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      Ze względu na obecną sytuację na całym świecie, związaną z wirusem, 

chciałabym poruszyć kilka tematów i być może skłonić Was do wyciągnięcia 

wniosków. Myślę, że to zdarzenie może dać nam naprawdę dużo do myślenia, 

pod wieloma względami. Postanowiłam więc jak najlepiej wykorzystać ten 

ciężki okres, zaczęłam robić coś dla własnego zdrowia, przyjemności, ale 

również myśleć o rzeczach, z których wcześniej nie zdawałam sobie do końca 

sprawy. Doprowadziło mnie to do pewnych refleksji. 

        Przede wszystkim warto pomyśleć o tym, do czego doprowadzamy my, 

ludzie. Widzimy w jakim stanie jest środowisko, w którym żyjemy. Świat jest 

niezwykle piękny, a tak bardzo go zaniedbujemy. Zanieczyszczamy powietrze, 

morza, oceany, lasy, zaśmiecamy własne otoczenie, zabijamy ogromne ilości 

zwierząt. Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu, chcemy więcej i więcej, nie 

myśląc o tym, że kolejna koszulka w szafie to ogromne zużycie wody. Wiele 

razy spotykałam się z sytuacją, kiedy na plażach i w lasach było mnóstwo 

plastiku i innych śmieci. Kiedy możemy, reagujmy, sprzątnijmy chociaż jeden z 

nich. To naprawdę bardzo ważne, dla nas to niewiele, a ratujemy życie zwierząt 

i otoczenie, w którym w końcu sami żyjemy.  

Ograniczmy przemieszczanie się wszędzie samochodem, idźmy zamiast 

tego na spacer, przejedźmy się rowerem. Zadbajmy o swoje zdrowie i 

samopoczucie, tym samym dbając o 

otaczający nas świat. Kiedyś 

żywność była naturalna, każdy miał 

własne warzywa i owoce w 

ogródku, produkty były bardzo 

zdrowe i wartościowe. Teraz 

jedzenie jest mocno przetworzone, a 

większość jest produkowana tak, 

aby miały dłuższą ważność do 

spożycia. Warto więc zmniejszyć 

również spożywanie mięsa. Jest ono teraz faszerowane chemią, dlatego 

składniki odżywcze w nim zawarte nie są już tak zdrowe. Możemy natomiast 

zastąpić je zdrowszym białkiem - roślinnym. Nie mówię o wegetarianizmie czy 

weganizmie, bo wiemy, że nie każdy potrafi zrezygnować z mięsa całkowicie. 

Jednak myślę, że warto ograniczyć je chociażby do jednego, dwóch razy w 

tygodniu. Dbając o środowisko, dbamy też o siebie, zwiększamy odporność, 

która jest nam teraz bardzo potrzebna. 
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      Myślę, że każdy z nas tęskni też bardzo za przyjaciółmi. Oczywiście 

możemy teraz poświęcić więcej czasu rodzinie, rozmawiać częściej, zadbać o 

relację z rodzeństwem, rodzicami, przygotować posiłek i zjeść razem, zrobić coś 

dla nich, by było im miło. Jednak oczywiste jest to, że potrzebujmy kontaktu z 

osobami z innego otoczenia, taka jest ludzka natura. Dlatego skorzystajmy z 

tego, że mamy dostęp do telefonów komórkowych i starajmy się utrzymywać 

kontakty z bliskimi nam osobami. Dzięki różnym aplikacjom mamy też 

możliwość np. obejrzeć film z przyjacielem, mimo że jesteśmy w dwóch 

różnych miejscach. Wykorzystajmy je też do nauki, szczególnie, my, 

ósmoklasiści, poświęćmy ten czas na przygotowanie się do egzaminów. 

          Chciałabym też, zwrócić uwagę na zasady, które nas teraz obowiązują. 

Nie bez powodu szkoły zostały zamknięte, został wprowadzony zakaz 

wychodzenia z domów, nakaz noszenia rękawiczek w sklepach i wiele innych. 

To wszystko jest po to, aby zapobiec rozwojowi epidemii. To nie jest czas na 

wychodzenie z przyjaciółmi. Na początku również traktowałam tą sprawę 

pobłażliwie, ale szybko zrozumiałam, z czym mamy do czynienia. Pamiętajmy, 

że każde spotkanie ze znajomymi naraża nie tylko Was, a również innych i 

Wasze rodziny. Nie bądźmy, więc egoistyczni. Jeżeli potrzebujecie zaczerpnąć 

świeżego powietrza, wyjdźcie na krótki spacer z rodziną lub zamiast uczyć się w 

domu, zróbcie to na podwórku. Bądźcie ostrożni. 

         Wykorzystajmy ten czas odpowiednio, poświęćmy więcej czasu na naukę i 

rodzinę, nie zaniedbujmy przyjaźni, nauczmy się nowych rzeczy, na które 

wcześniej nie mieliśmy czasu, przede wszystkim nie panikujmy; wszystko się 

ułoży i będzie dobrze, musimy po prostu stosować się do obowiązujących nas 

zasad i dbać o siebie. 

Warszawa, 07.04.2020                                                          Julia Bogusz kl. 8C 
 

 

 
W ramach cyklu naszych zajęć przygotowałam dla 

was krótkie ćwiczenia dotyczące profilaktyki wad 

postawy.  
Zachęcam Was do wykonywania go razem ze 

swoimi rodzicami lub rodzeństwem :)   

Wejdźcie w link i wykonujcie polecenia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&feature=share&fbclid=IwA

R1Wc5MadrZzNKgW6Wtl-f5dfUwSxljBs9_VUAH8AQXTNaCcN1VdNqJry-

w 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&feature=share&fbclid=IwAR1Wc5MadrZzNKgW6Wtl-f5dfUwSxljBs9_VUAH8AQXTNaCcN1VdNqJry-w
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&feature=share&fbclid=IwAR1Wc5MadrZzNKgW6Wtl-f5dfUwSxljBs9_VUAH8AQXTNaCcN1VdNqJry-w
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec&feature=share&fbclid=IwAR1Wc5MadrZzNKgW6Wtl-f5dfUwSxljBs9_VUAH8AQXTNaCcN1VdNqJry-w
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Przygotujcie zdrowy koktajl, może być na bazie 

wody, jogurtu naturalnego lub mleka. Użyjcie  

owoców lub warzyw. W razie trudności poproście o 

pomoc rodziców. Jeżeli nie macie pomysłu, 

przesyłam wam link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmeL7Q-_Om8&list=PLk-sY-

OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=23 

 

Postarajcie się, żeby koktajle były nie tylko zdrowe, ale tez ładnie ozdobione :) 

Pozdrawiam Was serdecznie :) 

E. U. Czajka   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmeL7Q-_Om8&list=PLk-sY-OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=TmeL7Q-_Om8&list=PLk-sY-OgQ0fqHnEe7qPcJEy3E0NwLBfBM&index=23
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Trudna wiosna 
Słyszę świergot ptaków, 

Trawa się zieleni. 

Mały fiołek wśród krzaków 

Płatkami się mieni. 

I tak sobie myślę. 

Ile ja bym dał?! 

Abym biegał po ogrodzie 

I beztroskie życie miał. 

Teraz w okno patrzę. 

Zastanawiam się. 

Kiedy epidemia ta 

Nareszcie skończy się. 

 

Maciej Mienkina kl.3A 
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Proponuję Wam zabawę czytelniczą. Na podstawie przedstawionych 

obrazków spróbujcie odnaleźć tytuły książek. Odpowiedzi prześlijcie 

w komentarzach do bloga biblioteki lub na adres: 

a.grzymkowska@sp385.edu.pl 

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe, 

które otrzymacie po powrocie do szkoły! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.grzymkowska@sp385.edu.pl
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Widzisz młodą kobietę 

Jeśli pierwszą rzeczą, którą zauważyliście była głowa młodej kobiety, oznacza 

to, że jesteście optymistycznie nastawieni do życia. Codziennie tryskacie 

pozytywną energią i staracie się zarazić nią innych w swoim otoczeniu. Osoby 

widzące na obrazku kobietę uwielbiają próbować nowych rzeczy, są także 

bardzo ciekawskie. 

Widzisz mężczyznę z wąsem  

Jeśli zauważyłeś na obrazku mężczyznę z wąsem, znaczy to, że jesteś bardzo 

opanowany oraz wierny. Osoby widzące mężczyznę są godne zaufania. To także 

perfekcjoniści, którzy lubią mieć jasno określone cele. Wysoko stawiają sobie 

poprzeczkę zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.         

                                                                                         Konrad Uziębło kl. 7B 
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„Z biedy, którą widzę dookoła, i świadomości, że na liście 180 

krajów świata pod względem bogactwa Polska plasuje się na 43. 

miejscu.  To zobowiązuje, bo oznacza, że choć nie najbogatsi, wciąż 

mamy się czym dzielić.”                                                             Janina 

Ochojska 

 

Od czasu, kiedy w 1992 roku wyjechał z Polski pierwszy konwój                        

z pomocą dla oblężonego Sarajewa, Polska Akcja Humanitarna pomogła ponad 

10 mln osób w 44 krajach. Do tej pory nieustannie udziela pomocy ludziom                 

w krajach dotkniętych klęską humanitarną, wywołaną np. przez wojnę, 

choroby, trzęsienie ziemi czy suszę. Celem działania jest stworzenie 

odpowiednich warunków sanitarnych, pomoc w budowie studni w krajach 

afrykańskich, dostarczanie żywności, ale też  budzenie świadomości                            
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i edukowanie ludzi. Jej założycielka i szefowa Janina Ochojska podkreśla, że 

chodzi nie tylko o doraźną pomoc, ale i uczenie ludzi, którzy znaleźli się 

w tragicznej sytuacji, jak radzić sobie samemu. 

Polska Akcja Humanitarna działa również na terenie Polski. Od 1998 

roku prowadzi miedzy innymi program "Pajacyk", ze środków którego 

finansowane są posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych dla dzieci                      

z najuboższych rodzin.  

Od wielu lat w działania PAH-u  angażuje się też nasza szkoła, głównie 

poprzez działania Szkolnego Wolontariatu.  Do tej pory odbyło się wiele akcji 

informacyjnych oraz zbiórek pieniędzy w akcjach : „Studnia dla Południa”, 

„Świat bez głodu”, „Akcja Edukacja”. „Zróbmy pokój z PAH-em”. Podczas 

tych działań organizowane były: spotkania, debaty, koncerty i warsztaty.                   

W sumie dzięki zaangażowaniu naszych koleżanek i kolegów zebrano ponad             

8 tysięcy złotych.   W tym roku zaplanowaliśmy udział w programie szkolnym 

„Wiem i działam”. Cała akcja miała rozpocząć się 21 marca, w Pierwszym 

Dniu Wiosny.  

Niestety  życie napisało inny scenariusz. Zagrożenie wirusem COVID-19 

dotknęło cały świat. PAH podjęło starania, aby dotrzeć do ludzi, którzy                       

są szczególnie narażeni na skutki pandemii. W miejscach dotkniętych kryzysem 

humanitarnym, w których toczą się konflikty i wojny, mieszkańcy często 

pozbawieni są podstawowych środków, dzięki którym mogą chronić się przed 

zarażeniem. Z tego powodu wirus może rozprzestrzeniać się tam                                   

w niekontrolowany sposób. PAH zapewnia  podstawowe środki czystości, 

dostarcza paczki z żywnością, prowadzi szkolenia z higieny oraz edukacji                  

o koronawirusie, buduje stacje do mycia rąk, oferuje wsparcie psychospołeczne. 

Więcej o tych działaniach możecie poczytać na stronie: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/p/pomoc
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www.pah.org.pl/koronawirus. I Wy możecie coś zrobić, by objąć pomocą jak 

największą ilość osób na świecie. Możecie przekazać choćby niewielką kwotę. 

Teraz każda złotówka ma wielką wartość!               

    Wolontariuszka  Julia Postuła  kl.8A 

 

 

 "Za szkołą… TĘSKNIMY!!" 
 

Oni by tak chcieli 

Przyjść do szkoły. 

 

Lekcje w domu są tak nudne  

Czemu nie może być tak cudnie. 

 

Wiosna przyszła, słońce świeci 

A w swych domach uwięzione dzieci. 

 

Do przyjaciół i swych szkół 

My uczniowie chcemy znów. 

                             

 

Aleksander Mucha 3A 

 

 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pah.org.pl%2Fkoronawirus%3Ffbclid%3DIwAR0CNvCnmMZL5RzYSQW6NJ7yXKKiqMVKLujofimbGD3V8w1hmbTgXxeM6lg&h=AT1k5sgCw-H9eCAlgTvj_ObioSRqabTHx8fHhady8f94rryN4eQX7-IsRrw_CrBbwiYBVwebVarTj7axlXmJkj-87ZfM6FgFJfeVzHEMEum2OCgP_XqRKwSnWX6Di4-eQsYf
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                               Na Wielkanoc 
 

Każdego roku na Wielkanoc 

do rodziny wyjeżdżamy, 

poświęcić potrawy, zjeść rodzinne śniadanie, 

podzielić się życzeniami. 

 

A tego roku, choć wiosna pięknie zakwita, 

i słońce ciepło świeci za oknem, 

te święta nie będą takie rodzinne, 

nie będą już takie radosne. 

 

Wirus złośliwy zamknął nas w domach 

i zniszczył wszystkie świąteczne plany, 

zabiera ludziom zdrowie i bliskich, 

bo jest zły i jeszcze nieznany. 

 

Lecz my zrobimy wszystko, co trzeba, 

poznamy drania i pokonamy, 

aby na święta nasi najbliżsi 

znowu byli z nami. 

 

A naszą bronią niech będzie 

cierpliwość, wiedza i wiara, a gdy wytrwamy, 

powrócą spotkania i wspólne zabawy 

i Poniedziałek Wielkanocny znów będzie lany. 

Jakub Kustra kl.3A 
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 Obyczaje i tradycje każdego państwa są inne. Czy nie warto  poznać, jakie 

są   obyczaje innych narodów? Ponieważ za oknami wiosna, wymienię tradycje  

poszczególnych państw związane z tą porą roku.  

 W Japonii na przełomie marca i kwietnia przez okres około dwóch 

tygodni kwitną wiśnie. Czas  ten jest wyczekiwany przez wielu Japończyków i 

relacjonowany przez media. Święto te nazywa się Hanami, co dosłownie znaczy 

oglądanie kwiatów.  

 1 marca w Bułgarii mieszkańcy tego kraju obdarowują się wzajemnie 

czerwono-białymi włóczkowymi Martenica. Tak nazywa się ta dwukolorowa 

bransoletka i ma  znaczenie symboliczne - kolor czerwony oznacza krew i życie, 

natomiast biały – czystość i szczęście. Martenice nosi się na rękach do 

momentu, aż zauważy się pierwsze kwitnące drzewo lub pierwszego 

wiosennego ptaka.  Następnie pozostawia się je pod kamieniem, wiesza się na 

drzewie lub puszcza w rzece. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w czasach 

średniowiecza. 

 W miesiącu phalguna (luty-marzec) przede wszystkim  w Indiach 
obchodzone jest hinduistyczne święto wiosny i radości, znane również jako 

Festiwal Kolorów. Święto rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają 

się, by śpiewać i tańczyć. Następnego dnia uczestnicy Festiwalu wzajemnie 

obrzucają się kolorowymi proszkami oraz wylewają na siebie farby. Hindusi 

odwiedzają przyjaciół, rodzinę i wrogów, żeby dzielić się z nimi radością oraz 

przysmakami tego święta. Holi  jest uroczystym dniem podczas, którego ludzie 

wybaczają sobie wszystkie winy.

 Bloemencorso Bollenstreek to 

kwiatowa parada w Holandii. Trwa 

12 godzin i  odbywa się z miejscowości 

Noordwijk do Haarlem. Przez 40 km  

suną platformy artystów. Wszytko 

ozdobione jest m.in. żonkilami, 

tulipanami i hiacyntami. Święto 

odbywa się w kwietniu. 
Opracowała Natalia Wyszogrodzka kl.7C     

https://media.cntraveler.com/photos/56f96403

608816e3590eb67d/master/pass/hanami-japan-cherry-blossom.jpg 
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1. Zwierzę, które budzi się  z  zimowego snu.  

2. Pierwsze kwiaty, które pojawiają się w naszych 

ogrodach. 

3. Wracają z ciepłych krajów po zimie. 

4. Fioletowe, zapowiadają wiosnę. 

5. Topiona na znak pożegnania zimy. 

6. Kotki na wierzbie. 

 

 

 Opracowanie Kinga Kalińska kl.8B 
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 My się nie damy
 

Przyszedł niewidoczny mały 

Pokrzyżował nasze plany. 

Siedzieć w domu musimy 

Choć się wcale nie boimy. 

Ale wiemy, że tak będzie lepiej 

I szybciej sobie ucieknie. 

 

Wirusie, wirusie uciekaj już sobie 

My chcemy na spacer, do parku na rower. 

Uciekaj daleko, bo tęsknię za babcią 

I z dziadkiem na ryby chcę iść przed kolacją. 

 

Wszędzie pusto, dech zapiera. 

Place, parki i ulice 

Wcześniej tak tętniące życiem. 

Dziś tam ludzi wcale nie ma 

A tu wracać do życia trzeba. 

 

Nasza Pani na nas czeka, 

Czas do końca roku nam ucieka. 

Idź już sobie – dosyć tego ! 

Chcemy życia normalnego ! 

 

                                     Rodzina Lipskich 

 
 

 


