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Gazetka Szkoły Podstawowej  
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

NR 7/2020 

 

LISTOPAD 2020 Szkolna Wtyczka 

Drodzy Czytelnicy obecny numer         

powstawał w cieniu pandemii. 

Koronawirus zmienił życie wielu z nas, 

ograniczył nasze kontakty międzyludzkie. 

Nasza redakcja jednak okazała się     

oporna na wirusa i mimo wszystko działa. 

Zapraszamy Was do lektury nowego   

numeru, który poświęcony jest nie tylko 

sprawą Covid 19, ponieważ nie samym 

wirusem człowiek żyje. 

Życzymy Wam na ten trudny czas mimo 

wszystko dużo zdrowia, wielkiej porcji 

humoru i uśmiechu od ucha do ucha. 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie. 

Wasza Redakcja. 

 



 
 

Drodzy czytelnicy, 

w dobie pandemii wiele się pozmieniało. Zostaliśmy zmuszeni, aby przyzwyczaić się do 

nowej rzeczywistości. Jednym z nas przyszło to łatwo, innym nie do końca. Baliśmy się, 

ponieważ była to dla nas jedna wielka niewiadoma… Pandemia pozamykała nas w domach, 

niektórzy stracili pracę, a jeszcze inni życie. 

Na szczęście otworzono szkoły i znowu możemy uczyć się stacjonarnie. Postanowiłam 

przeprowadzić krótki wywiad z osobami  z  różnych klas, aby dowiedzieć się jak radzą so-

bie z obostrzeniami…  

A oto wyniki: 

Plusy i minusy nowych zasad obowiązujących w szkole: 

  

Zdania podzielone: 

Brak szatni części osób przeszkadza, a innym się podoba. Każdy z nas jest inny i 

wyjątkowy  

Zapytałam te same osoby, czy boją się chodzić do szkoły w cieniu wirusa… 

Każda z tych osób odpowiedziała, że nie boi się chodzić do szkoły. Znakiem tego nasza 

szkoła jest bezpieczna i można do niej chodzić bez obaw  

 

Ostatnie pytanie dotyczyło wakacji, jak je spędzali? 

- większość osób siedziała w domu, 

- niektórzy wyjeżdżali do rodziny np. do babci, 

- a jeszcze inni spędzali aktywnie czas np. pływając w morzu… 

Podsumowując: każdy z nas radzi sobie inaczej w zaistniałej sytuacji. Ale 

mimo wszystko mam gorącą prośbę: DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!!! 

                                                Zosia Szerszeń 

Gorący temat - Szkoła w dobie pandemii... 
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„W dobie 
pandemii 
wiele się 
pozmieniało” 

 

Plusy Minusy 

Możliwość wyjścia na ze-

wnątrz podczas przerw. 
Noszenie maseczek. 

Siedzenie cały czas w jednej 

klasie. 
Ograniczenie kontaktu. 

Czystość i higiena. Brak imprez, wycieczek. 

Siedzenie cały czas w jednej 

ławce. 
Utrudniona nauka. 



Publikujemy wywiad, jakiego udzieliła pani doktor Monika Mrajca uczennicy kl.6b, a 

prywatnie -swojej córce Idze, odnośnie noszenia maseczek.  

1.Czy uważa pani, że noszenie maseczek ma znaczenie i  czy zmniejsza ryzyko zakażenia? 

Tak noszenie maseczek ma duże znacznie i zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia 

jeżeli osoba chora czyli nosiciel covid-19 nie ma maseczki, a osoba zdrowa ma  ma-

seczkę, to prawdopodobieństwo zarażenia wynosi 70% ; 

jeżeli z kolei nosiciel covid-19 ma maseczkę, a osoba zdrowa nie ma maseczki, to  

prawdopodobieństwo zakażenia wynosi 5%; 

ale jeżeli obydwie osoby mają maseczkę, zarówno nosiciel covid-19 jak i osoba zdro-

wa, prawdopodobieństwo zakażania wynosi tylko 1,5%. 

 

2.O czym trzeba pamiętać przed nałożeniem maseczki? 

 Przed nałożeniem maseczki należy umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować 

je płynem do dezynfekcji. Należy zwrócić uwagę na to, aby  maseczka zakrywała zarówno 

usta jak i nos. 

 

3.Jakie są zasady bezpiecznego noszenia maseczki? 

Podczas noszenia maseczki należy unikać dotykania jej rękami. Jeżeli się to zda-

rzy, należy umyć ręce mydłem i wodą lub ponownie zdezynfekować ręce płynem do dezyn-

fekcji. Natomiast gdy maseczka zrobi się wilgotna, należy wymienić ją na nową. 

 

4.Czy kiedy jest nam duszno, możemy nosić maseczkę pod nosem?  

Nie, należy pamiętać żeby tego nie robić, gdyż wtedy nosem wdychamy wszystko, 

co znajduje się na powierzchni maseczki, a tam właśnie mogą znajdować się bakterie i wi-

rusy. Takie postępowanie zwiększa ryzyko zakażenia Natomiast należy dostosować ma-

seczkę tak, by można było w niej swobodnie oddychać. 

5. Jak używać maseczek jednorazowych? 

Maseczki jednorazowej należy używać tylko jeden raz. Po całodziennym użyciu 

maseczki jednorazowej  należy wyrzucić ją do zamykanego kosza.  

 

6. O czym należy pamiętać nosząc maseczkę materiałową? 

Nosząc maseczki z materiału należy pamiętać o tym, aby po każdym użyciu ma-

seczkę wyprać i wyprasować. Niezależnie od tego z jakiego materiału jest wykonana, przy 

zdejmowaniu należy chwycić ją od tyłu za wiązanie i nie dotykać przodu maski, gdyż na 

niej mogą znajdować się bakterie i wirusy, zgromadzone podczas dnia.  

 

Dziękujemy Pani Doktor za udzielenie nam profesjonalnych porad  

 
 
  

NASZ WYWIAD 
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Noszenie 

maseczki ma 

sens, ale tylko 

gdy robisz to 

prawidłowo...   

 

 
Zdjęci, rysunek 

grafika 
 
 
 



         Gdy już dotarliście do tej części gazetki, przedstawię wam kilka dość 

nietypowych świąt, które  wypadają w ciągu roku praktycznie codziennie, 

ale niekoniecznie wszyscy wiedzą o ich istnieniu. Czym tak naprawdę są 

święta nietypowe?  Zapewne każdy z was wie, kiedy jest Sylwester, Boże 

Narodzenie, Wielkanoc  czy Święto Niepodległości. Przypuszczam jednak, 

że niewielu z was wie, kiedy obchodzimy Dzień Urody, Dzień Muzyki albo 

Światowy dzień zdrowia psychicznego. Pewnie mam rację! Zadaję sobie 

pytanie: po co takie święta?  Osobiście wydaję mi się, że po ty, by zwrócić 

uwagę na jakiś problem, zjawisko, a czasem po prostu dla zabawy. Dlatego 

w każdym kolejnym numerze gazetki, będę dla was zamieszczać kilka przy-

kładów  takich  niecodziennych, ale dość interesujących świąt! 

         

         Oto kilka przykładów świąt z września: 

-9 września-DZIEŃ URODY- 

-10 września-DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORYMI NA 

SCHIZOFRENIĘ 

-18 września-DZIEŃ GEOLOGII 

-27 września-DZIEŃ SERCA 

-29 września-DZIEŃ KAWY 

  

         A teraz kilka z października... 

-1 października-DZIEŃ SENIORA-pomyślcie teraz o swoich dziadkach i 

babciach, ale nie tylko. Może jakiś sąsiad, lub sąsiadka czekają  na szczery 

uśmiech lub chwile rozmowy, ale nie tylko od święta. 

  

-4 października-DZIEŃ DOBROCI DLA ZWIĘRZĄT 

-10 października-ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

-14 października-DZIEŃ NAUCZYCIELA 

-31 października-ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDNYCH 

                                                                                                    Kasia 

 
 
  

 

Kalendarz świąt nietypowych 
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Są tacy,  którzy 

Dzień kawy 

obchodzą 

każdego dnia... 

 

 
 

 



Marcin jest to imię pochodzenia łacińskiego od imienia Martius, oznacza: 

ten, który jest związany z bogiem Marsem. 

 

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Marcina jest 11 listopada. 

 

Znaczenie imienia 

Marcin to osoba o niespokojnym charakterze. Jest pełen lęku, napięty i go-

towy do ucieczki. Ciężko go czasem zrozumieć i trudno tak naprawdę po-

znać, ponieważ jest introwertykiem – zamyka się w sobie, traci wiarę we 

własne siły i bywa nieśmiały. 

Jest bardzo wrażliwy na porażki, dlatego niechętnie podejmuje ryzyko.    

Nie lubi dwuznacznych czy wątpliwych sytuacji. W nic nie uwierzy, póki 

nie zrozumie dokładnie, czego się po nim oczekuje i co się mu proponuje. 

Najlepiej jeśli wszystko dokładnie zaplanuje i zorganizuje sam. Ma poczu-

cie humoru, bujną wyobraźnię i twórczy umysł. Jest lubiany wśród znajo-

mych. 

 

Św. Marcin – biskup Tours. Był żołnierzem rzymskim, a następnie pustel-

nikiem i apostołem Galów. Jedna z licznych legend o nim mówi, ze podaro-

wał żebrakowi pół swojego płaszcza. Patron żołnierzy i młynarzy. Uważany 

również za patrona chroniącego przed ospą. 

Św. Marcin I – papież w latach 649–56. Był prześladowany przez cesarza 

Konstansa II nie uznającego jego wyboru. Został na jego rozkaz pojmany     

i  przewieziony do Konstantynopola, gdzie był więziony i skazany na wy-

gnanie. Zmarł na Krymie. 

 

Ciekawostki 

 

W Poznaniu 11 listopada, na ulicy św. Marcina odbywa się festyn pod 

nazwą „Imienin ulicy”. W swojej obecnej formie istnieje od 1993 roku, 

jednak tradycją nawiązuje do średniowiecznych obchodów tego święta.          

W tym dniu ulicą przechodzi pochód na czele ze świętym Marcinem, 

który przed zamkiem z rąk prezydenta miasta odbiera klucze. Tradycyjnie w 

Dniu św. Marcina w całej Polsce jada się rogale świętomarcińskie oraz gęsi-

nę. 

Przysłowia i powiedzonka 

 

Uczył Paweł Marcina, a sam głupi jak trzcina. 

 

 
 

Lustereczko powiedz przecie, które imię jest    

najpiękniejsze na świecie 
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W Poznaniu 

obchodzony jest Dzień 

św. Marcina. 

Tradycyjnie w  tym 

dniu jada się rogale 

świetomarcińskie oraz 

gęsinę. 

 

 
Rogal           

świętomarciński 
 
 
 



Odkąd mamy pandemię zauważamy ciekawą maseczkową modę. Oto do czego może jesz-

cze służyć maseczka.  

 
                                    Stylowa kokardka we włosach 

 

 
 
 

Torebka na małe wyjścia   
 

 

 

 

 

 

             Ozdo- ba, 

szczególnie bransoletka 

 

 

 

 

 

Jako tupecik  lub męska opaska do włosów 

 

 

 

 

 

 

Jak widać panowie są zadowoleni … 

 

 

I jeśli się zapomni chusteczki do nosa... 

:) ŻART !!!!!! 

 

                                                                  Hania Grudzień i Kamila Zdeb 

Maseczka nie tylko na twarz… 
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Oto kreatywne 

podejście do tematu 

maseczki... 

 

 
 
 
 



 

                             Maseczka prawdziwej miłośniczki zwierząt. 

 

 

 

 

Beż zawsze na czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Przyłbica ze stylowym 

etui marki Dior  

 

 
 

 
 
 

Propozycja dla hardkorowych 

dziewcząt i nie tylko… 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                             Hania Grudzień 

  

ORYGINALNE MASECZKI W NASZEJ SZKOLE 
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Moda zawsze ma 

swoje prawa... 

 

 
 
 
 



A oto nasze pogotowie stylizacyjne. Jeśli nie masz pomysłu na 

stylowy outfit, to zawsze możesz skorzystać z propozycji Liliany. 

 
 

  

Czas na modę 
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Ewa Nowak „Drzazga” 

 

  Marta jest wzorową uczennicą 

a w domu idealną córka, ubó-

stwianą przez swoją matkę. Jej 

świat byłby naprawdę cudowny, 

gdyby nie… starsza siostra Ja-

gna, która nienawidzi dziew-

czyny - zresztą z wzajemnością.  

  Jagna zdaje się być jej przeci-

wieństwem. Nie przykłada się 

do nauki, buntuje się przeciw 

wszystkiemu i jest głównym po-

wodem awantur w domu.  

  Pewne okoliczności sprawiają 

jednak, że Marta zaczyna spo-

glądać na domową sytuację z 

innej perspektywy? Czy Jagna 

jest zła z natury, jak zawsze za-

kładała, czy też może coś tłu-

maczy jej zachowanie?  

Powieść stawia przed młodym 

czytelnikiem wiele pytań: Czy 

motywy usprawiedliwiają dzia-

łanie? Na czym, polegają obo-

wiązki rodzicielskie? Czy jest 

możliwe kochać dzieci jednako-

wo? Jak rzutuje na nasze życie 

rodzina, jeśli jedno z dzieci jest 

faworyzowane?  

  Ewa Nowak z wykształcenia 

jest pedagogiem - terapeutą, 

autorką felietonów, opowiadań  

i powieści. Jej twórczość podpo-

wiada, jak sobie radzić w domu 

i w szkole, w dobrych i złych 

chwilach, z przyjaciółmi i z ro-

dzicami. 

  „Drzazga” to kolejna powieść   

z Serii Miętowej – o młodzieży  

i dla młodzieży. Książki z tej se-

rii wypożyczysz w bibliotece 

szkolnej. 

a.m. 
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