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Drodzy Czytelnicy! 

Składamy Wam serdeczne 

życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt:  
 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych i bezpiecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja. 

 

Zapraszamy Was do przeczytania kolejnego numeru naszej 

gazetki. Dziękujemy wszystkim Autorom za przysyłanie 

artykułów – jest nas coraz więcej! Zachęcamy Was do redakcji 

i  przysyłania własnych materiałów. Chętnie je opublikujemy w 

naszej gazetce. Ponadto pojawił się nowy dział – Wasza/nasza 

twórczość. Lubicie pisać? A może piszecie do szuflady? Czas to 

zmienić! Przyślijcie nam swoje teksty, a my z chęcią je 

opublikujemy  

W tym numerze krótko o zwiastunach wiosny, bo już przecież 

w  końcu do nas dotarła. Warto też wiedzieć, jak wita się wiosnę 

w różnych krajach i o tym też przeczytacie. Jak wygląda zdalne 

nauczanie z perspektywy ucznia i nauczyciela, jaki stres 

powoduje brak kontaktu z rówieśnikami – to kolejne nasze 

tematy. Nie zabraknie również opowiadania „z dreszczykiem” 

i  specjalnie dla Was napisanego wiersza – a to już w naszym 

nowym dziale.  

Zapraszamy do lektury!  

Pozdrawiamy Redakcja. 

 

ZWYCZAJE POWITANIA 

WIOSNY W RÓŻNYCH 

ZAKĄTKACH ŚWIATA. 

W różnych zakątkach świata 

wiosna wypada w innym dniu, 

w Chinach 1 lutego, w Serbii - 6 maja. Jednak w 

większości krajów oznacza to samo. Nie tylko jest powitaniem 

ciepłej pogody i odejściem zimy, ale też początkiem czegoś 

nowego, radosnego. W każdym kraju pierwszy dzień wiosny 

obchodzi się nieco inaczej. W Chinach ten dzień jest 

też pierwszym dniem roku. Charakterystycznym 

znakiem powitania wiosny jest znak ,,chun dao” - 

wiesza się go np. przed wejściem do domu.  

W Szwecji natomiast ludzie zbierają się przy ogniskach 

i  wspólnie śpiewają pieśni ludowe. Wiosnę wita się tam 30 



kwietnia. W sąsiadującej Norwegii pierwszy dzień wiosny 

odbywa się nieco późno, ponieważ w połowie maja. W tym dniu 

Norwegowie spotykają się z sąsiadami i jedzą tradycyjne 

potrawy.  

U naszych sąsiadów , na Litwie wiosnę wita się wcześniej niż w 

Polsce, a mianowicie 8 marca. Odbywa się tam festiwal 

poświęcony wiośnie -Kaziuki. Jego symbolem są kwiaty. Plecie 

się wtedy bukiet z suchych roślin i ziół.  

W Polsce kiedyś 

wierzono, że topienie 

Marzanny - uosobienia 

zimy oraz śmierci, 

przyśpieszy plony i 

zapewni szczęście i 

dostatek w następnym roku. 

Opracowała: Karina Matysiak 

ZWIASTUNY WIOSNY 
 

Przebiśnieg- symbol 

przedwiośnia, jako jeden z 

pierwszych kwiatów przebija się 

przez śnieżny płaszcz przebija się 

przez śnieżny płaszcz. 
 

 

Leszczyna- to roślina, która 

najwcześniej zakwita w naszych 

lasach. rozłożyste krzaki leszczyny 

wiosną wypuszczają bazie, a jesienią 

obsypane są orzechami laskowymi. 
 

 

Pierwiosnek- zakwita wczesną 

wiosną, w lesie, na polanie. Z 

delikatnych listków zebranych w 

różyczkę wystrzela w górę łodyga a na 

niej bukieciki kwiatów w różnych 

odcieniach barwy żółtej, 

pomarańczowej, różowej, czerwonej. 

Pierwiosnki, zwane są również prymulkami. Są pod ochroną. 

Skowronek- jest jednym z 

pierwszych ptaków 

powracających wiosną. 

Większy nieco od wróbla o 

barwie ziemistoszarej. 

Charakteryzuje go melodyjny 

głos. 
 

Jaskółka- zamieszkuje otwarte 

przestrzenie poprzecinane 

jarami, stromymi brzegami 

rzek i ziemnymi urwiskami. 

Żywi się muchami i komarami 

chwytanymi w powietrzu. 

Przylatuje w kwietniu, odlatuje we wrześniu. 

Bocian - ma upierzenie białe, nogi 

i dziób czerwone, długą szyję. 

Zakłada gniazda zwykle na 

drzewie (bądź budowlach) w 

bezpośredniej bliskości siedzib 

ludzkich lub na różnych 

budowlach ludzkich. Bocian jest 

ptakiem mięsożernym. Przylatuje 

do nas w połowie kwietnia, a odlatuje w drugiej połowie 

sierpnia. Zimuje w Afryce. 
Informacje zebrał Janek Mikiewicz 



 

ZDALNE NAUCZANIE 

E-lekcje z perspektywy ucznia 

Po tym jak szkoły zostały zamknięte, z problemem 

zdalnego nauczania mierzymy się już kolejny rok. Zmusiła nas 

do tego sytuacja epidemiologiczna, i nic na to nie poradzimy. 

W  tym czasie poznaliśmy przede wszystkim złe strony takiej 

formy nauki. Są też zalety, ale niestety z nauczaniem nie mają 

nic wspólnego np. lekcje w piżamie i na leżąco. 

Do nauki zdalnej 

wykorzystujemy platformę 

Microsoft Teams. Lekcje 

odbywają się w formie 

wideokonferencji. Sam 

program jest dosyć prosty 

i  intuicyjny, ale są tez 

bardziej skomplikowane 

funkcje  np. tworzenie 

i  wysyłanie różnych formularzy czy sprawdzianów. Trochę 

czasu nam zajęło zanim wszystko ogarnęliśmy, ale teraz nie 

sprawia nam to problemów.  

Często się jednak borykamy z problemami technicznymi, 

które są od nas niezależne. Wielu uczniów mieszka poza 

zasięgiem szybkiego Internetu. Sprzęt, na którym pracujemy 

bardzo często odmawia nam posłuszeństwa, jest też wiele, wiele 

innych z tym związanych kłopotów. 

Niektóre lekcje są przeprowadzane w formie prezentacji 

czy filmów z YT co czasami bywa ciekawsze niż lekcje 

w  klasie. Jednak na lekcji wychowania fizycznego wolałbym 

wyjść na boisko i poćwiczyć z kolegami niż przerabiać teorię.  

Do jednego z największych minusów nauczania zdalnego 

zaliczyłbym brak bezpośredniego kontaktu z kolegami 

i  koleżankami. Nie ma z kim poganiać się na przerwie, czy po 

prostu porozmawiać  oko w oko, co jest dla naszego zdrowia 

psychicznego podobno bardzo ważne. 

 Podsumowując stwierdzam, że nie taki ten diabeł straszny 

i na krótki czas może się sprawdzić, ale na dłuższą metę to już 

raczej niekoniecznie. 
Mateusz Klimowicz 

 

Wywiad z panią Bożeną Urban na temat edukacji zdalnej 

M. Jak się dla pani lepiej pracuje, online czy w szkole i 

dlaczego? 

B.U. Zdecydowanie w szkole! pracując przy komputerze czuję 

się jak odludek. 

M.Jak radzą sobie w tej sytuacji uczniowie?(chodzi o sytuację w 

jakiej się znajdujemy) 

B.U. Uczniowie dzielą się na grupy: 1 -pracująca aktywnie z 

kamerką. 2 - aktywnie pracująca bez kamerki. 3 -nigdy się nie 

pokazuje i nie odzywa się. 4 -proszę pani, gdzieś zgubiła mi się 

książka. 5 - uczniowie, którzy nigdy nie wiedzą, które zadanie 

jest omawiane w danej chwili 

M. Jakie jest pani podejście do całej tej sytuacji? Czy i jak 

bardzo boi się pani koronawirusa? 

B.U. Koronowirusa boję się, ale nie popadam w przesadną 

panikę, stosuję zalecane zasady bezpieczeństwa. 

M. Co mogą zrobić uczniowie, aby jak najlepiej radzić dobie z 

materiałem omawianym zdalnie? 

B.U. Aktywnie uczestniczyć w lekcjach, skupiać się na 

omawianym materiale, wykonywać polecenia, prosić o 

wyjaśnianie niezrozumiałych części materiału. I 

najważniejsze....wyłączać wszystkie dystraktory podczas lekcji. 

M. Czego najbardziej brakuje pani w tej sytuacji? 

B.U. Najbardziej brakuje mi bezpośredniego kontaktu, 

bezpośrednich rozmów i pogawędek. 

M. Jaka jest pani najdziwniejsza sytuacja z lekcji zdalnych?  

B.U.  Ot, kilka odzywek uczniów z lekcji   



 chce pani zobaczyć moją dziurę w ścianie?  

 nauczyciel: hallo jesteś? hallo, odezwij się. uczeń: jestem, 

jestem. nauczyciel: to dlaczego milczysz?. uczeń: nie 

mogę teraz rozmawiać bo stoję w kolejce w Biedronce  
 Uczeń: dlaczego mi pani wstawiła nieobecność na 

ostatniej lekcji? nauczyciel: bo ciebie nie było. Uczeń: 

Byłem, tylko poszedłem się kąpać 
Rozmawiała Michalina Kasprzak 

 

Stres w  edukacji on-line 

„Dla nastolatka nie być w grupie to prawie jak nie istnieć” 

Izolacja domowa, zdalna 

edukacja i koronawirus w  sposób 

szczególny wpływają źle na życie 

uczniów. My dzieci potrzebujemy 

kontaktu z kolegami, z koleżankami, 

wychodzenia na dwór, uprawiania sportu. 

Niestety przez panujący wirus wszystko jest ograniczone  

Dla nas nie być w grupie, to prawie nie istnieć. Całe 

szczęście, że jest Internet i różne sposoby komunikacji zdalnej 

np. Messenger . Dla nas to prawie naturalna forma komunikacji. 

Dzięki temu, że byliśmy z nią oswojeni już wcześniej, teraz jest 

nam łatwiej. Nie znaczy to, że nie tęsknimy za sobą. Radzimy 

sobie z tym lepiej. Natomiast lekcje on-line to już inna bajka. 

Musimy siedzieć non stop przy monitorach i słuchać 

nauczycieli, co nie jest łatwe. Bo to przerywa połączenie, to nas 

wyrzuca z lekcji, to klikniemy zbyt późno i już mamy 

wstawione spóźnienie…a klasówki ?? Modlisz się, by wyrobić 

się w czasie, by nie kliknąć czegoś niechcący… Stres nad 

stresy!!! 

Głównym problemem jest izolacja od rówieśników 

i  duuuużo materiału do opanowania. W szkole wiemy że 

nauczyciele nam pomogą w każdej chwili, podejdą, 

wytłumaczą, co nie zrozumiałe, a on-line???  

 Wstydzimy się prosić o pomoc, o ponowne 

wytłumaczenie, o  zwolnienie tempa, bo albo jest za mało czasu 

na tłumaczenie albo kolega lub koleżanka zaraz Cię hejtują np. 

Pisząc „Nie wiesz –głupek?”, „ Weź nie pisz bo przedłużasz 

lekcje” itp. 
 

Jakie mogą być przyczyny stresu? 

•Zbyt wiele zadań domowych 

•Napisanie klasówki w czasie 

•Bycie ofiarą hejtu 

•Zastraszanie przez kolegów 

•Utrata kolegi, odrzucenie, wyśmiewanie  

•Brak kontaktu z kolegami  
 

Stres może objawiać się w różny sposób, np.: 

•bólami i zawrotami głowy 

•Złym snem lub bezsennością 

•Bólami brzucha  

•Strachem przed wyjściem z domu 

•Lękiem przed wyrażaniem swojego zdania 

•Szybszym oddechem, kołataniem serca 

•Trzęsieniem rąk 

•Poceniem się 

•Możemy 

odczuwać 

suchość w buzi 
 



Jak walczyć ze stresem ? kilka sposobów 
 

„Stres jest dobry, kiedy ty nad nim panujesz” 

„Stres jest zły, kiedy on panuje nad tobą” 

• Zaakceptuj swoje uczucia – każdy z nas czasem się czymś 

denerwuje….ale to minie  klasówka to nic strasznego, a zła 

ocena to jeszcze nie koniec świata.  

• Zastanów się co możesz zmienić ? – pomyśl co możesz zrobić? 

Może głęboko pooddychaj, albo pójdź na spacer, albo pograj 

w  jakąś grę – po prostu rób coś innego – odgoń myśli od 

stresowych.  

• Pozytywnie myśl – np. o nadchodzącym egzaminie –podkreślaj 

sam sobie, ile pracy wkładasz w przygotowanie. Ile jesteś wart, 

jesteś jedyny w swoim rodzaju i na pewno sobie poradzisz. 

•Znajdź czas na odpoczynek – zmęczenie tylko pogorszy 

sytuację. 

•I najważniejsze - Komunikuj się! - porozmawiaj z kimś komu 

ufasz np. z tatą, mamą, przyjacielem, nauczycielem - poproś 

o  pomoc, spytaj o  radę – nie wstydź się !!! 
 

Młodzież przeżywająca stres powinna: 

•Spotykać się z kolegami  

•Chodzić na spacery  

•Uprawiać sport – grać w piłkę, 

biegać, ćwiczyć 

•Czytać książki 

•Rysować, malować 

•Jeździć na rowerze, hulajnodze 

czy rolkach 

•Grać na instrumentach 

muzycznych, śpiewać, tańczyć  

•Grać w gry planszowe czy komputerowe 

PO PROSTU ROBIĆ TO, CO SIĘ LUBI ! 
Opracował Igor Górski 

 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 

Przerażająca podróż w czasie 
 

Rozdział 1  
 

Był słoneczny dzień. Wstałem z łóżka i poszedłem robić sobie 

śniadanie. Następnie zacząłem pakować się do szkoły. Zdziwiło 

mnie to, że nie ma 

mego planu lekcji, na 

szczęście znałem go 

na pamięć. Później 

ubrałem się w 

mundurek ,,Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. 

Henryka Sienkiewicza 

w Ełku” w skrócie sp3 Ełk. Była 7:50. zdenerwowałem się, bo 

to znaczy, że umknął mi autobus i  muszę pojechać rowerem. 

Poszedłem więc do garażu, by wyprowadzić mój 

średniowieczny rower. Gdy miałem już wsiąść i jechać, 

zatrzymała mnie mama. 

-Hola, hola a gdzie się pan wybiera? - zapytała. 

- No do szkoły- odparłem z zdziwieniem. Mama parsknęła 

śmiechem: 

- W wakacje? - spytała cały czas chichocząc. 

- Jak to w wakacje przecież jest 26 czerwca… a no tak, dziś 

sobota, 26 czerwca. Wakacje! – zorientowałem się – A ja 

myślałem, że dzisiaj poniedziałek!  



- Nie pamiętasz jak przespałeś całe zakończenie roku, że aż 

obudziłeś już po rozdaniu świadectw? - uświadomiła mi – Co ty 

robiłeś w nocy? 

- Eee…, nic takiego, a już na pewno nie grałem całą noc na 

komputerze - odpowiedziałem mając nadzieję, że mi mama 

uwierzy w te wszystkie kłamstwa, ale w kłamaniu nie jestem 

zbyt dobry. 

- Mhm, a ja jestem siostrą zakonną i słucham rapu - powiedziała 

marszcząc brwi. Jak zwykle. Mama chyba czyta mi w myślach. 

- A słyszałaś mamo, że w Ełku jest nowy park trampolin? - 

zapytałem. 

- Nie, a co? -odpowiedziała. 

- Nie nic, tylko tak sobie pomyślałem, że skoro są wakacje, to 

może mógłbym się tam wybrać z Bartkiem? 

- Dobrze, o 15 wracasz do domu. Będziesz miał trochę czasu na 

jakiś kebab, czy coś - zgodziła się. 
 

*** 
 

Spotkałem się z Bartkiem koło 10. Park mieścił się w wielkim 

budynku . Śmiałym krokiem weszliśmy do środka i kupiliśmy 

bilety. Było mnóstwo różnych rodzajów trampolin, niektóre 

były przekrzywione, inne były proste, były też skocznie do 

basenu z pianek. Bawiliśmy się świetnie. Dziwiło mnie tylko, że 

nikogo nie było oprócz nas. Nagle coś przykuło moją uwagę. 

- Ej, Bartek! 

- Co? 

- Patrz jakie stare drzwi - wskazałem na jakieś wejście pod 

ukośną trampoliną – Ciekawe dokąd prowadzą? 

- Nie wiem, nie ma też żadnego zakazu więc chyba możemy 

sprawdzić… 

Udaliśmy się pod trampolinę. Obok leżał stary klucz, którym 

otworzyliśmy drzwi. Weszliśmy do szarej komnaty. Drzwi 

zamknęły się za nami. Przestraszyliśmy się. Próbowałem je 

otworzyć, ale zatrzasnęły się. Byliśmy w pułapce. Nie mieliśmy 

innego wyjścia, jak tylko iść do przodu. Wszystko było dobrze, 

dopóki nie doszliśmy do rozdroża. 

- Rzućmy monetą – zaproponował Bartek i wyjął z kieszeni 

dwuzłotówkę – Orzeł prawa, reszka lewa. Po czym rzucił. 

Moneta kręciła się dość długo i stanęła na krawędzi. 

- Żuć jeszcze raz! – zaproponowałem Bartek miał zamiar 

rzucać, ale nagle dwa korytarze połączyły się w jeden. Przed 

nami otworzył się jakiś dziwny portal i zaczął nas wsysać... 

Ciąg dalszy nastąpi... 
Janek Mikiewicz 

WIOSNA 
 Wiosna wreszcie zawitała, 

Zimną aurę pożegnała. 

Szary skowronek śpiewa od świtu, 

Budzi w nas pełno zachwytu. 

Cieszą się dzieci, cieszą się dziadki, 

że mogą w końcu posadzić kwiatki. 

Ciepłe dni się zaczynają, 

na rodzinne spacery zachęcają. 

Żonkile, krokusy zdobione rabaty, 

 Świat kolorowy, piękny bogaty. 

Długo nam było czekać do wiosny, 

Jednak gdy przyszła każdy radosny. 

Już słychać klekot polskich bocianów, 

Miło na sercu od samego rana 

Czekać warto było na ten piękny czas, 

Który tak bardzo cieszy nas. 
Julka Zduńczyk 

 

O Dniu Kobiet i walce płci 

Dzień Kobiet, dość ważna data, nieprawdaż? Ludzie w tym dniu 

obdarowują się prezentami, bądź wręczają upominki. Niektórzy 

próbują wyznać swoje uczucia do innych, ponieważ nie dali 

rady podczas walentynek. Innymi słowy jest to święto mocno 



związane z uczuciami – tak mogłoby się wydawać osobie 

niewtajemniczonej w prawdziwy cel tego wyjątkowego dnia. 

Tak naprawdę, mężczyznom rzucane jest przez kobiety 

wyzwanie, a my dumni i pewni siebie z chęcią je przyjmujemy. 

Zaczyna się walka. 

 8 marca, to data rozpoczęcia otwartej wojny,  gdzie 

odkrywane są wszystkie karty. Bitwa trwa 24 godziny i jest 

przepełniona różnymi decyzjami i zagraniami. Obie strony 

posiadają okazały arsenał przygotowywany czasami tygodniami. 

To pojedynek pozbawiony moralności, na polu bitwy nie można 

sobie na taką pozwolić. Tak ogólnie można przedstawić to 

święto. Teraz przejdźmy to najciekawszej części. Do crème de la 

crème tego wszystkiego. Nadszedł ten dzień. Dzień Kobiet. 

 Poranek zaczyna się niepozornie. Obie strony budzą się 

stosunkowo późno. Dzieje się tak dlatego, że jeden z frontów 

(męski), późno w nocy, gdy już wszyscy spali poszedł 

przygotować rejon walk tak, by zapewnić sobie przewagę w 

trakcie pojedynku. Dodatkowo, aby opóźnić ruchy strony 

przeciwnej, wyłączył i rozbroił wszystkie budziki, oraz zasłonił 

rolety w celu zatrzymania blasku porannego słońca. 

 Obie frakcje przenoszą swoje oddziały do kuchni gdzie 

rozpoczyna się pierwsze otwarte starcie. Powszechnie wiadomo, 

iż śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Zależą od 

niego losy całego planu. Jednostki zastępów płci pięknej, siadają 

udając brak jakiegokolwiek zainteresowania, jednak dla nas jest 

to sygnał, w zależności co im przygotujemy do posilenia się, 

może to zmienić bieg wydarzeń. Każdy wojownik powinien 

mieć w zanadrzu jakąś wyjątkową potrawę, jednak za 

uniwersalny posiłek można uznać jajecznicę. Łatwa do 

zrobienia, a zarazem wyjątkowo smaczna. Po śniadaniu 

oczywistym jest, iż to naszą rolą jest pozmywać. Jako dobrą 

radę, dodam, że zostawienie naczyń w zlewie, no cóż... działa 

jak zapalnik, i raczej nie posiada żadnych pozytywnych 

skutków. 

 Gdy już zakończymy pożywianie się, a sztućce będą lśnić 

na suszarce, ponieważ je wyszorowaliśmy, przechodzimy do 

następnej części planu. Musimy opuścić teren, w którym nie 

posiadamy przewagi nad oponentem. Najlepiej wyjść z okopów 

i skonfrontować się na tzw. ziemi niczyjej. Może to być kino, 

albo akwarium, a nawet galeria sztuki. Wszystko zależy od 

preferencji. Ten fragment programu ma sprawić, by rywal 

opuścił gardę, co pozwoli nam przesuwać się w stronę okopów 

wroga. Po rozrywce, którą zapewnią wam odwiedzone atrakcje, 

stracicie siły, a dokładniej siły straci żeńska część, ponieważ 

podczas tego wyjścia po kryjomu wypiłeś dużą kawę, co 

pozwoliło ci jeszcze zachować chłodną analizę sytuacji. Dzięki 

temu nasze siły znajdują się coraz bliżej linii wroga, praktycznie 

już widzimy ich zabudowania. 

 Po krótkiej rozmowie decydujecie się na spacer po parku, 

albo wzdłuż jeziora, ważne by słońce było widoczne w całej 

swej okazałości. Idziecie sobie spokojnie w bardzo wymownej 

ciszy, a za wami podąża piękna zachodząca kula ognia. 

  Żołnierze zasilający szeregi dżentelmenów w emocjach 

i  przypływie adrenaliny, ruszają na bazę wroga, a przeciwnik, 

który za bardzo się odkrył, nie ma szans na jakąkolwiek obronę. 

Otoczeni przez nasze wojska 

nie mają szans. Ostatnia faza 

planu. Zatrzymujecie się. 

Jesteście oświetlani przez 

pomarańczową poświatę. 

Teraz wyjmujecie coś, co 

przygotowaliście jako 

przypieczętowanie waszego 

zwycięstwa. „Wyjątkowa 

rzecz”. Jest to przedmiot, w 

który włożyliście wasze serce 

i starania. Nie musi być 

wartościowy, ma być 



wyjątkowy tylko dla was. Niestety, ale jest to jedyna rzecz, która 

nie posiada uniwersalnego odpowiednika, dlatego, że dla 

każdego jest to coś innego.  

 Podsumowując - niezależnie jak wam pójdzie, to liczą się 

starania, praca, którą włożyliście w sprawienie radości swojej 

drugiej połówce, prawda? 
Przemyśleniami podzielił się Bartek Zwolak 
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