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To już rok… 

Jak pandemia wpłynęła na życie naszych uczniów? 

Wydanie specjalne 



 

 

NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA 

C ovid-19 

       

Pandemia wywołała wielkie zmiany  

w życiu każdego z nas. Uważam, że jest teraz bardzo 

smutno. Nie mogę teraz spotkać się ze znajomymi, nie 

mogę pójść do kina, teatru czy do zoo. Życie stało się 

bardzo ubogie bez obecności drugiego człowieka.  

 Doceniam teraz codzienne wyjście do szkoły, 

jazdę autobusem, kontakt z rówieśnikami i nauczycielami. 

Tęsknię za klasowymi wycieczkami. 

Musimy wpierać się wzajemnie i wierzyć, że będzie lepiej.                                                                          

  Zrzućmy maseczki i wróćmy do klas!!! 

 

Uczeń, klasa 7b 
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P ANDEMICZNA 

RZECZYWISTOŚĆ 

  

 

 Podczas pandemii zmieniło się bardzo dużo  

w naszym życiu. Zmiany te mają swoje wady  

i zalety.  

 Zaletą jest to, że spędzam dużo czasu  

z rodzicami. Natomiast wad jest o wiele więcej. Niestety. 

Przez to, że wszystko jest pozamykane świat staje się 

nudniejszy. Nie można wyjść z przyjaciółmi do kina ani 

na basen. Restauracje tylko obsługują zamówienia na 

wynos. Hotele są tylko dla osób wyjeżdżających 

służbowo. Większość z nas chciałaby wrócić już do 

szkoły i spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać twarzą 

w twarz, a nie przez komunikator internetowy. Bardzo 

dużo osób traci kontakt z innymi przez ciągłe siedzenie  

w domu. Na zdalnym nauczaniu trudniej jest się czegoś 

nauczyć. Teraz w tych czasach często komunikujemy się 

przez Messenger, Instagram, Sms czy inne portale 

społecznościowe, ale to nie jest dobre dla naszego 

zdrowia psychicznego. Wraz z moimi rodzicami staramy 

się walczyć z tymi wszystkimi przeciwnościami  

i umilamy sobie dni. Chodzimy na spacery po lasach, 

górach. Gramy w różne gry planszowe i odwiedzamy 

rodzinę. Staram się spotykać ze znajomymi tak często jak 

tylko to możliwe, jeździmy na rolkach, rowerze czy 

fiszce. Spotykamy się na świeżym powietrzu, aby 

odpocząć od komputera i dotlenić organizm.  

 Musimy to wszyscy przetrwać. Nie możemy się 

poddać. Jeszcze kiedyś będzie pięknie  

i pandemia przejdzie do historii. 

 

 

Uczennica, klasa 7c 



 

 

Str. 3 

NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA 

Ż ycie podczas pandemii 

 
 
 

 Pandemia wywróciła do góry 

nogami nasze codziennie zwyczaje dotyczące właściwie 

każdej sfery życia. U mnie jest to brak jakichkolwiek 

kontaktów  

z osobami z klasy. Fajnie jest sobie  

z kimś pogadać nie tylko przez Teamsy czy przez 

telefon, ale na żywo. Znaczy nie wygląda to tak, że 

siedzę 24 godziny na 7 dniu w tygodniu przed 

komputerem lub telefonem, aczkolwiek wskaźnik 

aktywności fizycznej w moim przypadku poszedł  

w dół. O dziwo w mojej codziennej rutynie pojawiły się 

nowe rzeczy, które tutaj wato przekazać. Zaczęła mnie 

interesować grafika komputerowa w Gimpie do celów 

prywatnych, aby tworzyć prezentacje, avatary czy 

banery. 

 

Ż 
 

ycie podczas pandemii 

zmieniło się diametralnie.  

 
 Wszystkie rozrywki zostały ograniczone  

i nawet samo wychodzenie z domu nie jest takie 

przyjemne jak kiedyś. Na ulicach nie ma samochodów,  

a wszyscy ludzie chodzą w maseczkach. Lekcje zdalne 

nie sprawiają tyle radości brakuje trochę kontaktu 

między ludzkiego i większej wiedzy z nauczycielami. 

Uczeń, klasa 7b 
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J ak zmieniło się moje życie podczas pandemii? 

 Moje życie podczas pandemii zmieniło się diametralnie. Zamiast bawić się na dworze, spotykać ze 

znajomymi albo chodzić do szkoły to siedzimy przed komputerem na lekcjach online, gramy w gry 

komputerowe albo rozmawiamy przez videochat. Wyjazdy poodwoływane, wszędzie wszystko ograniczone, 

maski na twarzy. Przed pandemią, jak robiło się ciepło - to wszyscy siedzieli na dworze do późna ze znajomymi, jeździli 

na rolkach, rowerach, hulajnogach albo deskorolkach. Teraz się tak po prostu się nie da, ponieważ są obostrzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczennica, klasa 7b 

Kiedyś:                                 Teraz : 

M 
oje życie w pandemii nie zmieniło się jakoś za bardzo...  

W okresie pierwszego lockdown’u zaczęłam bardziej interesować się tym, jaką mam sylwetkę  

i sposobami na walkę z niedoskonałościami. Reszta wiosny zleciała mi na oglądaniu Hotelu Paradise  

i czytaniu fan fiction w internecie. Większość maja i czerwca spędziłam na oglądaniu Eurowizji  

i powtórek mojego ulubionego serialu z dzieciństwa - Big Time Rush. W wakacje pierwszy raz dostałam Netflixa, więc 

całe dnie oglądałam seriale. W czasie przerwy od szkoły wychodziłam też na dwór ze znajomymi i wieczorami grałam  

w moją ulubioną planszówkę - Extra Fakty i słuchałam w radiu rapu.  

Po wakacjach zaczęłam odkrywać bardzo dużo nowych rzeczy w moim życiu. Zaczęłam wtedy pogłębiać moją wiedzę na 

temat pielęgnacji twarzy i włosów, i zaczęłam słuchać takiego boysbandu, który jeszcze w 2019 omijałam, a teraz 

kocham całym serduszkiem i zaczęłam słuchać jednej piosenkarki, którą też często omijałam i w końcu nauczyłam się 

robić kreski eyeliner’em. 

Podsumowując: moje życie w pandemii było nawet fajne i jest bardzo dużo momentów, do których chciałabym wrócić  

i jeszcze raz poczuć, jak to było. 

Uczennica, klasa 7a 
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Z 
araza 20/21 

 

 

 Witajcie, chciałabym podzielić się z Wami moimi refleksjami dotyczącymi obecnej sytuacji na całym globie. 

Otóż, pandemia jak nieproszony intruz wdarła, wkradła się w każdą dziedzinę naszego życia. Przewróciła do góry nogami 

codzienne, spokojne, unormowany byt  każdej rodziny.  

Zniszczyła gospodarkę, negatywnie wpłynęła na stosunki międzyludzkie – więzi rodzinne. Nieraz zarówno u dorosłych, 

jak i u dzieci wywoływała strach, przerażenie i otępienie. Ciągły napływ negatywnych informacji z całego świata - ilość 

zachorowań, zgony, przepełnione szpitale, brak respiratorów. Wszystko „TO” odcisnęło piętno na psychice osób 

w podeszłym wieku, dorosłych, młodzieży i nawet przedszkolaków.  

Dzieląc się z Wami moimi przemyśleniami wyrażam ogromną nadzieję i  chciałam umocnić Was w przekonaniu, że 

przyjdzie jeszcze taki dzień, gdy pójdziemy ze znajomymi do kina, babcia zabierze wnuków nad morze, entuzjastyczny 

nauczyciel wyruszy w daleką górską wędrówkę ze swoją najlepszą klasą. 

Przesyłam Wam iskierkę nadziei na lepsze jutro. 

Wasza redakcyjna koleżanka  
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K 
warantanna 

 
 
Znany nam wszystkim koronawirus zmienił nasze życie o 180°. Został sprawcą wielu tragedii i złych 

rzeczy. Ale we wszystkim można znaleźć również tę dobrą stronę i również w nim.  

 Rok temu w marcu zamknięto szkoły. Wielu uczniów się cieszyło, że będzie wolne. Bo przecież dwa tygodnie 

wolnego zawsze się przydadzą. Można to było potraktować jako taką zwykłą przerwę od szkoły. Zaczęło się robić 

gorzej, gdy ta przerwa zaczęła się przedłużać. Nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, że z tej krótkiej odskoczni wyjdzie 

rok. Podczas tego roku sporo się zmieniło. Zmienił się delikatnie mój wygląd, moje ciało. Trochę dorosłam. 

   
 

 Te dwa zdjęcia dzieli rok. I może zmiana nie jest diametralna to jednak minimalnie widoczna. Jednakże 

podczas tych dni nie zmienił się tylko mój wygląd. Zmieniło się również moje nastawienie do świata. Od marca 2020 

zostało ograniczone wychodzenie z domu w związku z czym nie spotykałam się rodziną, klasą i -  co najważniejsze –  

z przyjaciółmi. Mam dwie wspaniałe przyjaciółki, znamy się praktycznie od zawsze i w pewnym momencie zostałyśmy 

rozdzielone. Jedyne co nam wtedy pozostało -  to rozmowy na messengerze, jednak to nigdy nie było to samo. Od 

zawsze je sobie bardzo ceniłam i kochałam, ale w tym czasie gdy się nie widziałyśmy zdałam sobie z tego sprawę. 

Zobaczyłyśmy się dopiero w maju, po dwóch miesiącach. Nigdy nie myślałam, że mogłabym za nimi tęsknić, ale 

wtedy zrozumiałam jak bardzo są dla mnie ważne I jak bardzo mi ich brakowało. 

Przez cały okres kwarantanny dotarła do mnie jedna, bardzo ważna rzecz. By doceniać ludzi zawsze, a nie 

wtedy, kiedy ich nie ma. 

Uczennica, klasa 7a 
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J ak pandemia zmieniła moje życie? 

 

Ponad rok temu a dokładnie 11 marca dostaliśmy informacje o zamknięciu szkół na dwa tygodnie przez 

COVIDA19. Początki siedzenia w domu nie były takie złe. Jednak z czasem zaczęło robić się to nudne. Zero chodzenia 

do znajomych i zero kontaktu z ludźmi. Ludzie mylili się co do wirusa okazało się, że dwa tygodnie stały się czterema 

miesiącami. Po jakimś czasie szkoły zaczęły organizować lekcje online, które były dosyć przyjemne. Zazwyczaj były to 

2 lub 3 lekcje po 30 minut. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Poranne spacery, codzienne ćwiczenia oraz 

przybliżenie się do znajomych. Wakacje były inne niż zwykle, wszyscy byli w maskach i ludzie próbowali do tego 

przywyknąć. Gdy zmienili obostrzenia i maseczek nie trzeba było nosić na dworze ludzie zaczęli się swobodniej czuć. Ja 

osobiście coraz więcej zaczęłam wychodzić na dwór i spotykać się ze znajomymi. Po wakacjach wszyscy zaczęli 

chodzić do szkoły. Jednak po niecałych dwóch miesiącach znowu przeszliśmy na zdalne, jednak te zdalne wyglądały 

kompletnie inaczej w porównaniu do pierwszych: lekcje od 7 oraz zajęcia trwały 45 minut. Lekcje zdalne ciągną się aż 

do dziś i nie zapowiada się na to by się skończyły. Czyli podsumowując wirus wpłynął na moje życie z jednej strony 

dobrze-lepszy kontakt ze znajomymi oraz motywacja do spacerów a z drugiej nie-mniej spotkań z przyjaciółmi. 

Uczennica klasy 7b 
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R 
ok z pandemią 

 
 Z pewnością moje życie 

jak i innych ludzi zmieniło się  

o 180 stopni podczas teraźniejszej pandemii. 

Musieliśmy przystosować się do nowych zasad, 

obostrzeń itp. Pomimo tego, że te zmiany dla 

większości ludzi są negatywne, to dla mnie jest 

wręcz odwrotnie. 

Kiedy mam wolny czas mogę rozwijać swoje 

zainteresowania i pasje. Oglądam wiele filmów 

i seriali oraz czytam książki. Utraciłam kontakt 

z niektórymi przyjaciółmi, ale powiem, że to 

dobrze na mnie zadziałało. Od zawsze lubiłam 

spędzać czas sama, nigdy tez nie lubiłam 

dużych spotkań. Podczas nich czuje się 

ignorowana i niepotrzebna. Zaczęłam 

akceptować siebie w całości-wszystkie wady 

jak i zalety. Zmieniłam się też pod względem 

wyglądu jak i charakteru i jestem z tego bardzo 

dumna. Mam lepszy gust muzyczny czy styl 

ubierania. Próbowałam różnych rzeczy  

i nareszcie zdecydowałam jaka chce być. 

Ostatnio kupiłam sobie gitarę i zmierzam uczyć 

się na niej grać by w jakiś sposób się rozwinąć.  

Uważam ten czas za jeden z najlepiej 

wykorzystanych i spędzonych. Każdemu życzę 

takiej zmiany na lepsze i odkrycia siebie.  

Uczennica 7b 

M 
oje życie podczas 

pandemii  

 
Moje życie podczas pandemii zmieniło się 

bardzo. Mogę stwierdzić, że wielu osobom ten czas pomógł 

lub coś pokazał. Ja na przykład straciłam wielu przyjaciół, 

właściwie to nie przyjaciół, skoro ich straciłam. Odnalazłam 

samą siebie, przede wszystkim siebie zaakceptowałam taką 

jaką jestem, nie przejmuję się opinią innych, ale tylko 

pokazuje im, jak mi poprawiają samoocenę przez swoją 

zazdrość. Obcięłam włosy, co chciałam zrobić od dawna 

 i odciąć razem z nimi złe wspomnienia. Zaczęłam więcej 

udzielać się w Internecie; w tym pomagać osobom, które 

potrzebują wsparcia i pomocy. Poznałam swoją drugą 

połówkę oraz jej przyjaciółkę i teraz na majówkę z moim 

przyjacielem planujemy nocowanie na 3 dni! Poprawiłam 

swoje umiejętności w języku angielskim, który bardzo mi się 

przydaje i przyda w przyszłości na pewno. A co 

najważniejsze w końcu jestem sobą i nie ukrywam swoich 

emocji. Czas pandemii daje nam dużo do przemyślenia i do 

poszukiwania siebie, nowych umiejętności więc cieszę się,  

że miałam taką szanse i każdy dalej ma; więc warto 

próbować. 

Harry Styles to osoba, która pomogła mi w wielu rzeczach 

wymienionych wyżej, dzięki jego muzyce i całej twórczości, 

którą się z nami dzieli, zawdzięczam mu wielu rzeczy  

i przede wszystkim też mój uśmiech na twarzy, który nie 

znika dzięki właśnie niemu.  

 

 

 

 

 

Uczennica, klasa 7a 
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J ak zmieniło się moje życie w ciągu pandemii? 

  

Przed wybuchem epidemii koronawirusa byłam bardzo szczęśliwym, energicznym, mającym bardzo dużo 

chęci do życia dzieckiem. Chętnie 

chodziłam do szkoły, w życiu 

codziennym nie doświadczałam 

negatywnego stresu. Nie 

przejmowałam się większością 

rzeczy, widziałam moich 

znajomych oraz przyjaciół na co 

dzień. W momencie, w którym 

wybuchła pandemia moje życie 

zmieniło się o 180 stopni. Gdy 

rozpoczęto lekcje zdalne byłam  

w połowie 6 klasy. Wszystko było 

dobrze, po czasie przyzwyczaiłam 

się do sposobu prowadzenia  

w ten sposób lekcji. Czas bardzo 

szybko zleciał, starałam się 

wychodzić na dwór, utrzymywać kontakt oraz dogadywać się z innymi. Nie wspominam tego czasu źle. Miałam bardzo 

dobry kontakt z rodziną, gdyż codziennie z nią przebywałam nie wychodząc z domu.  

 Od początku siódmej klasy zaczęłam odczuwać ogromne zmiany. Do szkoły wszyscy chodzili tylko do 

października - od tego czasu zaczęły się kolejne lekcje zdalne. Ciągłe siedzenie przed komputerem, zamykanie się  

w sobie, złe samopoczucie, problemy ze snem, ogromne bóle głowy, tracenie dobrego kontaktu z ważnymi osobami, 

brak panowania nad stresem, intensywna nauka bardzo wiele mnie nauczyły. Przyzwyczaiłam się do wielu rzeczy oraz 

pod wpływem wielu z nich się zmieniłam. Pracuję również nad sobą podczas treningów. Mimo, że mój dzień w trakcie 

pandemii był naprawdę zły oraz wyczerpujący, wiem, że muszę dać radę na treningu. Jednym słowem nie jestem sama  

i wiem, że dla każdego z osobna ten czas jest bardzo ciężki i okrutny. Musimy o siebie dbać, pomagać sobie mimo 

wszystkich problemów.  

Uczennica, klasa 7a 
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M 
oje życie zmienione przez pandemię 

  
 Moje życie w pandemii nie zmieniło się aż tak bardzo. Jest jedna rzecz, która się zmieniła - 

nauka. Dla mnie nauka 

stacjonarna jest lepsza, więcej wynosiłem z lekcji, 

widziałem moich kolegów  

i koleżanki a nie to co nauka zdalna :(  

Są dwa plus zdalnych lekcji - pierwszy, że nie 

trzeba wstawać o szóstej rano tylko 10 minut 

przed lekcją, a drugi nie trzeba ubierać się tylko 

można uczestniczyć w lekcjach ubranym w swoje 

piżamy. Jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe cały 

czas chodzę na treningi koszykówki. 

Podsumowując moje życie wygląda podobnie jak wcześniej. Ze znajomymi utrzymuje kontakt na treningach lub 

dzwoniąc do nich i razem rozmawiając albo gramy w gry komputerowe. 

Uczeń, klasa 7b 
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J ak pandemia zmieniła nasze życie? 

   

  

 

 

 

 

 

 

 Od    początku    pandemii    nasze   życie   bardzo się zmieniło. Pracujemy z domu, w szkołach wprowadzono 

zdalny tryb nauczania, a miejsca w których spędzaliśmy czas wolny zostały zamknięte  

z powodu obostrzeń. 

Dystans   społeczny, izolacja, zamknięcie ośrodków rozrywkowych, kulturalnych i   sportowych   –    to wszystko 

sprawiło, że zostaliśmy zmuszeni do zmiany nawyków i   przyzwyczajeń. Często brakuje nam spotkań z rodziną  

i przyjaciółmi. 

Zamknięcie większości obiektów sportowych, restauracji i galerii handlowych spowodowało duże bezrobocie. 

Pandemia zmusiła nas do zmiany planów i wprowadzenia nowych zasad w życiu każdego, bez względu na wiek 

 i pracę.  

Pandemia pokazała nam jak ważny jest dobrze funkcjonujący system opieki zdrowotnej. Okres pandemii sprzyja 

siedzącemu trybowi życia. Około 50 procent pracowników, którzy zaczęli pracę z domu w trakcie pandemii nie miało 

wcześniejszego doświadczenia z takim trybem pracy, co może wpływać na dobre samopoczucie pracowników oraz ich 

wydajność. Praca i nauka zdalna zwiększa również czas, który spędzamy przed ekranem, co negatywnie wpływa na 

nasz organizm.  

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Żyjemy w izolacji, służba zdrowia w wielu krajach największe siły kieruje na 

ratowanie pacjentów z COVID-19. Ograniczenia w przemieszczaniu, dystans społeczny, noszenie masek ochronnych, 

ograniczone liczby pasażerów w transporcie zbiorowym, ograniczony dostęp do parków, plaż oraz limity klientów  

w sklepach, to tylko niektóre z wielu obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii. 

 Moim zdaniem najważniejsze jest zdrowie, dlatego uważam, że należy przestrzegać wyznaczonych zasad 

bezpieczeństwa, szczepić się, aby zmniejszyć ilość zakażeń oraz móc powrócić do normalności. 

 

Uczennica, klasa 7b 



 

 

NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA 

Str. 12 

M 
oje życie podczas 

pandemii 

 

Moje życie podczas pandemii 

bardzo się zmieniło. Z wieloma znajomymi 

straciłam kontakt, ale nabrałam nowych 

znajomości czy przyjaźni. Teraz poświęcam 

więcej czasu swojemu pupilowi 

 i bardziej dbam o mój pokój. Lepiej dogaduję się 

z mamą niż przedtem, tak samo z tatą. Mimo 

noszenia maseczek chętniej wychodzę na dwór, 

na rolki czy deskę. Według mnie nauczanie 

zdalne jest lepsze i wygodniejsze niż normalne.  

J 
ak pandemia zmieniła moje 

życie? 

 Ponad rok temu a dokładnie 11 marca  2020 

roku dostaliśmy informacje o zamknięciu szkół na dwa 

tygodnie przez COVIDA 19. Początki siedzenia w domu nie 

były takie złe. Jednak z czasem zaczęło robić się to nudne. Zero 

chodzenia do znajomych i zero kontaktu z ludźmi. Ludzie mylili 

się co do wirusa okazało się, że dwa tygodnie stały się czterema 

miesiącami. Po jakimś czasie szkoły zaczęły organizować lekcje 

online, które były dosyć przyjemne. Zazwyczaj były to 2 lub 3 

lekcje po 30 minut. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. 

Poranne spacery, codzienne ćwiczenia oraz przybliżenie się do 

znajomych. Wakacje były inne niż zwykle, wszyscy byli  

w maskach i ludzie próbowali do tego przywyknąć. Gdy 

zmienili obostrzenia i maseczek nie trzeba było nosić na dworze 

ludzie zaczęli się swobodniej czuć. Ja osobiście coraz więcej 

zaczęłam wychodzić na dwór i spotykać się ze znajomymi. Po 

wakacjach wszyscy zaczęli chodzić do szkoły.  

 Jednak po niecałych dwóch miesiącach znowu 

przeszliśmy na zdalne, jednak te zdalne wyglądały kompletnie 

inaczej w porównaniu do pierwszych: lekcje od 7 oraz zajęcia 

trwały 45 minut. Lekcje zdalne ciągną się aż do dziś i nie 

zapowiada się na to, by się skończyły.  

 Czyli podsumowując wirus wpłynął na moje życie  

z jednej strony dobrze-lepszy kontakt ze znajomymi oraz 

motywacja do spacerów a z drugiej nie-mniej spotkań  

z przyjaciółmi. 

Uczennica klasy 7b 
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M 
oje życie podczas pandemii 

 

 Moje życie podczas pandemii zmieniło się. Z początku cieszyłem się z kilku tygodni przerwy. 

Nie spodziewałem się, że sytuacja rozwinie się w taki sposób, jaki ma teraz miejsce.  

Z ważniejszych zmian jakie miały miejsce było ograniczenie kontaktu z innymi. Wielu osób, które spotykałem  

codziennie w szkole nie widziałem od ponad roku. Ciekawą sytuacją mającą miejsce przez pandemię była moja 

kilkumiesięczna przeprowadzka na działkę. Przez lockdown wprowadzony w 2020 roku na początku wiosny jedynym 

wyjściem by móc wyjść z domu i zażyć świeżego powietrza była zmiana miejsca zamieszkania z bloku na wieś. Treningi 

piłkarskie również były zawieszane. Na początku pandemii w 2020 roku zostały zawieszone wszystkie ligi , więc nasze 

rozgrywki również. 

Kolejną oczywistą zmianą było wprowadzenie nauczania zdalnego. Na początku uważałem, że taka nauka będzie 

strasznie przyjemna. Z czasem stawało się to jednak coraz bardziej uciążliwe. Brak jakiejkolwiek motywacji oraz ciągłe 

przy nużenie towarzyszyło mi non stop. Jest to szczególnie problematyczne, gdyż za rok czekają mnie egzaminy więc 

wiedza ta będzie potrzebna.  

Podsumowując pandemia chyba dla nikogo nie była niczym dobrym i ja nie jestem wyjątkiem, lecz nie uważam, że 

koronawirus sprawił, że moje życie stało się dużo gorsze. 

Uczeń 7c 

R 
ok z pandemią 

 

 

 Moje życie podczas pandemii zmieniło się diametralnie. Każdy z nas musiał 

się zmierzyć z czymś totalnie dla nas obcym, nowymi zasadami, obostrzeniami itd. Ten 

okres był dla  mnie bardzo ciężki, ale pozwolił mi rozwinąć skrzydła. Kiedy mam 

wolny czas , mogę rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania. Największą przyjemność 

sprawia mi taniec. Uwielbiam ciężko trenować  na sali tanecznej z moimi przyjaciółmi, 

oraz wspaniałą trenerką. Bywają ciężkie momenty, ale pokonując je możemy 

doskonalić się i dążyć ku górze. Poznałam też wielu wspaniałych przyjaciół i dzięki 

nim mogłam odkryć prawdziwą siebie. Wiele osób dąży do ideału, ale żaden z nas nie 

jest idealny. Każdy popełnia błędy, ale zarazem się na nich uczy. Ja czuję się spełniona 

na ten moment i cieszę się, że przez pandemię mogłam na chwilę odetchnąć od 

rzeczywistości. 

Uczennica, klasa 7b 
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J 
ak zmieniło się moje życie podczas pandemii?  

 
Gdy wybuchła pandemia byłam w 6 klasie. Wtedy bardzo nie chciałam lekcji online, natomiast szybko 

przyzwyczaiłam się do takiej formy nauczania i bardzo mi się spodobała. Podczas nauczania zdalnego 

miałam o wiele lepszy kontakt z rodziną przez to, że każdy wokół miał więcej czasu. Zaczęłam więcej 

pomagać w domu oraz również starałam się przykładać się do nauki samemu, ponieważ ta na lekcjach online nie była 

do końca wystarczająca. Niestety na pewno moje życie poprzez epidemie stało się bardziej nudne i monotonne. Nie 

mogłam spotykać się ze znajomymi ani wychodzić dalej niż poza moje podwórko czy chwilowy spacer na zewnątrz. 

Po większym czasie ciągłego przebywania w domu na pewno moje życie stało się bardziej smutne przez stracenie 

bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi, czy też spadek dobrego samopoczucia poprzez ciągłe siedzenie w jednym 

pomieszczeniu przed komputerem. 

Uważam, zatem, że pandemia bardzo mocno wpłynęła na moje życie i w tym dobrym sensie oraz też w tym złym. 

 
Uczennica 7c 
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C 
ovid-19 

Dzisiaj powiem Wam jak moje życie zmieniło się podczas pandemii. Najważniejszą dla mnie 

rzeczą są pozamykane galerie czy baseny , gdzie spędzałem dużo czasu. Zamiast tego 

musiałem spędzić czas w inny sposób. Zacząłem grać w piłę nożną i koszykową, a w wolnym 

czasie wychodziłem ze znajomymi. Przez pandemię zacząłem spędzać więcej czasu na dworze  

i prowadzę bardziej aktywny tryb życia.  

Uczeń 7c 

D 
ziś Wam opowiem jak moje życie zmieniło się przez pandemię: 

 Na początku zacznę opowiadać, jak było przed pandemią. Zawsze, gdy chodziliśmy do szkoły 

wstawałam o 6 jadłam śniadanie, myłam zęby i codzienną pielęgnacje twarzy, przebierałam się  

i wychodziłam z psem na dwór. W trakcie przerw w szkole gadałam z moimi przyjaciółmi o wszystkim  

i o niczym, zawsze mogłyśmy sobie pomóc. Po szkole wychodziłam z psem, jadłam obiad, odrabiałam 

lekcje, odpoczywałam, a później jeździłam na dodatkowe zajęcia czasem może spotykałam się ze znajomymi. Na końcu 

dnia jadłam kolację, robiłam wieczorną pielęgnacje, brałam prysznic i oglądałam yt lub tik toki i szłam spać. 

 A w weekendy spotykałam się z rodzeństwem ciotecznym lub szłam do babci lub spotykałam się ze znajomymi. Teraz to 

tak nie wygląda: wstaję o 6:50 ,wychodzę z psem i włączam Teams a później jem obiad, uczę się i odrabiam lekcje lub 

odpoczywam, biorę prysznic i idę spać. Więc tak moje życie zmieniło się przez pandemię.     

                                 Uczennica klasa 7 

M 
oje życie podczas pandemii nie zmieniło się  

w ogromnym stopniu... 

Nadal wychodzę na dwór chodzę na treningi i spotykam się ze znajomymi jedyną dodatkową 

rzeczą w tych czynnościach jest maseczki zawsze trzeba ją mieć przy sobie. Oprócz tego od 

długiego czasu nie pojechałem na żadną dalszą podróż co jest moją pasją. Przez pandemie dużo więcej czasu muszę 

spędzać przed ekranem, ponieważ dochodzi nawet 7 godzin dziennie. Same lekcje online zawsze wyglądają tak 

samo przez co czas leci szybciej bo nie ma nic wyróżniającego się podczas tygodnia przez co każdy tydzień 

wygląda tak samo. Niestety teraz przyszedł gorszy moment, ponieważ do 9 kwietnia treningi są odwołane a liga 

zawieszona, ale mam nadzieje, że od 10 kwietnia znowu wszystko  ruszy. 

Uczeń, klasa 7c 
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Jak umilić sobie dni i wieczory w czasie pandemii? 

 Na pewno każdy z nas zastanawia się czym zająć sobie wolny czas w tych czasach. Jest na to kilka dobrych sposo-

bów, z których możesz skorzystać, by dni nie były już takie ponure! 

Pierwszym z pomysłów jest oglądanie filmów czy seriali. Wystarczy wybrać swój ulubiony gatunek i już zacząć poszuki-

wania. Co chwila dodają nam rozmaite filmy i seriale, które zaciekawią nie jednego oglądacza. Z pewnością znajdziesz coś 

na nudne popołudnie czy też na małe spotkanie z przyjaciółmi. 

Drugim pomysłem jest czytanie bądź pisanie książek. Nie lubisz zwykłych książek? Świetną aplikacją będzie dla Ciebie 

Wattpad! Miliony fantastycznych książek o naprawdę rozmaitej tematyce i nie ma opcji, że chociaż jedna ci się nie spodo-

ba. Zatrać się w historii bohaterów czy też sam wykreuj własną!  

Trzecim pomysłem to ruch. Ćwiczenia, ranne biegi czy może wieczorne spacery? Chociaż popołudniowy wietrzyk jest 

równie bardzo przyjemny! Dla rozmaitości puść sobie muzykę o swoim ulubionym gatunku. Rap, disco polo, pop, k-pop… 

i wiele innych propozycji! 

Czwartym pomysłem jest rozwijanie swoich pasji lub odnajdywanie nowych. Gotowanie? Taniec? Rysowanie/malowanie? 

Śpiew? Sport czy też może umiejętności makijażowe to Twoja nowa pasja? Sprawdź i może zyskasz kolejne przyjemności! 

Niby proste sposoby, ale bardzo potrafią umilić daną część dnia.  

Oczywiście przed przyjemnościami trzeba odrobić lekcje… 

 

Uczennica klasy 7 

Wszystkie teksty i grafiki  umieszczone na stronach 2 - 16 opracowali uczniowie klas 7 naszej szkoły 
(Pisownia oryginalna) 
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Pandemia - z przymrużeniem oka  
(wyszukane w sieci przez uczniów klas 6) 
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Pandemia - z przymrużeniem oka  
(wyszukane w sieci przez uczniów klas 6) 
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andemia jest trudnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Do-

tyka każdej sfery naszego życia. Inaczej postrzegają ją dorośli, a inaczej 

młodzież. Dlatego redakcja gazetki szkolnej oraz cała kadra pedagogiczna 

naszej szkoły życzy zdrowia i wytrwałości w przestrzeganiu wszystkich obo-

strzeń. Mamy nadzieję, że niedługo (naprawdę niedługo) spotkamy się  

w szkole, na lekcji, na przerwie, na meczu, na festynie, na kiermaszu, na 

konkursie, na dyskotece ... 

Zapraszamy na kolejny wiosenny, kwietniowy numer…. 


