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Nasze wspomnienia 

Dzień Dziecka 

Z życia szkoły 

Bezpieczeństwo w czasie wakacji 

 

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany 

przez wszystkich uczniów czas wakacji, czas odpoczynku od 

nauki 

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom  

i Pracownikom naszej szkoły, by nadchodzące wakacje  

były czasem odpoczynku i radości.   

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci  

i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. 
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Powrót do szkoły 

 

Czas zdalnej nauki był bardzo trudny  

dla wszystkich: uczniów, nauczycieli  

i rodziców. Wszyscy czekaliśmy na powrót  

do szkoły.  

Po wielu miesiącach nauki zdalnej wróciliśmy  

do szkoły najpierw w systemie hybrydowym,  

a następnie stacjonarnym.  

Pierwszego dnia po powrocie do szkoły 

czekała na nas niespodzianka, dostaliśmy popcorn 

i watę cukrową. Byliśmy mile zaskoczeni.  

Dziękujemy za „słodkie powitanie”. 

Dzisiaj chcieliśmy podzielić się z naszymi czytelnikami wspomnieniami z nauki  

w systemie zdalnym i naszymi wrażeniami po powrocie do szkoły. 

 

Nasze wspomnienia 

 

 Pinczyn, 20 maja 2021r.  

Dzień zaczął się normalnie. Jak co rano, zjadłam śniadanie, wypiłam kakao, a potem poszłam 

zalogować się na lekcje.   

Na pierwszej lekcji nudy. Ale gdy zaczęła się lekcja języka angielskiego, to dopiero! Tego nie da 

się opisać. Pani chciała wziąć do odpowiedzi moją koleżankę i prosi: ,,Zuziu, do  odpowiedzi”, a Zuzia mówi, 

że nie ma mikrofonu. Cała klasa zaczęła się śmiać. Ktoś  powiedział: „Jak to nie masz mikrofonu? Przecież 

odpowiadasz”. Nawet Pani się uśmiechnęła.  

Ale ten dzień przyniósł jeszcze kilka śmiesznych  sytuacji. Na lekcji historii Ola włączyła kamerkę. 

Nie będąc tego świadoma, położyła się do łóżka. Reakcja nauczyciela nie do opisania. Natomiast 

speszona  Ola nie wiedziała, co odpowiedzieć.  

To był śmieszny dzień. Nie przypuszczałam, że coś  takiego może się dzisiaj wydarzyć. Będę go 

zawsze wspominać z uśmiechem. Teraz już takie momenty się nie powtórzą, ponieważ skończyły się lekcje 

zdalne.  

 Klaudia P. 
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Drogi pamiętniku,  dzisiaj na lekcji fizyki prowadzonej online wydarzyła się przezabawna sytuacja, 

mianowicie jeden kolega z mojej klasy zapomniał się wyciszyć. Nie byłoby w tym nic zabawnego,  

gdyby podczas tej sytuacji nic nie mówił... Wraz z całą klasą i nauczycielem mogliśmy usłyszeć o posiadanych 

przez kolegę postaciach w grze, a także rozmowę z siostrą. Co ciekawe, koleżanka upominała go, że nie jest 

wyciszony, lecz pierwsze próby poszły na marne, ponieważ tego nie usłyszał. Śmieszne było to, że dopiero 

pod koniec lekcji zorientował się, że nie wyciszył mikrofonu.  

Mam nadzieję, że wkrótce znów powrócimy do szkoły i będę mogła zobaczyć twarze przyjaciół... 

 

Julia M. 

 

 

Gdy dowiedziałem się, że wracamy do szkoły, bardzo ucieszyłem się na myśl o spotkaniu z kolegami 

i koleżankami. W końcu nic nie będzie przeszkadzało w czasie lekcji, można będzie ćwiczyć z całą klasą  

na wychowaniu fizycznym. W czasie zdalnego nauczania dużo musiałem siedzieć przed tabletem, czasami 

przerywało, niekiedy sprzęt nie działał, na szczęście dzisiaj to już historia. 

  

Patryk M. 

 

 

Kiedy 28 kwietnia pan minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że wracamy   

do szkoły zapewne połowa zamarła. No bo jak wrócić do szkoły po 7 miesiącach nauki zdalnej? Jak spotkać 

się z kolegami czy koleżankami z klasy po takim czasie? Czy nie zasypią nas testami? Te pytania nurtowały 

każdego z nas. Jednakże większość z nas stresowała się tym, że nauczyciele będą sprawdzać notatki, których 

w większości nie mieliśmy.  

Zdalne nauczanie mogłoby się wydawać, że było prostsze, ale trzeba przyznać momentami uciążliwe. 

Niektórzy byli zdania, że powrót do szkoły miesiąc przed wakacjami jest bez sensu i tylko nas 

niepotrzebnie zestresuje. 

Jak się okazało, pierwszy dzień w szkole wcale nie był taki zły. Nauczyciele przywitali nas  

z uśmiechem na twarzy. Dodatkowo na każdego z nas czekała niespodzianka w postaci waty cukrowej  

lub popcornu. 

Spotkanie z koleżankami i kolegami było pozytywnym doświadczeniem, dużo rozmawialiśmy, …  

no w końcu z niektórymi nie widzieliśmy się od października. 

Wydaje mi się, że powrót do szkoły po nauce zdalnej zapadnie nam w pamięci na dłużej. 

A teraz ostatnie 3 tygodnie i będą wakacje! 

Zuzanna S. 
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Bardzo cieszę się, że wróciliśmy do szkoły, ponieważ brakowało mi nauczycieli oraz przyjaciół. 

Pierwszego dnia po powrocie nie było aż tak źle jak myślałam. Nauczyciele byli bardzo wyrozumiali i nie 

sprawdzali notatek ani nie robili sprawdzianów czy kartkówek. Obiecali nam, że nie będą nas dodatkowo 

stresować.  

Po powrocie do szkoły miałam o wiele lepszy kontakt z wszystkimi. Rozmowy online to nie to samo, 

co spotkania na żywo.  

Mam nadzieję, że ten rok zakończę dobrze, z dobrymi ocenami.  

Maja B. 

 

Dziś jest 23 maja i jutro wracamy do szkoły po bardzo długiej przerwie. Lekcje zdalne były bardzo 

ciekawym doświadczeniem w moim życiu, ale jednak nie mogę się doczekać powrotu  

do szkoły. Cieszę się, że będę mogła spotkać swoich przyjaciół i z nimi spędzić miło czas. 

Na pewno nie zapomnę, gdy podczas jednej z lekcji podczas zdalnego nauczania pewnej osobie  

z naszej klasy włączyła się przypadkowo kamerka. Nasz kolega chodził po domu nieświadomy z włączoną 

kamerką przez prawie 5 minut.  

Niektórzy boją się, że nauczyciele będą sprawdzać notatki lub zasypią nas kartkówkami,  

ale ja się tym nie przejmuję. 

Jestem podekscytowana jutrzejszym dniem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i miło 

spędzimy pierwszy dzień w szkole po tak długiej przerwie. 

 

Marika W. 

 

Na początku, kiedy się dowiedziałam, że wracamy do szkoły, ucieszyłam się, ale z każdym dniem  

ta radość uciekała, jakoś nie mogłam cieszyć się tą wiadomością. Bałam się, że nauczyciele  

z niektórych przedmiotów zaczną nas pytać i robić kartkówki i sprawdziany.  

Dzięki temu, że wiedziałam, iż spotkam swoją klasę, myśl o powrocie nie była aż taka straszna. Nawet 

nie zdawałam sobie sprawy, że nauczyciele będą tacy łagodni, m.in. nie będą sprawdzać notatek i robić 

kartkówek. Po już ponad dwóch tygodniach bardzo cieszyłam się z tego, że wróciliśmy do szkoły. 

 

Paulina S. 
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Cuda natury według naszych koleżanek i kolegów 
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Uśmiechnij się 

 

Zdalna lekcja. Nauczycielka sprawdza obecność. 

- Kasia Kowalska. 

- Jestem. 

- Jasiu Nowak. 

- Jestem. 

Po sprawdzeniu obecności, pani pyta Jasia: 

- Co to jest podmiot? 

Cisza, nikt się nie odzywa. Po chwili Ola mówi: 

- Jasiu napisał, że mikrofon dzisiaj mu nie działa. 

 

(Wiemy, że takie sytuacje zdarzały się bardzo często.) 
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Rocznica lotu w kosmos 

 

Mało kto z nas pamięta, ale nie tak dawno obchodziliśmy 60. rocznicę historycznego lotu w kosmos. 

Wówczas bowiem Jurij Gagarin w ramach projektu „Wostok” jako pierwszy człowiek w historii okrążył 

Ziemię w przestrzeni kosmicznej. 

Historyczny lot odbył się 12 kwietnia 1961 roku. Statek kosmiczny „Wostok1”,  

na pokładzie którego był Jurij Gagarin, wystartował o godzinie 6:07 z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, 

a o 6:17 wszedł na orbitę.  

Lecąc z prędkością ponad 27 tysięcy kilometrów na godzinę, kosmonauta przeleciał nad Pacyfikiem, 

Południową Ameryką, Atlantykiem oraz nad Afryką.  

O godzinie 7:25 „Wostok 1” ponownie zaczął wchodzić w atmosferę. Jednak w drodze powrotnej na Ziemię 

pojawiły się kłopoty techniczne. Na wysokości 7 kilometrów Gagarin katapultował się ze statku (zgodnie  

z pierwotnym planem) i bezpiecznie wylądował na spadochronie o godzinie 7:55. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że cały lot, który trwał 108 minut, był całkowicie kontrolowany tylko  

z Ziemi, ponieważ nie wiadomo było jak organizm człowieka zachowa się  w przestrzeni kosmicznej. Gagarin 

mógł co prawda przejąć nad nim kontrolę, ale tylko w ostateczności i tylko po wprowadzeniu specjalnego 

sześciocyfrowego kodu. 

I choć lot ten zapisał się szczególnie w historii lotów kosmicznych, a Jurij Gagarin uznawany jest  

za pierwszego człowieka, który okrążył Ziemię, to należy pamiętać, że „Wostok1” dokonał niepełnego 

okrążenia orbity satelitarnej, gdyż do pełnego okrążenia zabrakło mu 1500 kilometrów. 

 

Szymon P. 

 

 

 

W +               + A E 

 
Zuzanna S. 
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Promocja zdrowego stylu życia 

 

10 lipca 2020 roku w Gdańsku odbyły się targi pod tytułem Ekocuda. Prezentowano na nich kosmetyki, 

które są ekologiczne. Są to pierwsze i największe takie targi w Polsce. 

Do tej pory zorganizowano 7 edycji w Warszawie, z czego ostatnia zgromadziła ok. 175 marek i prawie 28 

000 odwiedzających. Jesienią tego roku targi Ekocuda po raz czwarty odbyły się w Gdańsku, a w Poznaniu 

trzy razy. Na targach swoje produkty prezentują przede wszystkim polscy producenci kosmetyków 

naturalnych, organicznych i wegańskich. Pojawiają się również marki zagraniczne, które są dostępne  

na rodzimym rynku. Można spotkać tam wiele ciekawych osób. 

Na targach promuje się ekologię , zdrowy tryb życia i poprawne odżywianie się. 

Miejsce jest warte zwiedzenia, ponieważ można dowiedzieć się wielu rzeczy  

o pielęgnacji swojej skóry i zdrowym stylu życia. Polecam wam to miejsce. 

 

                                                                                                                                          Aleksander F.  

 

 

       1.       

    2.          

      3.         

 4.             

   5.           

       6.       

     7.         

 

1.Jest jej bardzo dużo w morzu. 

2. Co rozkładamy na plaży? 

3. Czego poszukują piraci? 

4.Możesz ją pić latem na ochłodzenie. 

5.Świeci na niebie. 

6.Na rolkach, na rowerze… 

7.Do opalania. 

Marta W.  
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Zasady sprzyjające bezpieczeństwu w czasie wakacji 

 

 Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad dotyczących 

bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. 

 Bądźmy widoczni na drodze i w jej pobliżu - nośmy 

elementy odblaskowe. 

 Pamiętajmy o telefonach alarmowych (numer 

alarmowy – 112). 

 Myślmy i przewidujmy konsekwencje swoich 

zachowań w miejscach zabaw i odpoczynku. 

 Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem. 

 Kąpmy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod czujnym pod okiem ratownika. 

 Nie skaczmy do wody w miejscach do tego nieprzystosowanych. 

 Przebywając na plaży chrońmy ciało kremem z odpowiednim filtrem − uchronimy się  

od poparzeń.  

 Nakrycie głowy uchroni Nas przed udarem słonecznym, a zapas wody i napojów  

przed odwodnieniem. 

 Używajmy kasków chroniących głowę - na rowerze, rolkach itp. 

 

Pomysł na wakacje, gdy pada deszcz 

 

          Ostatnio oglądałam film pt: „Czarny Rycerz”. Reżyserem tej komedii przygodowej jest Gil Jungen. 

Główną rolę odgrywa Martin Lawrence, który wciela się w postać Jamala Walkera. Rok produkcji tego filmu 

to 2001. Czas trwania komedii 1,36 minut. 

          Scenarzystami tego filmu są Darryl Quarles, Peter Gaulke oraz Gerry Swallow. Scenografię 

przygotowały Leslie Dilley, Steve Cooper i Peg Cumings. Za muzykę odpowiedzialny jest Randy Edelman i 

muszę przyznać, że świetnie pasuje do akcji. Historia opowiada o pracowniku parku rozrywki, który przenosi 

się do XIV-wiecznej Anglii. Przeżywa wiele przygód. Jeśli chodzi o scenariusz, bardzo mi się podobał. Film 

w niektórych momentach jest śmieszny. Nie podobały mi się sceny walki. 

           Uważam, że jest to film godny polecenia. Bardzo polecam tą komedię osobą, które chcą się pośmiać. 

   Zuzanna S.  
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Zuzanna T. 
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Z życia szkoły 

 

Dzień Dziecka 

 

1 czerwca na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziecka. Swoje początki ma on w 1925 roku. Wtedy to  

w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. Natomiast w naszym kraju Dzień Dziecka 

świętowano jeszcze przed II wojną światową,  z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku 

w  dniu 22 września. Wówczas odbywały się w szkołach uroczyste akademie, zabawy i wycieczki. Rozdawano również 

dzieciom słodycze.   

W 1952 roku ustalono to święto1 czerwca i tak już pozostało.  

Od wielu lat nauczyciele Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie starają się, aby pierwszy dzień czerwca 

był dniem niezwykłym dla uczniów. I tak też było i w tym roku. Wychowawcy zorganizowali w tym dniu wycieczki  

dla swoich uczniów.  
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Konkurs „British symbols”  

 

 

Konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu wiosny 
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Szkolny Konkurs Czytelniczy, Ortograficzny i Matematyczny 
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230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 

 


