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To było wyzwanie… 

Ten rok miał zacząć się dla nas owocnie. Mieliśmy 

szansę pokazać innym, że nie ma dla nas równych! 

Jednak na naszej drodze stanął niespodziewany wróg, 

który pokrzyżował wszystko... 
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Zasady panujące w pandemii 

koronawirusa 
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Początek niebezpiecznej gry 

Początek marca wspominamy jako „tykającą bombę”. 

Dla nas uczniów nie był to dobry czas.  Nałożono w całej 

Polsce nowe przepisy, zakaz zgromadzeń itd. 

niemożliwe było przeprowadzenie szkoleń . 

Nauka zdalna, która nam towarzyszyła przez ponad 3 

miesiące, nie oszczędziła nikogo. Lekcje odbywały się 

poprzez video rozmowy. Uczniowie otrzymywali 

materiały w specjalnym programie umożliwiającym 

naukę w domu. 

Obóz w Orzyszu miał być początkiem naszej przygody i 

zdobywania nowych doświadczeń. Jest on 

organizowany 2 razy każdego roku szkolnego, by 

umożliwić uczniom zapoznanie się z jednostkami 

wojskowymi, sprzętem oraz poznać taktykę panującą w 

wojsku.  

Następnym celem miał być rajd, który również odbywa 

się rokrocznie. Idąc w pełnym umundurowaniu po 

wskazówkach zawartych w mapie. 
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Matury natomiast odbyły się z miesięcznym 

opóźnieniem. Maturzyści, jak i uczniowie młodszych 

klas, również otrzymywali materiały do egzaminu 

„dorosłości” poprzez platformy.  

Egzaminy maturalne przeprowadzone zostały zgodnie z 

obowiązującymi procedurami w związku z pandemią. 

Były zachowane odstępy między ławkami w 

odległościach 2m, maseczki oraz dezynsekcja rąk. 

Zdający nie mogli pożyczać przyborów od innych, ani też 

wnosić na teren szkolny zbędnych rzeczy. 
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Myślisz, że po takich wydarzeniach wakacje mają 

być nudne? Spędzone w domu? Wcale nie muszą 

być zmarnowane. Jak zorganizować wypoczynek 

w czasie pandemii koronawirusa? 

 

Nie trzeba wyjeżdżać za granice i wylegiwać się pod palmami. 

Czas wolny od szkoły, jak i również urlop, możemy spędzić w 

naszym kraju.  

Jest wiele pięknych miejsc w Polsce, które warto zobaczyć na 

własne oczy . Pomijając nawet słynne „Krupówki” czy też 

„morze”  

Jeśli jesteś zwolennikiem dobrej zabawy równie dobrze możesz 

wybrać się do parku rozrywki na rollercoaster! Taka dawka 

adrenaliny na pewno da tobie dużo energii na przyszły rok 

szkolny. 

Albo po prostu postawić na surwiwal, który nie tylko nauczy 

ciebie poradzenia sobie w trudnych warunkach, ale także 

nauczy cię kreatywności, czyli „ jak z niczego zrobić coś” 

 



7 
 

 
POLECAMY KSIĄŻKI NA WAKACJE! 

  Rok szkolny nareszcie dobiegł końca, co oznacza, że wakacje 

rozpoczęły się na całego. Dla wszystkich uczniów i studentów 

(oczywiście tych, którzy nie podjęli żadnej wakacyjnej pracy) 

oznacza to dwa, a (w przypadku tych drugich) nawet trzy miesiące 

słodkiego lenistwa. Również dla pracujących lato to sezon 

ogórkowy i mniejszy natłok codziennych obowiązków. Wszyscy 

planują już powoli wakacyjne wyjazdy, a jak wiadomo, nic tak 

dobrze nie umila wypoczynku jak dobra lektura! 

„Zapadła dziura.” Bone Gap, Laura Ruby 

„Bone Gap” Laury Ruby to świetna, niebanalna i naprawdę wyjątkowa 
powieść. Emily Jenkins, autorka książki „Byliśmy łgarzami”, określiła ją 
jako „realizm magiczny w najbardziej magicznym wydaniu”. Lektura 
wzrusza, bawi i przeraża jednocześnie. To historia o zmianach w 
postrzeganiu świata będąca wybuchową mieszanką mitu, nauki, 
realizmu oraz magii.  

„Kłamstwo minionego lata” Sue Wallman 

Zeszłego lata siostra Skye zginęła w tragicznym wypadku. Dziewczyna 
nie może pogodzić się z jej stratą – zamyka się w sobie, ucieka od 
otaczającego ją życia i odcina się od bliskich. Rodzice, aby pomóc córce, 
wysyłają ją na obóz dla młodzieży, która w swoim życiu doświadczyła 
tragedii. Wszystko idzie w dobrym kierunku aż do momentu, w którym 
Skye zaczyna dostawać wiadomości od swojej zmarłej siostry. Co kryje 
się za wiadomościami? Czy dziewczynie uda się odkryć prawdę? 

„Mój pierwszy bal” praca zbiorowa 

Ta książka to zbiór kilkunastu opowiadań oscylujących wokół tematu 
pierwszego balu i towarzyszących mu nieraz bardzo skrajnych emocji. 
Opowiadania zostały napisane przez znanych oraz lubianych autorów 
literatury młodzieżowej takich jak między innymi John Green, Libba Bray, 
Holly Black, Billy Merrell czy Jacqueline Woodson. 
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"Dziesięć tysięcy drzwi" Alix E. Harrow 

 To piękna i przepełniona magią powieść fantasy, której akcja toczy się 
na początku XX wieku. Tajemnicza księga odkrywa przed młodą 
dziewczyną istnienie drzwi do innych światów. 
 
Dom pana Locke'a to ogromna, wspaniała rezydencja. Pełno tu 
eleganckich sprzętów i egzotycznych eksponatów, które cieszą oko i 
sprawiają, że człowiek zaczyna marzyć o dalekiej podróży. Choć 
January Scaller jest podopieczną pana domu, sama czuje się niczym 
jeden z tych ozdobnych przedmiotów. Otacza ją co prawda troskliwa 
opieka, jednak dziewczyna ma wrażenie, że to jedynie ze względu na jej 
urodę. Pewnego dnia w ręce January wpada tajemnicza książka, od 
której wprost bije zagadkowa i kusząca woń innych światów. Dziewczyna 
bez reszty zatraca się w opowieści o miłości, przygodach i 
niebezpieczeństwie. To początek jej własnej, niezwykłej podróży, która 
zaprowadzi ją tam, gdzie nie sposób dotrzeć koleją, a nawet 
aeroplanem. 

 

      ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU  

        I BEZPIECZNEJ ZABAWY! 

DO ZOBACZENIA 

 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/alix-e-harrow

