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Spożywaj pyszne sałatki! (obraz z Internetu) 

 

Jedz owoce! (obraz z Internetu) 

 

Uprawiaj sporty! (obraz z Internetu) 

Zdrowie 
AUTOR: ZOSIA RADZIĘCIAK  

Żyjemy w czasie pandemii, która odebrała nam nie tylko swobodę, 
część radości, ale przede wszystkim zagroziła naszemu zdrowiu. 
Wyjątkowo w naszych czasach każdy z nas powinien więc dbać  
o swoje zdrowie. Aby to zrobić, należy wychodzić codziennie na 
świeże powietrze, jeść owoce i warzywa, zdrowo się odżywiać  
i uprawiać jakieś sporty. 
Co dokładnie znaczy zdrowie? Jeśli człowiek jest zdrowy, może się 
tym cieszyć, nie martwić się o to, że w naszym ciele mnożą się jakiś 
wirusy czy bakterie, które go wyniszczają. W obecnej sytuacji ważne 
jest przyjmowanie witamin, szczególnie z grupy B: B2, B6, B11 i B12. 
Witamina B2 jest na przykład w jajkach, orzechach 
włoskich, drożdżach i fasoli. B6 można znaleźć przykładowo   
w  orzechach  laskowych  i włoskich, nasionach roślin strączkowych 
oraz w kiełkach pszenicy. B11 znajduje się między innymi  
w warzywach liściastych, szpinaku, sałacie, szparagach, brokułach, 
kalafiorze. Natomiast B12 jest w chudych mięsach, jajach, serach, 
skorupiakach i rybach. 
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Zdrowie w dobie pandemii     I     Jesteś humanistą czy umysłem ścisłym?     I     Co to jest ekologia?      

Nauka zdalna – jak przetrwać?I     Ćwiczenia fizyczne w domu 
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SŁOWO KLUCZOWE 

Jesteś 
humanistą czy 
umysłem  
ścisłym? 
Sprawdź!   
AUTOR: NATALIA CIEŚLAK 

Jesteś humanistą 
czy umysłem  
ścisłym? Sprawdź!   
Na podstawie tych pięciu pytań 
dowiesz się, czy jesteś 
humanistą, czy umysłem ścisłym. 
1. Który z tych 

przedmiotów to twój 
ulubiony : 

a) matematyka, fizyka 
chemia 

b) polski, historia, WOS 

 
2. Czy jesteś dobry z 

języków obcych ? 

a) Nie 

b) Tak 

3. Czy lubisz liczyć ? 
a) Nie 
b) Tak 

4. Czy czytasz książki? 
a) oczywiście 
b) tylko lektury 

5. Kim chcesz zostać ? 
a) naukowcem, 

astronomem, 
matematykiem 

b) aktorem, pisarzem, 
dziennikarzem 

 
 
Jeśli masz więcej 
odpowiedzi A, wychodzi na 
to, że jesteś umysłem 
ścisłym. Jeśli przeważają 
odpowiedzi B, to raczej 
jesteś humanistą. 
 
 

AUTOR: NATALIA CIEŚLAK  

EKOLOGIA   

  

Co to jest ekologia?  
Ekologia to nauka o  funkcjonowaniu 
przyrody; zajmuje się jej ochroną, 
badaniem wpływu różnych czynników na 
ekosystemy. Ekolodzy postulują 
np. niekorzystanie z plastikowych słomek, 
używanie materiałowych 
toreb, niewyrzucanie jedzenia. Jeśli chcesz 
pomóc naszej planecie, możesz  na 
przykład posprzątać lasy lub 
parki. Pamiętaj, że łatwiej  je się sprząta   
ze znajomymi niż w pojedynkę.   
 
 
 

Kim jest ekolog? Jak nim 
zostać? Ekologiem jest osoba, która 
działa w zgodzie z naturą i 
podporządkowuje się jej 
zasadom. Benedykt Dybowski to 
przyrodnik, podróżnik, odkrywca, 
naukowiec, który opisał ponad 400 
gatunków zwierząt żyjących w rejonie 
Bajkału. Tak jak on możesz zostać 
ekologiem. 

Wystarczy, że będziesz stosował się 
do zasad naszej planety i aktywnie 
działał, żeby pomóc naturze. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o 
ekologii, zapraszam cię na stronę 
WWF lub 
na: młodzieżowystrajkklimatyczny.  
  
 

 
Jak pomóc naturze??? (obrazy z Internetu) 
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AUTOR: ALICJA LEDWOROWSKA 

NAUKA ZDALNA 
Spróbuję odpowiedzieć  
na istotne pytania związane  
z pandemią i edukacją 
domową. Od wielu miesięcy 
mamy styczność z nauką 
zdalną, którą na początku 
pandemii uważaliśmy za 
krótkie ferie od szkoły. Dziś 
jednak ta forma pracy staje  
się codziennością uczniów 
polskich szkół. 

Edukacja domowa nas 
zaskoczyła, ponieważ z dnia 
na dzień zapadła decyzja  
o zamknięciu szkół na pewien 
nieokreślony okres. Problemy 
zaczęły się w marcu 
poprzedniego roku, gdy 
zaczęło brakować 
komputerów, a Internet stawał 
się coraz bardziej obciążony. 
Dziś nadal bywają problemy  
z dostępem do sieci, jednak 
wszyscy przyzwyczaili się  
do codziennego łącznia się  
na lekcje przez komputer. 

 

Zapytaliśmy o opinie grupę osób 
w ankiecie. Większość 
odpowiedziała tak samo, że woli 
chodzić do szkoły i kontaktować 
się bezpośrednio ze swoimi 
rówieśnikami. Wiemy,  
że edukacja zdalna nie jest dobra 
dla naszego umysłu, powoduje 
rozleniwienie i brak chęci do 
nauki. Jednak bez tej drugiej 
osoby obok możemy bardziej 
skupić się na lekcji oraz 
sprawdzianach i kartkówkach. 

 

A oto odpowiedzi na szereg 
pytań. Czy taki sposób nauczania 
potrwa jeszcze długo? Nie 
wiadomo, kiedy wrócimy do 
szkół, prawdopodobnie, gdy 
sytuacja pandemiczna się 
ureguluje i będzie taka 
możliwość. Czy podczas 
pandemii trzeba zdrowo się 
odżywiać? Nasz mózg ciągle się 
rozwija i my rośniemy, a do tego 
potrzebujemy odpowiednich 
składników odżywczych. 

 

(obraz z Internetu) 

Jak dobrze przygotować się do lekcji? Zawsze 
trzeba mieć ze sobą przybory szkolne  
i pamiętać o skupieniu; jest ono potrzebne, 
żeby zapamiętać najpotrzebniejsze informacje 
z lekcji. Czy warto ćwiczyć podczas pandemii? 
Tak, podczas pandemii warto zadbać  
o zdrowie fizyczne, a co za tym idzie 
psychiczne (różne formy aktywności 
fizycznej). Ważne jest również także zadbanie 
o wzrok, ponieważ śluzówka oka jest narażona 
na wysuszenie. Jak zadbać o nasze oczy? 
Należy zakupić płyn w aptece, aby nawilżyć 
oko, ponieważ, światło niebieskie z monitora 
może zapoczątkować lub pogłębić chorobę 
suchego oka. Może też warto wybrać się  
na wizytę kontrolną do okulisty co najmniej raz 
w roku? Jak zadbać o kontakty  
z rówieśnikami? Należy je pielęgnować, 
ponieważ to one dają nam poczucie szczęścia. 
Skoro nie powinniśmy spotykać się 
bezpośrednio, możemy korzystać z 
dostępnych nam technologii, możemy ze sobą 
rozmawiać, pisać przez telefon i wspierać się 
w tych trudnych czasach. 

Zdalny pęd do nauki ?!  (obrazy z Internetu)  

 



19.04.2021  / /  PONIEDZIAŁEK  / /  NUMER WYDANIA 3 
NASZA  

SZKOŁA 
 

STRONA 4 

Ćwiczenia dla uczniów w domu w dobie covid -19.  
AUTOR: MAJA ŚWITULSKA 

          Podczas nauki zdalnej dużo siedzimy przed komputerem. Zapominamy, 
 jak ważny jest dla nas sport. Aktywność fizyczna jest przez to ograniczona lub 
utrudniona. Jest wiele możliwości ćwiczeń w domu. Fitness, ćwiczenia cardio  
i tym podobne. Niewiele osób ma profesjonalny sprzęt do ćwiczeń w domu. 
Można je zastąpić poduszką, butelką wody, piłką czy krzesłem.  

          Pamiętaj! Siedzenie w domu to nie jest wymówka, aby nie ćwiczyć!    

 

 

(obray z Internetu) 
 
 
AUTOR: KRYSTYNA SYGUŁA 
 
Dziewięć sposobów na nudę w domu w dobie pandemii. 

 
1. Ćwicz utrzymywanie w dłoniach piłki nożnej  
       w różnych pozycjach (ile czasu możesz utrzymać  
       piłkę w powietrzu, nie upuszczając jej?).  
2.   Zbuduj tor przeszkód i pokonaj go na czas.  
3. Namaluj miniaturowe zdjęcie.  
3. Zrób ciastolinę, a z niej rzeźbę. 
4. Stwórz własną grę planszową i zaproś do gry  
       domowników.  
5. Sprawdź, czy możesz narysować obrazek stopą.  
6. Zrób teatr cieni.  
7. Twórz zakrzywione linie z domino. 
8. Zbuduj bazę / jaskinię z krzeseł, koców i poduszek.  
9. Napisz list do przyjaciela / kogoś z rodziny. 
10. Odpocznij, kiedy się zmęczysz.   

https://stopnadwadze.pl/sport/sport-porady/rodzaje-treningu-abs-cardio-interwaly-aerobowy/#ihumbak-anchor-0
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	Ćwiczenia dla uczniów w domu w dobie covid -19. 
	          Podczas nauki zdalnej dużo siedzimy przed komputerem. Zapominamy, jak ważny jest dla nas sport. Aktywność fizyczna jest przez to ograniczona lub utrudniona. Jest wiele możliwości ćwiczeń w domu. Fitness, ćwiczenia cardio i tym podobne. Niewiele osób ma profesjonalny sprzęt do ćwiczeń w domu. Można je zastąpić poduszką, butelką wody, piłką czy krzesłem. 


