
 

 

 



Słowo wstępne od redakcji 

Witamy Was w nowym numerze gazetki szkolnej Społeczna Times. 

W pierwszym numerze przedstawiamy: wspomnienia z lekcji online, z wakacji 

i powrotu do szkoły. A ukazuje nam to grafika tytułowa Lili M. z kl. VI, rysunki 

pokazujące atmosferę naszej szkoły to praca Zosi L. kl. VII, karykatura to pomysł 

Oli G.. Gabrysia G. i Piotrek M. zachęcą Was do czytania interesujących książek 

i ciekawostek o rybach, a są to uczniowie klasy VI. Proponujemy Wam, koleżanki 

i koledzy współpracę z redakcją. Materiały prosimy zgłaszać do sekretarza 

redakcji Gabrysi G. z klasy VI.  

Chcielibyśmy również podziękować nauczycielom za trud włożony w naszą 

edukację w poprzednim roku szkolnym, w czasie, który zaskoczył nas wszystkich. 

Tym, którzy niestrudzenie prowadzili z Nami lekcje pomimo występujących 

niekiedy problemów technicznych. 

Redaktor Naczelny 

Natasza M. kl. VI 

 

 

Kwarantanna 2020 

Nikt się tego nie spodziewał. Słyszeliśmy w radiu i telewizji, że w Chinach 

pojawił się groźny wirus. Niestety, zbliżał się również do Europy. Na początku 

marca pojawił się w Polsce. Dla tego zapadła decyzja rządu o zamknięciu szkół. 

Wydawało się, że to będą tylko dwa tygodnie. Nigdy nie myślałam, że na tak 

długo będę musiała zostać w domu. W pierwszym tygodniu pojechaliśmy do 

babci i dziadka na wieś. Dziwnie zakazy, nie można było się z nikim spotykać. 

Grupa przyjaciół, z którymi zawsze spędzam czas, została odizolowana. Każdy 

zamknięty w swoim domu była piękna pogoda, a my nie mogliśmy się bawić. 

Rozmawialiśmy przez płot, każdy na swoim podwórku. Był zakaz wszelkich 

spotkań i zbliżania się. Głównie ten czas spędziłam w domu, czytając książki 

i oglądając telewizję. Myślałam, że te dwa tygodnie szybko miną. Pojawiły się 

jednak niepokojące wieści. Koronawirus się rozprzestrzeniał. Było coraz więcej 

zachorowań i przypadków śmiertelnych. Nie wyglądało to dobrze. 

Wprowadzono zdalne nauczanie. Pierwsze lekcje były czymś nowym i trudnym. 



Powoli z tym sobie radziłam. Dużo pomagał mi tato. W komunikatach pojawiły 

się coraz ostrzejsze zakazy. Rodzice zabrali nas do domu. Wtedy wiedziałam, że 

do Wielkanocy nie wrócę do szkoły. Systematycznie uczestniczyłam w zajęciach 

internetowych. Było coraz lepiej. Wydawało mi się że to szybko się skończy. 

Jednak cały kraj został objęty kwarantanną. Był zakaz wychodzenia z domu 

i zgromadzeń. Święta spędziliśmy sami w domu. Nie było odwiedzin. Tyle 

świątecznych tradycji i zwyczajów ominęło mnie. Nie poświęciliśmy pokarmu 

w kościele. To były dziwne święta. Trochę smutne, bez bliskich. Do szkoły nie 

wróciliśmy po świętach. Nie podawano żadnych nowych informacji. Ciągle 

dokuczała mnie niepewność. Dochodził do tego strach, bo przecież mama i tato 

są lekarzami. Tak łatwo mogli się zarazić Koronawirusem. Kiedy rodzice szli do 

pracy, zostawaliśmy z bratem sami w domu. Na ten trudny czas kwarantanny 

przypadła nasza przeprowadzka do nowego domu. Pakowaliśmy rzeczy 

w pudełka i powoli przewoziliśmy je. Z powodu kwarantanny nikt nam w tym nie 

mógł pomóc. Wreszcie przyszedł czas, że mogliśmy wyjść z domu w maseczkach 

ochronnych. Bardzo brakowało mi spotkań z bliskimi, znajomymi. Tęskniłam za 

szkołą i nauczycielami. Przekonałam się że tradycyjne lekcje są o wiele lepsze. 

Nie zastąpi ich zdalne nauczanie. To bardzo trudny czas. Nie można pójść na mszę 

do kościoła, wybrać się na zakupy. Uczestniczyliśmy w mszach transmitowanych 

w telewizji. Nic nie mogłam zrobić, jak tylko dostosować się do sytuacji i zaleceń. 

Komunikaty o zakażonych i ofiarach śmiertelnych przerażały mnie. Wreszcie 

zniesiono część zakazów. Mogliśmy się wreszcie spotkać z dziadkami. Przyjechali, 

by pomóc w przeprowadzce. Dobrze, że mieliśmy wszystko spakowane, to poszło 

sprawnie. Najwięcej pracowali mama i tata. Starałam się im pomagać, jednak to 

oni byli dla mnie bohaterami tej rodzinnej przeprowadzki. Czasem 

zastanawiałam się, z skąd biorą siłę, bo przecież pracowali zawodowo. Od 9 maja 

mieszkamy w nowym domu. Jest tu bardzo ładnie, a ja czekam na powrót do 

szkoły. Chciałabym jak najszybciej znaleźć się w swojej ławce przy Dominice. Nic 

jednak na to jednak nie wskazuje. Nie spotkamy się w szkolnej grupie przyjaciół. 

Od pierwszego czerwca mają odbywać się konsultacje dla uczniów szkół 

podstawowych z nauczycielami. Jestem ciekawa jak to będzie przebiegało. 

Wybuch epidemii Koronawirusa zburzył dotychczasową normalność. Chyba już 

nic nie będzie jak dawniej :( 

Gosia B. 

Kl. VII 

 



Wakacje w nowej rzeczywistości 

Od 11 marca zaczął się inny czas, którego do tej pory nie znaliśmy. 

Wszystko dookoła się zatrzymało. Niestety nie mogliśmy chodzić do szkoły 

i musieliśmy zacząć naukę online zdała od siebie i nauczycieli, których pracę 

doceniliśmy jeszcze bardziej ale przede wszystkim pracowaliśmy na swoją 

samodyscyplinę. Na początku zapewne było trudno odnaleźć się większości z nas 

w takiej nauce. Jednak z każdym dniem było coraz łatwiej. Nauczyciele 

przygotowywali i prowadzili lekcje zdalnie, starając się pomóc nam odnaleźć się 

w tej nowej sytuacji. Tak dotrwaliśmy do końca roku. Na szczęście, po trzech 

miesiącach czekania, mieliśmy okazję zobaczyć się na uroczystości zakończenia 

roku szkolnego. Był to dzień, który wyglądał inaczej niż w poprzednich latach... 

Wirus był także z nami na wakacje. Po 3 miesiącach przebywania w domu, 

przez obecnego Koronawirusa, zaczęliśmy wszyscy korzystać z ciepłej pogody, 

świeżego powietrza, był czas na aktywne spędzanie dni. Niektórzy wyjechali za 

granicę a większość z nas została w Polsce i zwiedzaliśmy dzięki temu nasz kraj 

w maseczkach. Każdy z nas czuł potrzebę normalnego życia. Pełno turystów było 

na plażach i na szlakach górskich. Podczas tych wakacji słyszeliśmy 

o ograniczeniach i każdy z nas starał się trzymać dystans. Spotykaliśmy się jednak 

z koleżankami i kolegami, by wspólnie spędzić czas, którego tak bardzo nam 

brakowało. Wbrew pozorom te wakacje minęły szybko... 

Duża część z nas nie mogła się doczekać roku szkolnego, klimatu przerw 

miedzy lekcjami, ale również mieliśmy obawy jak będą wyglądać nasze dni 

w szkole. Bardzo stęskniliśmy się za nauczycielami, którzy przygotowali szkołę na 

nasze przybycie. Siedzimy oddzielnie w ławkach, bardziej dbamy o higienę 

osobistą w szkole i poza nią. Dołączyli do naszej szkoły nowi uczniowie i mamy 

nadzieję, że spodoba się im tak bardzo jak nam. Tak po kilkunastu dniach 

spędzonych w szkolnych murach, wszystko wraca do czasu sprzed marca 2020. 

Chyba nigdy nikt nie cieszył się tak bardzo na powrót do szkoły jak 

uczniowie w tym roku I!! 

Natasza kl. 6 



 

 

 

Enola Holmes 

Książka „Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" opowiada 

o dziewczynie, która mieszka w Ferndell Hall. Bohaterka ma na imię Enola 

Holmes i jest przeciwniczką noszenia gorsetów i długich sukien. Ma dwóch braci: 

Sherlocka i Mycrofta, którzy mieszkają w Londynie. Wychowuje ją matka. W dniu 

jej 14-nastych urodzin niespodziewanie znika. Enola, aby dowiedzieć się co się 

stało wezwała na pomoc swoich braci. Ustalili oni, że matka uciekła. Dziewczyna 

wkrótce postanawia zacząć samodzielne poszukiwania. Wyrusza na rowerze 

i dostaje się do pewnego miasta, w którym znajduje się stacja kolejowa. W końcu 

zaczyna rozumieć, że matka uciekając daje jej przykład do ucieczki. 

W Polsce można kupić trzy tomy Enoli. Polecam tę książkę tym, którzy lubią 

rozwiązywać zagadki. Niedługo na Netflixie ukaże się film opisujący wszystkie 

tomy. Zachęcam do przeczytania tej książki, bo naprawdę warto. 

Gabrysia kl.6 

 



 

 

 



„Ciekawostki o rybach polski” 

 

Sum pospolity 

 

swiatsuma.com 

Rekord polski to 251 cm i 105 kg. Jest to druga pod względem wielkości 

(po biełudze) ryba polski. Sum pospolity może ważyć 300 kg i mierzyć 5 m 

długości. Naukowcy mówią, że sum zjada wszystko na swojej drodze. 

W żołądkach sumów (po ich przepłukaniu) znajdowano: martwe karpie, inne 

mniejsze ryby, żaby, szczury, małe ptaki, piłki i puszki po piwie. Pewna ryba 

próbowała połknąć dużą piłkę. Występuje też odmiana albinotyczna suma. 

 

swiatsuma.com 



Wyhodowano również odmiany akwariowe takie jak sumik rekini i szklisty. 

Mają one na całym ciele ponad 27 tys. Kubków smakowych. Samica składa ponad 

30 tys. jaj. Nie należy jeść dużych sumów, ponieważ są one otłuszczone 

i niesmaczne. Zaleca się jeść osobniki, których waga nie przekracza 15 kg. 

 

Szczupak pospolity 

 

wedkuje.pl 

Ten osobnik został złapany w Morzu Bałtyckim. Mierzył on 130 cm długości 

i ważył 24 kg. Naukowcy nie mogą wyjaśnić jak ten szczupak znalazł się w Morzu 

Bałtyckim. Tu podobnie jak u suma występuje odmiana albinotyczna. 

 

wedkuje.pl 

Jego mięso jest wysoko cenione. Złowiono około 100 osobników albinosów. 

Szczupak jest rybą, z której zrobiono najwięcej potraw. 



Karp 

 

karp.max.pl 

Ten okaz został złapany na prywatnym stawie w województwie Mazowieckim. 

Ważył on 51,20kg. Nie wiemy gdzie dokładnie został złapany. W Polsce 

występuje kilka podgatunków karpia: karp pełnołuski, lustrzeń, nagi oraz koi. 

Występuje w odmianie albinotycznej. Jedynie karp koi występuje w odmianie 

albinotycznej. 

 

pleciona.pl 



Faktem jest to, że wykształcono nawet specjalną odmianę metody gruntowej do 

połowu tych ryb. Jest to feeder. 

 

Amur 

 

sputnik.pl 

Ten amur ważył 44kg i mierzył 140cm. Amury są wykorzystywane w celu zjadania 

chwastów wodnych. Odmiana albinotyczna występuje w jednym zbiorniku 

hodowlanym. Na wolności nie można spotkać dzikiego amura albinosa. 

 

sputnik.pl 

 

 



Okoń 

 
sport.pl 

Największy okoń polski ważył 5,53kg i mierzył 50cm. Okonie są cenione, 

ponieważ nie zjadają dużej ilości pokarmu i występują we wszystkich zbiornikach 

słodkowodnych polski i z powodu mięsa. 

 

sport.pl 

Są one również wykorzystywane do łapania innych ryb gdyż np. szczupaki 

uwielbiają jeść Okonie. 

Tutaj kończę ciekawostki o rybach. Wybrałem najciekawsze gatunki ryb. 

Ciekawe czy kiedyś złowię rekordową rybę lub albinosa? Przekonamy się za parę 

dekad.      

Piotr Magdziarz 

          KL.VI 
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