
 

 

Drodzy uczniowie. 

Zaistniała nowa sytuacja- czas epidemii koronawirusem. Pewne rzeczy muszą się teraz 

zmienić, ale my dorośli, wiemy co robić. Zrobimy wszystko żeby chronić Was  

i Waszych najbliższych. 

Na pewno żyjemy teraz w innej rzeczywistości. 

Drogie Dzieciaki. Nie dość, że musicie teraz sami się uczyć poza szkołą, przy pomocy 

rodziców i naszych wskazówek, to zapewne macie mnóstwo pytań i wątpliwości , 

związanych z epidemią. Wierzę, że bardzo brakuje Wam relacji z kolegami w szkole. 

Bardzo Wam współczuję, ale ta sytuacja dotyka nas wszystkich. 

Z dnia na dzień wszystko się zmieniło. Nie wstajemy jak zwykle, nie chodzimy do 

szkoły, a wasi rodzice do pracy.  

Zostajemy w domu, po to, żeby chronić zdrowie i zminimalizować ryzyko, że 

zachorujemy. Jeśli zachorujemy, jeżeli poczujemy się gorzej, zadzwonimy po pomoc  

i tę pomoc dostaniemy. Jeżeli słyszycie, że coraz więcej osób choruje, to niestety tak 

bywa z chorobą zakaźną i dlatego tym bardziej ważne jest to, żebyśmy przestrzegali 

reguł i starali się nie wychodzić z domu. Jeżeli będziemy tego przestrzegać, to ryzyko, 

że zachorujemy, jest mniejsze, a nawet, jeżeli zachorujemy, to wiemy, co robić. Nie 

widzimy się z babcią i dziadkiem, ponieważ o starsze osoby musimy dbać 

szczególnie, bo ich odporność jest dużo słabsza od waszej. 

Wspólny czas z rodzicami i rodzeństwem starajmy się wykorzystać jak najlepiej. 

Możecie później wstawać około 9.00, razem jeść śniadanie, potem przystąpić do 

nauki. Później możecie mieć czas wolny – każdy porobi coś fajnego, na co ma ochotę. 

Potem spróbujcie razem trochę posprzątać, przygotować wspólnie obiad i usiądźcie 

ponownie do nauki. Wasi rodzice nie mają łatwo. Poza pracą zdalną, muszą też pomóc 

wam w waszych zajęciach i pracach domowych. 

Dzieciaki. Nie zapomnijcie pod koniec dnia zadzwonić do babci i dziadka – 

opowiadamy im jak minął nam dzień, pytamy, jak się czują i umawiamy się, że 

następnego dnia o tej porze znowu zadzwonimy. 

Musimy wspólnie przetrwać czas epidemii i wrócić do normalności. 

Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. 

Podaję wam kilka propozycji 

Opiszcie lub narysujcie "Swój jeden dzień w czasie epidemii"( jak odnajdujecie się w 

tak trudnych warunkach, jak radzicie sobie w nowej sytuacji, co robicie, jak wygląda 

wasz dzień bez szkoły, kolegów, czego wam najbardziej brakuje, co chcielibyście 

zmienić, czego się najbardziej obawiacie...)Możecie to sobie zapisać w pamiętniku, 

zrobić zdjęcie pracy, przesłać kolegom lub zostawić sobie na pamiątkę z czasu 

pandemii. 

Wasi koledzy z klasy III B już to zrobili. Najciekawsze ich prace zaprezentuję wkrótce 

w galerii prac uczniów naszej szkoły.  

Od poniedziałku możemy już wychodzić na spacery do lasów i parku. Korzystajcie z 

tego zwłaszcza, kiedy za oknem panuje wiosenna pogoda. Pamiętajcie tylko o 

zakładaniu maseczek w miejscach publicznych i dokładnym  myciu rąk. Dzisiaj 

chciałabym Was zachęcić  w ramach „Eko-zmian” w moim domu do wykonania 

maseczki ze starych ubrań na przykład używanych, t-shirtów na podstawie filmiku 

instruktażowego: 

https: //youtu.be/tPx1yqvJgf4  

Kolejne propozycje za tydzień.     



Wierzę, że wkrótce skończy się czas epidemii i spotkamy się wszyscy w szkole, czego 

Wam i sobie życzę. 

Pozdrawiam. Bożena Tykocka 

 

 


