GAZETKĘ PRZYGOTOWAŁA EWA KUBIAK
Z UCZNIAMI KLAS: V c, V d, V f.

Warto patrzed oczyma dziecka
Autorką oryginalnego tytułu tej okolicznościowej publikacji jest
Julia Kląskała z klasy V f. W zamieszczonym poniżej artykule uczennica
wyjaśnia, skąd wzięła takie trafne określenie.
Pod koniec roku, kiedy było już wiadomo, że nie wrócimy do
szkoły, zaproponowałam piątoklasistom cykl lekcji na temat prasy.
Zaangażowanie dzieci skłoniło mnie do ogłoszenia miniaturowego
konkursu online na napisanie artykułu prasowego poświęconego
nauce w dobie pandemii Covid - 19.
Ku mojej radości uczniowie, chod w wielu przypadkach tak
bardzo przeciążeni pracą przed monitorem ekranowym, nadesłali
teksty. Cztery najciekawsze postanowiłam zaprezentowad szerszej
społeczności, gdyż odzwierciedlają autentyczne odczucia i problemy
dzieci w tym okresie.
Wszyscy mamy nadzieję, że od września będziemy
mogli spotkad się już fizycznie, by zasiąśd w szkolnych
ławkach.
Ewa Kubiak
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NAUCOVID
Julia Kląskała, klasa 5 f
Nazywam się Julka i jestem uczennicą piątej klasy szkoły podstawowej.
Chciałabym opisad, jak wygląda nauka w czasie pandemii. Stąd tytuł mojego
krótkiego artykułu „Naukovid”, czyli nauka plus covid.
Każdego dnia od rana sprawdzam
pocztę email, gdzie nauczyciele
zamieszczają nam lekcje. Normalnie,
gdyby nie pandemia, odbywałyby się
one w szkole. Niektóre przedmioty
są łatwe do nauki w domu, bo
wystarczy przeczytad dany temat,
polecenia i można działad, ale nad
niektórymi to trzeba posiedzied.
Często pomaga mi brat lub rodzice.
Nic nie jest w stanie zastąpid
normalnych lekcji, gdy to nauczyciel
wytłumaczy nowy temat.
W klasie możemy wspólnie o tym
porozmawiad.

W domu nam samym jest ciężko.
Czasami są lekcje online, ale
przecież nie wszyscy posiadają
kamery, mikrofony i dobre łącze
internetowe.
Ja mam w domu jeden komputer
i muszę się wymieniad z bratem.
Zdarza się, że się kłócimy, kto ma
pierwszy spisad notatki. Brakuje mi
koleżanek i kolegów.
Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy
do szkoły, bo nauka w szkole to
nauka, a w domu to NAUCOVID.
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MAŁY, ALE GROŹNY
Kornelia Kapella, klasa 5 d

Wirus Covid-19
spowodował ogromną
zmianę w naszym
codziennym życiu.
Nikt się jej nie
spodziewał!

Na początku marca władze
naszego kraju ogłosiły stan epidemii.
Musieliśmy ograniczyd kontakty
międzyludzkie. W związku z tym
zawieszono zajęcia w szkołach.
Edukację
kontynuowaliśmy
w domach, łącząc się z nauczycielami drogą internetową.
Zajęcia mogły odbywad się metodą
online z wykorzystaniem różnych
aplikacji, programów czy platform
edukacyjnych.
W wielu przypadkach rozmawialiśmy bezpośrednio z naszymi
wychowawcami, widząc się i słysząc.
Uczniowie mogli podczas wykonywania zadao czy dwiczeo także
konsultowad się z uczącymi jak
również ze sobą drogą mailową.

Samodzielnie i wg przekazywanych
instrukcji zgłębiali nowe tematy
i poszerzali wiedzę, a odrabiane
zadania domowe wysyłali do oceny
nauczycielom.
Początkowo nie było to takie
proste, ale wspólnymi siłami jakoś
daliśmy radę. Wszyscy starali się
zdobywad dobre oceny, bo rok
szkolny szybko dobiegał kooca.
To doświadczenie pokazało
nam, jak wszystko potrafi zmienid
jeden mały, ale groźny wirus. Oby ta
sytuacja w koocu zmieniła się na
lepsze i wtedy będziemy mogli
kontynuowad naukę w nowym roku
szkolnym w budynku naszej
Dwunastki.
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PANDEMIA COVID -19
Adrian Popek, klasa 5 f
Wszystkich zaskoczyła sytuacja, z którą się zmagamy do dzisiejszego dnia,
czyli pandemia Covid -19. Ograniczenia, wprowadzone w różnych dziedzinach
codziennego życia, nie ominęły również nauki szkolnej wielu tysięcy dzieci
i młodzieży.
Poza tym nie zawsze każdy mógł
mied dostęp do komputera, gdyż
w domu korzystali z niego też inni
członkowie rodziny.
W koocu przyzwyczailiśmy się do
prowadzonych zdalnie lekcji.
Robienie zapisków w zeszycie,
odsyłanie zadao wymagało dużego
poświęcenia i skupienia uwagi.
Nauczyciele chcieli, aby zdalne
lekcje były wysyłane w różnych
aplikacjach, co stawało się trochę
kłopotliwe, aby przez pomyłkę źle
nie przesład. Po pewnym czasie
przyzwyczailiśmy się do tego rodzaju
kontaktu.
Lekcje w szkole z nauczycielem są
jednak lepsze niż te online, bo
bezpośredni kontakt natychmiast
pozwala wyjaśnid niejasności.
Nauka w dobie pandemii Covid -19
w tym roku szkolnym
była niełatwa zarówno
dla nauczycieli jak
i uczniów. Pomimo
trudności z obu stron
dobrnęliśmy szczęśliwie
do kooca roku szkolnego.
Miejmy nadzieję, że kolejny
będzie inny.

Utrudnienia, z którymi musimy się
mierzyd każdego dnia, wymagają od
nas dużo wysiłku i cierpliwości. To
coś nowego, a zarazem nieprzewidywalnego, ponieważ zagraża naszemu
zdrowiu i życiu.
Najważniejsze, że nauka szkolna nie
została przerwana, zmieniła się tylko
lokalizacja prowadzonych zajęd.
Zamiast lekcji w klasach
z nauczycielem i rówieśnikami trzeba było pozostad w domu.
Codzienne polecenia wykonania
bieżących notatek, dwiczeo i zadao
domowych przekazywano nam
drogą elektroniczną. Nie było to zbyt
łatwe, gdyż urządzenia komputerowe zostały przeciążone nadmiernym
transferem danych.
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NAUKA W CZASIE PANDEMII COVID - 19
Julia Nowak, klasa 5 c
Pandemia koronawirusa zabiła tysiące ludzi na całym świecie. Z tej przyczyny
w wielu paostwach, również i w Polsce, wprowadzono mnóstwo obostrzeo.
Jednym z nich było zamknięcie szkół i zaczęcie od marca nauki zdalnej, która
przyczyniła się do wielu zmian w edukacji.

Uczniowie jak i nauczyciele
musieli przyzwyczaid się do nowej
formy pracy i nauki. Jednak na
początku było bardzo ciężko.
Pojawiły się problemy z dostępem
w rodzinach wieloosobowych do
internetu oraz organizacją zajęd
online.
Po kilku dniach wszystko zaczęło się
układad i większośd radziła sobie z tą
sytuacją. Nauczyciele coraz częściej
prowadzili lekcje online, niektórzy
zostali przy wysyłaniu zadao na

różnych platformach edukacyjnych,
do których dostęp otrzymywał
każdy uczeo. Okazało się jednak, że
nie wszyscy uczniowie regularnie
korzystali z komunikatorów i nie
sprawdzali, co muszą wykonad
w domu. Wielu nie uczestniczyło
także w lekcjach online i nie łączyło
się na czas z nauczycielami.
W takich sytuacjach pedagodzy
dzwonili do rodziców ucznia, starali
się takim dzieciom pomagad, na
przykład łącząc się z nimi prywatnie.
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Dla niektórych ta forma edukacji
okazała się bardzo trudna, stąd
obawy, by oceny z poszczególnych
przedmiotów nauczania nie były
niższe. Kiedy podjęto decyzję, że
placówki oświatowe w tym roku
szkolnym nie zaczną już działad,
a uczniowie nie zakooczą tego roku
szkolnego w tradycyjny sposób,
nauczyciele
zaczęli
prowadzid
w szkołach konsultacje dla uczniów,
którzy mają potrzebę poprawienia
noty, nadrobienia zaległości czy
uzyskania porady przed egzaminem
ósmoklasisty.

Ostatecznie wystawiono oceny na
koniec roku, a wielu uczniów
zdobyło jednak świadectwo z wyróżnieniem.
Chod sama należę do grupy osób
z najwyższą średnią, uważam, że
nauka w dobie pandemii to nie to
samo, co nauka w szkole. Jest ona
trudniejsza i dla uczniów, i dla
nauczycieli.
Każdy ma nadzieję, że od
września szkoły zaczną pracowad
normalnie i powróci tradycyjny
model nauczania.
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