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Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie
http://www.sp4jarocin.pl

MIESIĘCZNIK

W numerze:

Łąka przed szkołą na przekór
pandemii.

Kartka z pamiętnika zoomowca – s. 2
Mówią wieki - s. 5

4

Co piszczy w trawie – s. 4
Warto wiedzieć – s. 6
Informator – s. 7
Mól książkowy – s. 8
Filmoteka – s. 9
Pod lupą – s. 10
W świecie gier komputerowych – s. 11
Muzykomania – s. 12
Palce lizać – s. 13
Sport – s. 13

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co cię cieszy lub irytuje
w szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!

Aleksandra Tomczak (redaktor naczelna), Zuzanna Wojcieszak (z-ca redaktora naczelnego),Zuzanna
Kowalska, Katarzyna Moszyk, Magdalena Walczak, Weronika Kałuża. Opiekun: p. B. Jóskowiak

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR IWONĄ TOBOLSKĄ
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https://www.komputerswiat.pl/emoji

Kwarantanna
Nasze życie kompletnie się zmieniło.
Kwarantannę rozpoczęliśmy 12 marca, gdy władze ogłosiły zamknięcie szkół 11 marca.
Większość osób się cieszyła, ponieważ czekała nas upragniona przerwa od nauki. Jednak my,
jako ósmoklasiści, nie byliśmy do końca zachwyceni, ponieważ baliśmy się, że nie nadrobimy
materiału, a egzaminy zbliżały się wielkimi krokami. Nikt z nas nie przypuszczał, że może to
wszystko się tak przeciągnąć. Mieliśmy nie traktować tej przerwy jak wakacji, ale pomimo tego
wielu tak uważało.
Wszystko zmieniło się 15 marca, gdy otrzymaliśmy ogromną tabelę z zadaniami do wykonania
do 25 marca. Z każdego przedmiotu mieliśmy do zrobienia co najmniej 1 zadanie. To była
prawdziwa udręka i jeżeli ktoś nie zabrał się za to wcześniej, to miał dużo do nadrobienia. Nie
było to łatwe, a dodatkowo my ósmoklasiści mieliśmy do wykonywania wiele arkuszy
egzaminacyjnych.
Dodatkowo, gdy minął 25 marca otrzymaliśmy wiadomość od pani dyrektor, w której
poinformowała nas o zajęciach zdalnych w aplikacji Zoom. W ten sposób od 30 marca
zaczęliśmy uczęszczać na zajęcia online. Pomimo okrojonego planu zajęć, nadal mieliśmy dużo
roboty, ponieważ nauczyciele nie zwalniali tempa z zadaniami domowymi. Dodatkowo
narzucone tempo wprawiało w zmęczenie.
Niedługo później władze ogłosiły, że nie możemy wychodzić z domów, jeśli już to obowiązkowo
w maskach i pod opieką dorosłego. Zamknięto zakłady fryzjerskie i restauracje. Nasze życie
kompletnie się zmieniło. Zero spotkań z przyjaciółmi i nakaz siedzenia w domu.
Na zajęciach online nic się nie zmieniało. Dostawaliśmy zasoby do lekcji. Jednak czasami zdarza
się, że występują problemy z Internetem, wtedy niemożliwe jest wejście na lekcje. System jest
dobry, lecz jak to w życiu bywa nieidealny. Na pewno dziwne jest ćwiczenia na lekcjach wf.
Musimy to robić, ponieważ niektórzy nauczyciele nam nie wierzą. Wobec tego pani dyrektor
wydała nakaz kamerek na lekcjach. Z pewnością trudno będzie nam wrócić znowu do normalnej
rzeczywistości.
Po kilku tygodniach pozwolono wychodzić z domu osobom powyżej 13 roku życia. To było
nasze wybawienie. Mogliśmy się spotkać i iść do sklepu. Ciągle w maskach, lecz już mogliśmy
się poruszać.
Teraz czas leci trochę szybciej. Możemy iść do parku odpocząć. Szkoła na razie jest zamknięta.
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Kwarantanna jest trudna, ale ma też swoje plusy. Miejmy nadzieję, że od września wszystko
wróci do normy, a my znów spotkamy się na szkolnych korytarzach, choć ósmoklasiści już w
innej placówce.
(Weronika K.)
***

Rys.https://www.vectors
tock.com/royalty-freevector/smile-emojiwearing-face-maskcoronavirus-vector-

Lekcje online oczami ucznia

Błagam, aby koronawirus już się skończył i wszystko wróciło do normy (…)
Gdy doszły mnie słuchy na wiadomość, że odbędą się lekcje online, myślałam, że zemdleje.
Zaczęłam myśleć, jak będą wyglądać i czy nie będą one zbyt trudne. Chodzi mi tutaj o ciężkie
połączenie z siecią lub po prostu brak w domu komputera, tabletu czy telefonu, w końcu nie
każdy musi posiadać taki sprzęt na wyłączność. Pomyślałam, że jeśli mam się uczyć przed
komputerem przez kamerkę, to chociaż będzie to namiastka normalności, w przeciwieństwie do
odbierania zadań tylko i wyłącznie za pomocą sieci. Myślałam, że nigdy takiego czegoś nie
będzie, ale jednak się myliłam. Czasy się zmieniają. Na początku bałam się, jak będzie wyglądać
WF. Przecież ćwiczenia przed kamerką to coś niewyobrażalnego. Na szczęście na początku lekcji
online nie było WF przed kamerkami tylko ćwiczenia indywidualne, czyli w czasie trwania lekcji
każdy ćwiczył sam. Było to o wiele lepsze niż wprowadzenie tego przedmiotu przed kamerkami.
Nie owijając w bawełnę, wstydziłam się, jak będzie to wyglądać, gdy zobaczysz swoich
znajomych ubranych w stroje gimnastyczne i ćwiczących przed kamerką, było to dla mnie
straszne. Inne lekcje nie były aż tak złe. Moim zdaniem odpytywanie to najlepsza forma
sprawdzenia wiedzy w tym trudnym czasie niż robienie sprawdzianów lub kartkówek na
określony czas odpowiedzi. Takie rzeczy jak zawieszenia się komputera lub innego urządzenia to
coś okropnego w czasie pisania testu lub kartkówki. Czas leci, a ty nic nie możesz zrobić. Na
szczęście nauczyciele są wyrozumiali i dają nam drugą szansę podejścia. Zazwyczaj po lekcjach
lub w przerwie robię zadane nam zadania, które musimy odesłać. U mnie tych przerw jest aż
czasem po 5 godzin, na przykład pierwszą lekcje mam o 8:00, a drugą dopiero o 14:00. Nie
znoszę zajęć na 8.00, ponieważ nie jestem rannym ptaszkiem, ale jednak muszę się wyszykować
na lekcje. Ciuchy, włosy, drobny makijaż, który każda z nastolatek, nie oszukujmy się, robi,
zajmują trochę czasu. Błagam, aby koronawirus już się skończył i wszystko wróciło do normy,
ponieważ nie mam zamiaru kontynuować tak swojej edukacji. Chcę wrócić do szkoły. Sama nie
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wierzę, że to piszę, ale chyba mój głos jest krzykiem wielu. W pewnym sensie szkoła jest
wybawieniem od codziennej, domowej rutyny.
(Zuzia W.)

______________________________________________________________________________

Święta majowe – PAMIĘTAMY!

(red.)

______________________________________________________________________________

Ważne daty…
100 – lecie urodzin Jana Pawła II – 18 maja
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Projekt klas II - Bezpieczeństwo

________________________________________________________________________________
08 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

22 kwietnia Dzień Ziemi

______________________________________________________________________________________________
Makiety kl. I – Gospodarstwo wiejskie

Wiosna – projekt kl. II
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Rekolekcje wielkopostne online
– o. Bartłomiej

Więcej zdjęć na facebooku
i sp4jarocin
______________________________________________________________________________
W ramach Tygodnia Języka Ojczystego
odbył się Szkolny Konkurs Poprawności
Językowej. Wzięło w nim udział 49 uczniów
z klas V-VIII. Uczestnicy mieli do
wykonania pięć zadań. Wyniki
przedstawiają się następująco:

II miejsce - Anna Płachta, kl. VI a
III miejsce - Maria Żabińska, kl. VI d
klasy VII
I miejsce - Joanna Jędrzejak, kl. VII c
II miejsce - Wiktoria Kołodzińska, kl. VII c
III miejsce - Marta Stasik, kl. VII a

klasy V
I miejsce - Matylda Seemann, kl. V a
Maja Bamrowicz, kl. V a
II miejsce - Mikołaj Ratajczak, kl. V a
III miejsce - Wiktoria Ostenda, kl. V a

klasy VIII
I miejsce - Zuzanna Kowalska, kl. VIII c
II miejsce - Amelia Winniewicz, kl. VIII a
Adrianna Kowalczyk, kl. VIII c
III miejsce - Dominika Krzymińska, kl.
VIIIa
Gratulujemy☺

klasy VI
I miejsce - Dominika Formela, kl. VI a

(red.)

__________________________________________________________________________

Plusy i minusy nauczania zdalnego
Nauczanie zdalne ma swoje plusy, zarówno jak i minusy. Oto kilka
z nich:
*większa samodzielność,

PLUSY:
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*lekcje w swoim domu,

MINUSY:

*nie trzeba przebywać dalekiej drogi z domu
do szkoły,

*brak kontaktu ze znajomymi,

*większa swoboda,

*brak rozmowy lub otrzymania pomocy od
nauczyciela na żywo,

*można wstawać trochę później, bo nie
trzeba wcześniej wychodzić do szkoły,

*więcej rzeczy trzeba zrobić i zrozumieć
samemu,

*łatwiej się ściąga,

*dużo czasu spędzonego prze komputerem,

*lepsze oceny.

*problemy techniczne,
*więcej zadań domowych,
*sprawdziany i kartkówki przez Internet,

(Zuzia K.)

*cały czas to samo otoczenie,
*wbrew pozorom czasu jest mniej, bo więcej
trzeba zrobić, w tym czynności domowych,
*jemy więcej niezdrowych rzeczy i mamy
mniej ruchu.

___________________________________________________________________________________

tym razem jednak rzuci ci się w oczy coś, co
cię zainteresuje w danej szkole, profilu czy
zawodzie.
Dla niezdecydowanych-szkoły
ponadpodstawowe w Jarocinie i pobliżu.

Szkoła średnia - co wybrać?
Co dalej...? Jaką szkołę wybrać...? Te
pytania zadaje sobie jeszcze zapewne wielu
ósmoklasistów. Na pewno dla większości to
nie jest wiek, żeby podejmować tak ważną
decyzję, która wpłynie na naszą przyszłość,
ale nadszedł czas, żeby się w końcu
zdecydować. Do wyboru mamy trzy typy
szkół. Liceum, technikum oraz szkołę
branżową I stopnia. Liceum daje nam
możliwość zdania jedynie matury, szkoła
branżowa tylko zawodu, natomiast w
technikum możemy podejść do matury i
zdobyć zawód. Jeżeli nadal nie wiesz, gdzie
chcesz kontynuować naukę, to przejrzyj
ponownie dane szkoły w Jarocinie i w jego
pobliżu oraz poczytaj o nich. Może akurat

1. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
Profile ogólnokształcące:
Biologiczno-chemiczny
Lingwistyczny
Matematyczno-fizyczny
Humanistyczny
Matematyczno-geograficzny
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w
Jarocinie
Profile liceum ogólnokształcącego:
Z przysposobieniem policyjno-prawnym
Z przysposobieniem ratownictwo
medyczne
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Z przysposobieniem wojskowym
Technikum:
Elektryczne
Elektroniczne
Hotelarstwa
Usług fryzjerskich
Pojazdów
samochodowych
Mechaniczne
Szkoła branżowa i stopnia
Sprzedawca
Kucharz Rys.
https://pixabay.com/pl/illustratio
Piekarz

Technik ekonomista z innowacją finanse
i logistyka
Technik żywienia i usług
gastronomicznych z innowacją dietetyka
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik budownictwa
Technik technologi drewna
Szkoła branżowa I stopnia:
Stolarz
Kucharz
4. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych
im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
Technikum:
Technik reklamy
Technik weterynarii
Technik logistyk
Technik architektury obrazu
Technik agrobiznesu
Technik technologi żywności
Technik fotografii i multimediów
Technik ochrony środowiska
Branżowa szkoła I stopnia:
Ogrodnik
Fotograf
Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego

ns/znak-zapytania-pytanieodpowiedzi-1019820/

Cukiernik
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Fryzjer
Operator obrabiarek skrawających
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
Lakiernik
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Jarocinie
Liceum ogólnokształcące:
Profil politechniczny
Profil uniwersytecki
Technikum:
Technik mechatronik

(Zuzia

________________________________________________________________________________

Drodzy wielbiciele książek!
Kinney Jeff
Dziennik cwaniaczka. Totalna demolka
(premiera 25.03.2020 r.)
Remont domu?! To

chyba najgorszy pomysł, na jaki

kiedykolwiek wpadła mama. Poznajcie głównych bohaterów tej
pięknej katastrofy: koty grzęznące w świeżutkim betonie, trującą
pleśń, osy kloaczne, myszy w ścianach, latającą wannę i
dyszących żądzą zemsty sąsiadów. Czy Heffleyowie przetrwają
8
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totalną demolkę, czy będą musieli zacząć od zera w innym mieście, najlepiej pod zmienionym
nazwiskiem?
Źródło: https://www.empik.com/dziennik-cwaniaczka-totalna-demolka-kinney-jeff,p1238147635,ksiazka-p

Vivian Siobhan
Fatalna lista
Piękno i brzydota nie zawsze są kwestią wyglądu.
Wyobraź sobie, że gdy przychodzisz do szkoły, oczy
wszystkich są wbite w jeden punkt. W listę. Czy
znajdziesz na niej swoje nazwisko? A jeśli tak, to w
której kategorii?
Co roku ktoś - nie wiadomo, kto - wybiera dwie
dziewczyny z każdego rocznika. Jedna zostaje
okrzyknięta najpiękniejszą, druga - najbrzydszą.
O tych spoza listy natychmiast się zapomina. Wybrane
nagle znajdują się w centrum uwagi całej szkoły. Na
liście są nazwiska ośmiu dziewcząt. W świecie po liście
ich życie już nigdy nie będzie takie samo.
Źródło: https://www.empik.com/lista-ktora-zmnienila-moje-zyciebeirne-olivia,p1240144303,ksiazka-p
(red.)

______________________________________________________________________________

Podczas pandemii i przymusowego siedzenia w domu
telewizja staje się alternatywą na nudę. Netflix daje
rozrywkę i choć na moment pozwala zapomnieć o przykrej
sytuacji. Specjalnie dla was stworzyliśmy top 10
najlepszych filmów i seriali, które warto obejrzeć.
Filmy:
•
•
•
•

Ostatnie wakacje
W śnieżną noc
Reality High
Jak zostać kotem

•
•

Niezgodna
Duże dzieci

Rys. https://polskidubbing.fandom.com/wiki/%C5%BBycie_
w_cuglach

•

9

Mowgli: Legenda dżungli
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•
•
•

Benji
Więcej niż myślisz
Wyszczekani

•
•
•
•
•
•
•

Seriale:
•
•
•

Dom z papieru
Ania, nie Anna
F.R.I.E.N.D.S

Riverdale
Stranger Things
Trzy metry nad niebem
Życie w cuglach
Alexa i Katie
Ostatni taniec
Outer Banks
(Magda W.)

POLECAMY!!!
______________________________________________________________________________

Hipokrates opracował typy osobowości i zgodnie z tym rozróżniamy
optymistów i pesymistów, mamy choleryków i melancholików, a także sangwiników i
flegmatyków. Czasy pandemii pozwoliły i wśród uczniów wyróżnić pewne typy. Do której
kategorii ty się zaliczasz? Sprawdź!
Typy uczniowskich osobowości
Typ 1: Pilny uczeń - osoba ta charakteryzuje się niesamowitym zapałem do nauki, nawet jeżeli
nie musi. Zawsze odrabia zadania domowe zaraz po ich zadaniu, nadąża z materiałem, nie
przegapia żadnej lekcji online. Ponadto zawsze chętny jest robić zadania dodatkowe, projekty
byle by tylko zdobyć dobre oceny.
Typ 2: 'Ale mi się nie chce'- tego rodzaju osoby bardzo często używają zwrotu 'Ale mi się nie
chce'. Zawsze odkładają wszystko na ostatnią chwilę i odsyłają zadania w dniu deadline'u.
Wchodzą na lekcje jako ostatnie oraz chwalą się swoim lenistwem na prawo i lewo. Najchętniej
całą kwarantannę spedziłyby na całkowitym odpoczynku.
Typ 3: Sobowtór Chodakowskiej - osoba ta spędza swój cały wolny czas na ćwiczeniu,
uprawianiu sportów i ogółem aktywności fizycznej. Zwrot, którego najczęściej używa to:
'Niedługo lato- trzeba zrobić formę'. Dosłownie na każdym kroku można spotkać taką osobę z
sałatką lub pojedynczym warzywem bądź owocem.
Typ 4: Kinomaniak - osoba, utożsamiająca się z tym typem jest w stanie oglądać swoje ulubione
filmy i seriale codziennie, bez względu na czas i miejsce. Często zarywa nocki by móc cokolwiek
obejrzeć. Jej ulubiony napój to kawa, a jeżeli takowej nie lubi wypija wtedy hektolitry herbaty.
Typ 5: Mól książkowy - typ ten, podobnie do Kinomaniaka, potrafi spędzić godziny na czytaniu
faworyzowanej lektury. Przez okres kwarantanny przeczytał dosłownie wszystkie książki jakie
tylko był w stanie, jakie posiada. Ponadto, wydaje swoje oszczędności na kupno nowych książek.
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Typ 6: Małgorzata Rozenek - niczym perfekcyjna pani/pan domu co chwilę sprząta, doprowadza
cały dom do porządku, nawet jeśli wszystko lśni. Odziany w fartuch, ścierkę i chemikalia chodzi
po mieszkaniu pozbywając się kurzu i roztoczy.
Typ 7: Odkrywca - osoba ta co chwilę próbuje czegoś innego, odkrywa nowe pasje i głównie
zajuje się eksperymentowaniem. Codziennie wynajduje sobie nowe hobby, które zmienia jak
rękawiczki.
(Ola T.)

____________________________________________________________________________

Podczas kwarantanny jest wiele sposobów na spędzanie czasu. Jednym z nich jest granie w
gry komputerowe. E-sport w Polsce, choć nie ma takiej rangi jak w Korei Południowej, jest
równie popularny. Nie jest to jeszcze sport narodowy, ale każdy, kto interesuje się grami,
wie, że na świecie e-sportowcy zarabiają setki tysięcy dolarów. Być może i w Polsce już
niedługo gracz komputerowy znajdzie się na liście zawodów. Na razie to obszar hobby,
któremu młodzi ludzie poświęcają wiele czasu. A w co grają najchętniej nasi szkolni
znajomi?
Lista gier, w które podczas zdalnego nauczania grają nasi rówieśnicy.
•

Valorant

•
•
•

Counter-Strike: GO
Paladins
Terraria

•
•
•
•
•

Rayman Legends
The Elder Scrolls V Skyrim
Tom Clancy’ Raibow Six Siege
Watch Dogs
Minecraft
(Kasia M.)

Rys. https://antyweb.pl/co-to-jest-minecraft/

__________________________________________________ _____________________________________

11

12

stanął w ciszy chory świat
przestraszony tak jak ja
nierealny, smutny, czas
a w nas nadzieja
minie ta godzina zła
lepsi ludzie wyjdą z nas
ostrzeżenie dała nam
dziś Matka Ziemia

Piosenka pt. Matka ziemia epidemia
połączyła artystów z różnych stron kraju i
świata do wspólnego zaśpiewania przez
internet. Przysłano ponad 30 nagranych
wokali z kraju oraz od polskich artystów
mieszkających zagranicą m.in. z Malty,
USA, Kanady, Niemiec, Anglii, Danii i
Karaib.

nie ma lepszych nas
ludzie jak okruchy szkła
od siebie pomoc innym dać
żyć dla siebie żeby żyć
nowe nas czekają dni
odmienne niż te znane nam do dzisiaj

Wśród wykonawców są soliści, solistki oraz
reprezentanci takich zespołów jak:
Brathanki, Czarodzieje z Kaszub, Harlem,
Jary OZ, Kombi, Lady Killer, Papa D,
Robgitarnik Band, Trubadurzy,
Shandy&Ewa.

stanął w ciszy chory świat
przestraszony tak jak ja
nierealny, smutny, czas
a w nas nadzieja
minie ta godzina zła
lepsi ludzie wyjdą z nas
ostrzeżenie dała nam
dziś Matka Ziemia

Na podstawie nadesłanych materiałów
video, montażu i produkcji klipa podjęła się
firma: SG Production. Wśród wykonawców
są przedstawiciele trzech pokoleń,
reprezentujący różne gatunki muzyczne.
Tekst:
Nie ma dzisiaj lepszych nas, każdy z nas jest
taki sam
Bezbronny.
jak wiosenny kwiat
żyć osobno żeby żyć
dziś musimy tacy być
odnaleźć sens, pokonać lęk, razem

Źródło: https://polskatimes.pl/artysci-vs-covid19piosenka-matka-ziemia-epidemia-zostala-nagranaonline-przez-ponad-30-artystow-premiera-link-doklipu/ar/c1-14941922

(Ola T.)
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Domowe lizaki
Składniki:
- 200 g cukru
- 1/3 szklanki jasnego syropu kukurydzianego (ale nie musi być)
- 1/3 szklanki wody
- 1 – 2 kropelki naturalnego olejku/ekstraktu o dowolnym
smaku (cynamon, cytryna, wanilia itp.)
- kilka kropel barwnika (jeśli chcemy kolor)
Ponadto:
patyczki do lizaków
Wykonanie:
1. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia.
2. W rondelku wymieszać cukier, syrop i
wodę, postawić na średnim ogniu i
zagotować. Przykryć i gotować około 2 – 3
minut, aż rozpuści się cukier.
3. Zdjąć z ognia i natychmiast wystudzić
wkładając garnuszek do większego naczynia
z zimną wodą. Postawić na blacie, dodać
aromat i barwnik, następnie szybko
wymieszać.
4. Formować małe 4 cm kółka na blaszce. Wcisnąć patyczki, przykryć kropelką
syropu i zostawić do stwardnienia.
SMACZNEGO☺ (red.)
______________________________________________________________________________

Praca nad kondycją w
czasie pandemii? Tak, dlaczego nie?!
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_____________________________________________________________________________

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
(Magda W.)
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