieje się coś niezwykłego. Kaja nawet przestała się bać i nauczyła
się utrzymywać na wodzie bez pomocy koleżanek.

Dziewczynki martwiły się jednak, jak wrócą do domu, ale, o dziwo, okazało się, że
łódka jest już sprawna.

      

Z tym miejscem wiąże się niesamowita
historia...

Opowiadanie, napisane przez Kamilę Tasior - Ossolińską, wtedy
uczennicę klasy siódmej, dziś ósmej. Przenieście się wraz z  autorką 

do świata wyobraźni...



Następnego dnia dziewczyny umówiły się na plaży. Emilia miała wielką
ochotę popływać i weszła do wody. Nagle, ku jej i dziewczyn wielkim

zdziwieniu, wyrósł jej syreni ogon.

- Skąd on się wziął ? - zawołała zaskoczona Emilia.

– Czekaj, przyjrzę mu się z  bliska – powiedziała Róża i zaczęła iść w kierunku

morza. Gdy tylko woda delikatnie oblała jej nogi, również wyrósł jej taki ogon.

Nie mogła utrzymać równowagi i upadła na piasek. Dziewczyny były
zszokowane i trochę przestraszone.

- To niesamowite! Ciekawe czy ze mną będzie tak samo?- zawołała Kaja,

która siedziała na kocu.

Podbiegła do wody. Okazało się, że i jej nogi przestały istnieć.
- Co to ma znaczyć? Jak to możliwe? - dziwiły się dziewczyny.

-Nie mam bladego pojęcia, skąd mamy to coś – powiedziała Róża wskazując

na ogon- ale to wspaniałe!

Przyjaciółki postanowiły wykorzystać sytuację i popływać. To było zupełnie

nowe i

niesamowite doświadczenie. Okazało się też, że mogą oddychać pod wodą.  

Gdy wyszły na brzeg, znów były zwyczajnymi dziewczynkami. Teraz jednak

łączyła je wielka tajemnica.

W ciągu kilku następnych dni odkryły, że to nie wszystko. Każda z nich  

 miała dodatkowo jakąś niezwykła moc. Kaja potrafiła kontrolować wodę,

Emilka zamrażać ją, a Róża rozgrzewać. To nie był jednak koniec tej

nietypowej historii. Pewnego dnia przyjaciółki spotkały dziwną kobietę,

która ostrzegła ich przed zbliżająca się pełnią księżyca. Próbowały
przeczekać tę noc przy zasłoniętych zasłonach, ale mimo wszystko każda

z nich w jakiś sposób popatrzyła na księżyc. Natychmiast zaczęły się
dziwacznie zachowywać. Kaja na przykład, śpiewała syrenim, kuszącym

głosem, który zwabił pod dom wszystkich chłopców z okolicy. Emilka

natomiast wszystkich obrażała. Róża prawie spowodowała pożar. Po

wschodzie słońca wszystko wróciło do normy, a dziewczyny nie pamiętały
wydarzeń z tamtej nocy.

      



Kilka dni później spotkały znów tajemniczą kobietę, która ich ostrzegała.

Okazało się, że nazywa się Luiza Kwiatkowska i również kiedyś była syreną.

Jednak ze względu na to, że trudno było jej to utrzymać to w sekrecie oraz

dlatego, że trudno jej było zapanować nad mocą, którą otrzymała,

zrezygnowała z tego niezwykłego daru. Powiedziała dziewczynkom, że jeśli
też podejmą taką decyzje, to w czasie pełni będą musiały znów wykąpać
się w księżycowym jeziorku. Przyjaciółki postanowiły jakiś czas nacieszyć się
jeszcze tą sytuacją, ale wiedziały, że będzie lepiej, jeśli, prędzej czy

później, staną się znów zwyczajnymi dziewczynkami.

Po dziś dzień, kto wskoczy do księżycowego jeziorka na wyspie Mako

podczas pełni, zamieni się w syrenę.

      



Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia     

 oraz Nowego Roku 
Dyrekcja wraz z Gronem
Pedagogicznym "Amigo" 

składa Uczniom, Rodzicom oraz
Przyjaciołom szkoły serdeczne
życzenia spokojnych, zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku, 

w który wkroczymy pełni
nadziei i pogody ducha.


