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Drodzy Czytelnicy,

Numer "Zeszytu w kratkę", który właśnie czytacie powstawał w nietypowym dla
wszystkich czasie. Od 17. marca nie możemy spotykać się na szkolnych korytarzach.
Zostaliśmy zobowiązani do siedzenia w domu, zdalnej nauki i robienia wszystkiego we
własnych domach. 
W domach Waszych kolegów powstały zatem wszystkie teksty to tego numeru. Mamy
nadzieję, że umilą Wam kilka chwil.
Cała Redakcja pragnie złożyć najlepsze życzenia Wielkanocne dla Was i Waszych
bliskich. Znajdziecie tu również życzenia od Pani Dyrektor.
Szczególne podziękowania za wkład dla:Remika, Maksa, Nadii, Szymona i Ani z 3b,
Alexa, Bartka, Kuby i Marysi z 2b. Serdeczne podziękowania również dla Rodziców
tych uczniów.
Wesołych Świąt w domu!

                                                                                            Redaktor Naczelna, A.K.

W domu Elficzka
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       ZOSTAŃ W DOMU!!!

Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które
miały kontakt lub styczność z osobami chorymi
lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem
Covid-19.  
Kwarantanna domowa jest środkiem
zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie
rozprzestrzeniania się niebezpiecznych wirusów.
Szczególne wskazania do kwarantanny pojawiają
się w sytuacjach epidemiologicznych. Odgórne
zalecenia do pozostania w domu pojawiły się w
obecnej sytuacji związane z ryzykiem zarażenia
się koronawirusem.
Jak wskazują uczeni z Johns Hopkins Univeristy,
w przypadku zarażenia siękoronawirusem,
objawy pojawiają się w ciągu 5-12 dni. Po
przeanalizowaniu około 200 przypadków infekcji,
eksperci ustalili, że średni czas inkubacji
(wylęgania się) wynosi pięć dni. Symptomy
choroby ujawniają się u znacznej większości
pacjentów (97 proc.) w ciągu 12 dni.
Na całym świecie stosuje się 14-dniową
kwarantannę lub czynny okres obserwacji osób, o
których wiadomo, że są narażone na wysokie
ryzyko zakażenia z powodu kontaktu z
chorującymi na Covid-19.

Zdrówka wszystkim :)
                                           Czeszka

Co to jest koronawirus, dlaczego i dla kogo
jest niebezpieczny, skąd się wziął?

Koronawirus - to bardzo zaraźliwy wirus o
nazwie SARS-Cov-2, wywołujący chorobę o
nazwie COVID-19. Najczęściej występujące
objawy choroby spowodowanej zarażeniem
koronawirusem to: gorączka, kaszel, duszność,
problemy 
z oddychaniem. Chorobie mogą także
towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Koronawirus

Koronawirus pokonał barierę międzygatunkową i
ze zwierząt przeniósł się na ludzi. Nadal  trwają
poszukiwania odpowiedzi jak do tego doszło.
Naukowcy z Chin poinformowali, że
prawdopodobnie pośrednim gospodarzem dla
tego wirusa mógł być łuskowiec (pangolin).

Wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, czyli
zarówno dzieci, młodzież, dorośli i osoby w
starszym wieku mogą zostać zainfekowani
koronawirusem. Jednakże to osoby starsze i
chorujące na choroby przewlekłe, takie jak:
astma, cukrzyca i choroby serca, są bardziej
narażone na wystąpienie ciężkich objawów
choroby wywoływanej przez koronawirus.

WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia zaleca
osobom w każdym wieku, aby w miarę
możliwości chroniły siebie i swoich bliskich oraz
resztę społeczeństwa przed wirusem, np.
poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk,
nieprzebywanie w dużych grupach oraz przede
wszystkim pozostawanie w domach, jeżeli to
tylko jest możliwe. 
#zostańwdomu
Remek :)

Myj ręce

gazetaprawna.pl

ole.pl

http://www.choroby.senior.pl/78,0,Koronawirus-jest-najgrozniejszy-u-seniorow-Kilka-wskazowek,30887.html
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Plusy i minusy zdalnej edukacji.

W okresie trwania epidemii koronawirusa jesteśmy
zobowiązani do korzystania z tzw. zdalnej edukacji,
czym ona właściwie jest i jakie są jej plusy i minusy?

Zdalna edukacja - to nauczanie na odległość,
czyli metoda uczenia się charakteryzująca się
odizolowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od
grupy uczących się. Zastępuje ona bezpośrednią
komunikację (typową dla tradycyjnej edukacji),
komunikacją, w której pośredniczy technologia
komunikacyjna (np. Internet) lub tradycyjna poczta.

Plusy zdalnej edukacji:

·  dowolny czas realizacji zadań do wykonania,
·  urozmaicenie nauki przy zastosowaniu
różnorodnych multimediów,
·  wykonywanie zadań we własnym tempie,
·  dłuższe przerwy między koniecznością
wykonywania kolejnych zadań,
·  nauka bez konieczności wychodzenia z domu.

Minusy zdalnej edukacji:

•   brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami,
•   brak bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi oraz
koleżankami i kolegami z klasy i szkoły,
•   poczucie odosobnienia,
•   problemy z mobilizacją i samodyscypliną,
•   po prostu tęsknota za „szkolnym życiem” :)

Maks

Zdalna edukacja

Ciekawostki z kosmosu - Kosmiczny bałwanek,
czyli WDJ0551+4135

Ciekawostką jest odkrycie astronomów, którzy
„wypatrzyli” w kosmosie wielkiego bałwana. Nie ma
jednak on nic wspólnego ze śniegiem czy
przemijającą już zimą. To dwa ciała niebieskie
(konkretnie: dwa białe karły, czyli wypalone gwiazdy
podobne do naszego Słońca), które „złączyły się ze
sobą”, najprawdopodobniej przez anomalie, które
wystąpiły w ich polach magnetycznych. Co z kolei
sprawiło, że wyglądają jak „bałwanek” wywołując
uśmiech nie tylko na twarzach naukowców.  
Remek

1

 Ciekawostki ze świata zwierząt. 

Niedźwiedzie polarne.

Niedźwiedzie polarne, tak kochane przez nas „białe
misie”, to największe i najbardziej niebezpieczne
drapieżniki świata. Są naprawdę ogromne, ich waga
może dochodzić nawet do 800 kg i mają około 3 m
długości. Zamieszkują Arktykę. Żyją zarówno na
lądzie jak i w wodzie, są doskonałymi pływakami i
nurkami (łacińska nazwa tego gatunku brzmi „Ursus
maritimus”, czyli „niedźwiedź morski”). Pomimo tego,
że są okrutnymi drapieżnikami, dla swojego
potomstwa zmieniają się w troskliwych i bardzo
delikatnych rodziców. I co bardzo ciekawe wcale nie
są białe. Ich skóra jest czarna, a furto przezroczyste.
Biel, którą widzimy to efekt gry światła. I jeszcze jedna
ciekawostka: misie polarne, podobnie jak ja i mój brat,
bardzo często rodzą się jako bliźniaki ;) Maks

natgeokids.pl

nowaera.pl

national-geographic.pl

1
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Prima Aprilis

Prima aprilis 
to obyczaj związany z
pierwszym dniem kwietnia,
obchodzony w wielu krajach
świata. Polega on na
robieniu żartów, celowym
wprowadzaniu w błąd, by
inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego.

W krajach anglojęzycznych
1 kwietnia jest nazywany
„Dniem Głupców” (April
Fools’ Day lub All Fools’
Day). W Wielkiej Brytanii,
Australii i RPA wzajemne
żartobliwe oszukiwanie jest
uprawiane tylko do
południa.
A czy Wam udało się zrobić
psikusa najbliższym?
                                               
 A.K.

woda

wiersz

Jak w prosty sposób pokazać dzieciom
dlaczego tak ważne jest mycie rąk ,
szczególnie podczas obecnej epidemii
koronawirusa?

Instrukcja:
1. Nalej wody do miski lub głębokiego talerza.
2. Wsyp trochę mielonego pieprzu.
3. Poproś dziecko o zanurzenie w tej
mieszaninie palca. Czy pieprz (nasz „wirus”)
przyczepia się do palca?
4. Poproś dziecko, by zanurzyło palec w
miseczce z mydłem i ponownie włożyło palec
do mieszanki wody z pieprzem

5. Obserwujcie razem jak „wirus” (ziarenka
pieprzu) ucieka przed mydłem! 

uciekający pieprz

Alex

www

Bartek B

www
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                       Wielkanoc

Choć dookoła krąży groźny wirus,
A z domu wyjść nie wolno,
Nadeszły Wielkanocne Święta
I każdy niech pamięta-
Z Rodziną jesteś więc się ciesz
bo dużo pysznych rzeczy zjesz.
Spokoju, szczęścia i radości
oraz Wesołego Alleluja
                              życzy cała
Redakcja

króliczek

Wielkanoc to wyjątkowy czas dla wszystkich ludzi, który w Polsce ma szczególny wymiar i zwyczaje.  W
te Święta Jezus zmartwychwstaje z grobu.

Okres świąteczny zaczyna się od Niedzieli Palmowej, dawniej zwanej "Kwietną" lub "Wierzbową" i
stanowi bardzo ważny dzień w tradycji chrześcijańskiej. Symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. W ten
dzień zanosimy do kościoła kupione lub własnoręcznie wykonane palmy. Poświęconej palemce
przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów by zapewniała rodzinie szczęście.
W Wielkim Tygodniu przeżywamy Triduum Paschalne- najważniejsze wydarzenie liturgiczne w Kościele
katolickim. Wierni przeżywają wtedy Misterium Paschalne-mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Triduum rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek. Z ołtarza znikają wtedy wszelkie przedmioty
a dzwony milkną aż do Zmartwychwstania. 
Następnie w Wielki Piątek odbywa się Droga Krzyżowa, podczas której składa się ciało Chrystusa do
grobu. Tego dnia obowiązuje ścisły post.
 Dodatkowym zwyczajem w Polsce jest święcenie pokarmów, które odbywa się w Wielką Sobotę.W ten
dzień święcone są nie tylko pokarmy ale i woda, ogień oraz cierń. Ozdobione bukszpanem koszyki
powinny zawierać: baranka, jajka, mięso (wędliny), chleb, chrzan, sól i babkę. Za dawnych czasów w
Wielką Sobotę spryskiwano dom na znak pomyślności.

Wielka Niedziela to pierwszy dzień świąt, dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas uroczystego
śniadania przy stole przykrytym białym obrusem dzielimy się święconym jajkiem i składamy sobie
życzenia. Na śniadanie wielkanocne podaje się zazwyczaj: żurek, białą kiełbasę, pasztety, pieczenie
oraz szynki. Konieczne są również wielkanocne ciasta, takie jak mazurek czy babka. W niektórych
regionach po świątecznym śniadaniu następuje tzw. Zajączek Wielkanocny, czyli szukanie drobnych
upominków ukrytych gdzieś w domu czy ogrodzie.

Drugi dzień świąt to Poniedziałek WIelkanocny czyli  Śmigus-dyngus, który kojarzy nam się przede
wszystkim z oblewaniem wodą innych osób. Zwyczaj ten wiąże się z dawnymi praktykami pogańskimi i
symbolizuje oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej obowiązywało
również uderzanie się wierzbowymi gałązkami (tzw. śmigus). Aby uniknąć śmigusa można było wykupić
się pisankami, słodyczami albo pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus.
Każdy region naszego kraju ma dodatkowe zwyczaje czy potrawy, co sprawia, że  Święta WIelkanocne
są jeszcze piękniejsze, ciekawsze i barwne.
Wesołych Świąt Wielkanocnych!!!                                                                       Szymon G.

www
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                                                                                                            Bielsko-Biała, dnia 9 kwietnia 2020 r.

 Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,

 zbliżają się Święta Wielkanocne. Życie niesie wiele niespodzianek. Jedne są miłe, inne służą temu, aby
zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad sobą, nad swoim postępowaniem, pochylić się nad tym, co
dobre i nad tym, co wymaga poprawy. 

Miniony czas był trudny dla nas wszystkich: dla Was, dla Rodziców, dla Nauczycieli i dla mnie. Każdy
podejmował swoje nowe zadania i starał się czynić to jak najlepiej. Nie wszystko od razu nam wychodzi.
Trzeba dużo trenować, żeby zostać mistrzem. Wiem, że dołożyliście wszelkich starań, aby wywiązać się z
nowych, niełatwych obowiązków. Dowodem na to, jak świetnie sobie radzicie są Wasze prace, które
przesyłacie nauczycielom. Dziękuję Wam za piękne życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia. Dziękuję za
przesyłane nam ciepłe słowa i świąteczne karty z życzeniami.

 Za Wami niełatwy czas bez koleżanek i kolegów, z którymi mogliście spędzać chwile na przerwach,
pracować w klasie. Nam też bardzo brakuje Waszych roześmianych twarzy, waszych psikusów, żartów. Bez
Was szkoła nie istnieje, to Wy ją tworzycie. 

Nie wiemy, kiedy na dobre wrócimy do szkoły, kiedy znów będziemy mogli się spotkać na szkolnych
korytarzach, ale chcę Was zapewnić, że tak jak szybko mijają dobre chwile, tak i trudne miną. Jednak z
każdej życiowej lekcji trzeba wyciągnąć wnioski, zastanowić się co mogę zrobić, na co mam wpływ. Może
komuś potrzebna jest Wasza pomoc? Spróbujcie, bo warto. Nic nie daje takiej radości, jak czynienie dobra
dla tych, których spotykamy na drodze naszego życia. Zastanówcie się, w czym moglibyście pomóc
Rodzicom, Rodzeństwu. Radość w ich oczach i wdzięczność będzie dla Was największą nagrodą. Nasz
Patron ksiądz Jan Twardowski mawiał: „Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się
oczy”. Życzę, aby praca dla drugiego człowieka sprawiała, że uśmiech na dobre zagości na twarzach
zarówno osób obdarowywanych jak i obdarowujących.

 Dziękuję Wam za dotychczasową intensywną pracę. Pamiętajcie, że w życiu im trudniej, tym satysfakcja
większa. Proste, tanie i łatwo zdobyte rzeczy szybko odchodzą w niepamięć. 

Życzę Wam, Waszym Rodzicom i Rodzeństwu, aby ten świąteczny czas, choć zupełnie inny niż wszystkie
święta przeżyte do tej pory, był radosnym przeżywaniem Wielkanocy w gronie najbliższych osób oraz
oczekiwaniem na szybkie spotkanie z nauczycielami, z koleżankami i kolegami. Życzę zdrowia i pogody
ducha oraz nadziei, że „jutro” będzie normalnie.

 Z serdecznymi pozdrowieniami 
 dyrektor szkoły

Kochani Czytelnicy,
Pani Dyrektor nie mogła osobiście złożyć Wam życzeń, dlatego publikujemy list, który
skierowany jest do Was wszystkich.
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Dla 3a

W koszyczku wielkanocnym, który święcimy w Wielką Sobotę, a także na stole wielkanocnym nie może
zabraknąć pięknie zdobionych jaj. Ich barwienie odbywa się zazwyczaj dzień wcześniej, czyli w piątek.
Technik zdobienia jaj jest naprawdę wiele, nie trzeba znać ich wszystkich, ale warto znać różnice między
pisankami a kraszankami.

Kraszanki
Nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, które polegało na farbowaniu na
jednokolorowo bez wzoru. Jaja barwiono w naturalnych barwnikach roślinnych, łupiny z cebuli w dawały
odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z buraków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski, natomiast
wywar z kory dębowej kolor czarny.
Tak zabarwione jaja zdobi się także wzorami, które są wyskrobywane ostrym narzędziem na skorupce.
Jajka zdobione tą techniką noszą nazwę drapanek. Technika w porównaniu z innymi metodami zdobienia
jaj wielkanocnych jest stosunkowo młoda.

Pisanki
Jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek. Wzór nanoszony jest na skorupkę
gorącym, roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w wywarze z naturalnych barwników. Podczas
gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte nie barwią się. Do pisania (nanoszenia wzorów)
używano szpilek, słomek i drewienek. Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne
barwione i dekorowane.

     
                                                                                                                       na podst. inf.prasowych, A.K.

B.K.
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Oto kartki przesłane przez uczniów naszej Szkoły.

kartka

życzenia

życzenia
kartka

Marysia T.

Marysia T.

Kuba H.
Alex D.
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