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TRZECI 
NUMER  

Drodzy Czytelnicy!

            Spotykamy się w niecodziennej sytuacji.           
Trzeci numer „Jagiellonki”, naszej szkolnej gazetki, zostaje 
opracowany w czasie zdalnego nauczania . 
          Koronawirus – to on spowodował, że od 12 marca 
2020 roku nie spotykamy się w murach ZSO.
Do nauki wykorzystujemy komputery, tablety, telefony. 
Pewnie większość z nas już tęskni za normalnymi lekcjami, 
ale  będziemy musieli cierpliwie poczekać na poprawę 
sytuacji związanej z pandemią. 
        Od czasu, kiedy opuściliśmy szkołę,  wiele się 
zmieniło, w tym także nasze priorytety i nawyki. 
Poza bieżącymi informacjami, których z oczywistych 
względów będzie mniej, przypomnimy najważniejsze 
zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem. ■ 

  

Redakcja

Editor in Chief: Małgorzata Marzycka & Małgorzat Wośkowska

Editor at Large: Jakub Wośkowski
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związane z pandemią 
COVID-19
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Przestrzeganie higieny 

Woda i mydło są Twoimi najważniejszymi sprzymierzeńcami 
w walce z koronawirusem.
Chorobotwórcze drobnoustroje mogą znajdować się            
na powierzchni rzeczy, których codziennie dotykamy,        
takich jak: pieniądze, klawiatura komputera, telefon 
komórkowy, testery kosmetyków w sklepach, piloty            
do telewizorów. To dlatego, że wiele osób ich dotyka oraz 
rzadko pamiętamy o ich dezynfekowaniu. 
Chociaż wirusy potrzebują żywego nosiciela, by żyć              
i się namnażać, to potrafią przetrwać także poza żywym 
organizmem i w ten sposób zakażać. To, ile czasu przetrwają, 
zależy m.in. od temperatury, wilgotności, odczynu (pH) 
i promieniowania ultrafioletowego (np. nasłonecznienia). 
Wirus grypy na gładkiej powierzchni potrafi przetrwać nawet 
48 godzin, a na jednorazowej chusteczce do nosa do 
12 godzin. 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i literaturą naukową 
koronawirus może przetrwać do 3 godzin w formie aerozolu, 
do 24 godzin na powierzchni kartonowej i do 72 godzin na 
stali nierdzewnej lub plastiku. Może się to różnić w różnych 
warunkach (np. rodzaj powierzchni, temperatura lub 
wilgotność otoczenia). Dlatego Twoim największym 
sprzymierzeńcem jest, poza odpornością organizmu, 
przestrzeganie zasad higieny. ＞
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• Nie podawaj ręki, nie całuj na powitanie, 
nie obejmuj.

• Wirus przenosi się drogą kropelkową – 
zachowaj dystans od rozmówcy (2 metry).

• Jeśli możesz, zostań w domu i unikaj dużych 
skupisk ludzkich.

• Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi. 
• Noś maseczkę, przyłbicę lub chustkę czy 

szalik. 
• Noś jednorazowe rękawiczki w sklepach          

i punktach usługowych. ＞
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7 Zachowaj zasady higieny 

• Myj ręce mydłem przez 30 sekund, dokładnie, nie omijając żadnej części,        
tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego: 

• zawsze jak wracasz do domu,
• zawsze przed jedzeniem,
• po przyjściu do pracy, 
• każdorazowo po przemieszczeniu się publicznym transportem,
• po skorzystaniu z toalety
• po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu,
• zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itp.
• Najlepiej wytrzyj ręce w papierowy ręcznik. Jeśli używasz ręcznika z 

tkaniny,  pierz go często.
• Jeśli nosisz tipsy lub długie paznokcie, używaj szczoteczki do paznokci (często 

je dezynfekuj).
• Jeśli mydło i woda nie są łatwo dostępne, użyj środka dezynfekującego 

zawierającego co najmniej 60% alkoholu. Możesz go też użyć po umyciu rąk.
• Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek,           

a potem od razu je wyrzucaj.
• Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem,               

a nie dłonią.
• Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa. 
• W miarę możliwości włączniki światła, przyciski w windzie, klamki itp. naciskaj 

łokciem lub kostką zgiętego palca.
• Nie dotykaj guzików w autobusach, tramwajach i metrze, przycisków stop,      

ani żółtych guzików na przejściach.
• Nie liż znaczków na poczcie, nie zwilżaj palców, by przewrócić kartkę lub 

otworzyć plastikową torebkę.
• W domu czyść i dezynfekuj często dotykane przedmioty i powierzchnie           

(np. stoły, blaty, włączniki światła, klamki i uchwyty szafek) za pomocą wody    
z detergentem lub innych odpowiednich środków. 

• Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami 
nasączonymi środkiem dezynfekującym).

• Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas jedzenia. 
• Nie jedz niczego bez umycia rąk, czyli na mieście nie rozpakowuj batonika     

czy innego jedzenia, żeby je zjeść.
• Rutynowo czyść wszystkie często dotykane powierzchnie w miejscu pracy,    

takie jak klawiatury, blaty i klamki. ＞
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Wybrane ograniczenia 

SZKOŁY I UCZELNIE 

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się 
stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learning’owych. Lekcje na odległość prowadzone 
są według określonych zasad.  

Obowiązuje do: 24 maja 2020 r.

 Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

• praktyczne w szkołach policealnych,

• rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością 
opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice 
środowiskowe. 

Od 25 maja umożliwione będzie prowadzenie:

• zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,

• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim        
z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się 
indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich 
przedmiotów.

Uwaga! 
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. 
Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności            
od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie 
stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. ＞
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9 ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Dzieci pracujących rodziców mogą wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy 
prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy 
przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! 

Jeżeli dyrektor przedszkola nie spełnia wytycznych BHP i Głównego Inspektora Sanitarnego ( w związku z 
tym – nie jest w stanie otworzyć placówki 6 maja), może za zgodą organu prowadzącego zawiesić 
działalność do czasu wypełnienia tych wytycznych. Musi jednak poinformować o tym fakcie kuratora 
oświaty. 

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW,  
OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH 

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z ogrodów 
zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich    
(w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia 
przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także 
korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, 
urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci. 

Obowiązuje do: odwołania. ＞
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PUBLICZNA 

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym 
transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko 
połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby 
co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc 
siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może 
znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: 17 maja 2020 r.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ  
I IMPREZ 

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, 
spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich 
zgromadzeń oraz imprez. 

Wyłączone są: zakłady pracy.

Obowiązuje do: odwołania. ＞
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RELGIJNE 

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o 
charakterze religijnym.

Na czym polega? 

W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć 
ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 10 m2.

Obowiązuje od: 17 maja 2020 r.

KULTURA 

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

TEATRY, OPERY I KINA

Zalecenia: Pozostają zamknięte takie instytucje kultury jak: 
teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony 
wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice. 

Obowiązuje do: odwołania. ■
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TERMINARZ EGZAMINÓW:
• Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.
• Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie 

się.).
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017):   

22 czerwca-9 lipca 2020 r. 
• Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 ■
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Platforma do elektronicznej rekrutacji – terminy naboru, oferty edukacyjne 
szkół ponadpodstawowych, statystyki chętnych, instrukcje związane z rekrutacją 
elektroniczną https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat ■

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
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Zdalne nauczanie w 
ZSO Urzędów 

Informacje i materiały do zdalnej nauki z 
podziałem na przedmioty znajdują się na głównej 
stronie szkoły http://www.zsourzedow.pl/ oraz  
Facebooku. ■

http://www.zsourzedow.pl/
http://www.zsourzedow.pl/
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Fraszki i inne wierszydła 
o zdalnym nauczaniu 

efekt dodatkowej pracy dla chętnych 
uczniów (język polski- klasy Va i Vb)

***
Od miesiąca nie ma szkoły,
bo ten wirus jest szalony.
Trzeba w domu siedzieć grzecznie, 
żeby minął nas bezpiecznie.
Choć do szkoły nie chodzimy,
nadal pilnie się uczymy.
Nauczyciel pliki tworzy,
mój komputer je otworzy.
Mamy zdalne nauczanie 
na nauki nadrabianie.
                    Julia K. 

***
Chociaż szkoła jest zamknięta,
to nauka jest dostępna.
Już od rana zdalne lekcje
umilają nas serdecznie.
Przez Facebooka, Messengera
nowa wiedza do nas dociera.
Tak się uczę od miesiąca
i nie widzę tego końca.
                     Julia K.  

*** 
Chociaż to nie szkolna ława,
biurko w domu też się nada.
Choć się z panią nie widzimy, 
to materiał wciąż gonimy.
Zdalne lekcje otrzymuję,
które pilnie wykonuję.
Choć jest trudniej, bo samemu – 
wsparcie mam w nauczycielu.
                       Julia K.＞ 
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Teraz w domu się uczymy,
bo do szkoły nie chodzimy.
Pani z panem o nas dbają
i nam lekcje przesyłają.
My je pilnie odrabiamy
i na maila odsyłamy.
                    Julia K. 

*** 
Choć do szkoły nie chodzimy,
wiele lekcji nie tracimy.
Nowy program przerabiamy,
w PDF go otwieramy.
W nauczaniu zdalnym siła -
nowy plik pani przesyła.
                  Julia K. 

***
Gdy siedzę w domu, 
płakać mi się chce,
bo zdalne nauczanie 
prześladuje mnie.
Chcę już do szkoły!
Brakuje mi ludzi, 
a koronawirus jeszcze
nami się nie znudził.
Przestań nas dręczyć!
Zlituj się w końcu 
i doprowadź wszystko 
do dawnego porządku.
                     Aleksandra C.＞ 
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***
Zdalne nauczanie
jest dziś w naszym planie.
Język polski na śniadanie,
a matematyka na drugie śniadanie.
Na obiad biologię spróbuję,
z angielskim kolację skonsumuję.
W sumie zdalne nauczanie
jest ciekawe niesłychanie.
                             Róża K. 

***
Przez koronawirusa
nie będzie PRYMUSA!
                         Nikola J.                                  

***
Kwarantannę można porównać do więzienia.
Ludzie się boją własnego cienia.
                        Nikola J. 
 

***
Lubię się uczyć zdalnie,
bo jest fajnie.
                         Nikola J. 

***
Przez koronawirusa dostaję świrusa
i czasem z języka polskiego plusa.        
                        Nikola J. 

***
Nauczanie zdalne jest fatalne.
Nauka bez przyjaciółek 
jest jak ogród bez pszczółek.
                        Nikola J.＞ 
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*** 
Zdalne nauczanie!
Och, Ty zdalne nauczanie,
nie tęsknię za Tobą.
Wolę iść do szkoły,
niż siedzieć w domu.
Brak mi spotkań z koleżankami,
Brak mi też kontaktu z nauczycielami.
Nie lubię sama się uczyć,
bo mnie to już zaczyna nudzić.
                     Natalia D. 

*** 
O dziesiątej dzisiaj sobie wstałam,
słysząc komórkę, się załamałam.
Polski i angielski – to mnie już męczy,
Bo telefon ciągle brzęczy.
                     Milena D. ◼ 
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Przyszła WIOSNA. Chyba ta najpiękniejsza pora roku. Kolejna dla nas, ale za 
każdym razem zadziwia i zachwyca swoją urodą. 
W tym roku ze względu na pandemię częściej obserwowaliśmy ją zza szyb 
okna. Ale to się wkrótce, miejmy nadzieję, zmieni
i wszystko będzie jak dawniej.

Za co kochamy wiosnę?
• witamy zieleń, żegnamy szarość,
• zauważamy coraz więcej zwierząt – obudziły się ze snu zimowego lub 

wracają z ciepłych krajów, zakładają swoje nowe domy, gniazda,
• dłuższe dni pozwalają na aktywniejsze spędzanie czasu,
• jest ciepło – chowamy grube, krępujące ubrania,
• jesteśmy radośniejsi, pełni zapału do realizacji nowych pomysłów. ■

Wiosna
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• Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew - wiosna wnet,  
a jak między gałęziami, to jeszcze het.

• I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie 
było.

• Nieraz też zima i na końcu wiosny.
• Wiosną nadzieje rosną, przychodzi lato - czekamy na to,            

w jesieni może się zmienić, przychodzi zima - znowu nic nie 
ma.

• A jak wiosna liście splata, spuszczaj zimę, czekaj lata.
• Wiosna piękna kwiatkami, a jesień snopkami.
• Bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
• Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję.
• Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
• Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.)
• W marcu jak w garncu.
• Kwiecień plecień, bo przeplata - 

trochę zimy, trochę lata. ■

Przysłowia
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Dzień Matki



 

Wiosna 2020

JAGIELLONKA 

24

Niewiele osób pamięta, że Międzynarodowy Dzień Dziecka  
został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych                    
dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw 
dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych         
i od 1955 roku jest obchodzony  w różne dni w roku,           
w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce MDD 
obchodzony jest 1  czerwca.      

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często 
obchodzony jest dzień sportu. Niestety  w tym roku z 
powodu pandemii COVID-19 w żadnej szkole na terenie 
naszego kraju nie odbędą się uroczystości związane z tym 
dniem.■

Dzień Dziecka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Narod%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Narod%C3%B3
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• https://lh4.googleusercontent.com/proxy/
UvXU8NjRsz7qaYcMAWaTt7D7eqmJwW_gGTvQbdwar_iNrilYCrtL0PDx_gMX2VV67X
9jws3DxkOkLjIn2tLHdYgjaOWUNfbDK5cf_Q 

• https://media.nationalgeographic.org/assets/photos/569/648/2adb092b-1726-4e56-
a0dd-30056756ddae.jpg 

• https://caritas.pl/wp-content/uploads/2020/03/thumbnail-wdzieczni-
medykom-1280x365.jpg 

• https://oko.press/images/2020/03/lekarz_koronawirus-1142x1202.jpg 
• https://i.wpimg.pl/O/644x429/d.wpimg.pl/768878365--245136779/szkola.jpg 
• https://gamerweb.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kino-Cinema-City-w-Cieszynie.jpg 
• https://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/radiozetwiadomosci/storage/images/polska/
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