


Rozpoczynając Wszyscy mieliśmy wiele planów, 
nadziei i energii do działania.



I semestr dla każdego z Nas był inny, 
jednak ogólnie nie różnił się znacząco od tego, 

który był rok czy dwa lata temu.

ALE ŻYCIE JEST NIEPRZEWIDYWALNE 
I POTRAFI NAS ZASKOCZYĆ



Przyszedł marzec, który zmienił wszystko…

OD 12 MARCA SZKOŁY W POLSCE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE



Rozpoczęła się nierówna walka 
z niewidzialnym wrogiem.



ŚWIAT OGARNĘŁA PANDEMIA



Kiedy inni stawiali czoła wirusowi, 
my wszyscy (Uczniowie, Nauczyciele 

i Rodzice) stawialiśmy czoła edukacji zdalnej.

NAUKA PRZENIOSŁA SIĘ DO NASZYCH DOMÓW I TO DOM STAŁ SIĘ SZKOŁĄ



W NOWYCH WARUNKACH UCZYLIŚMY SIĘ…

JAK BYĆ UCZNIEM?

JAK BYĆ NAUCZYCIELEM?



Rodzice również stanęli przed nowymi wyzwaniami 
i nie było im łatwo.



WIELE RZECZY SIĘ ZMIENIŁO, 

CO DAŁO NAM DO MYŚLENIA.

WIELE ZROZUMIELIŚMY…



Zostaliśmy zmuszeni 
pozostać w swoich 
domach przez co 

mogliśmy docenić jak 
ważni są nasi bliscy oraz 

to, że mamy gdzie 
mieszkać. 



Zmieniła się forma naszych kontaktów  
z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną 

- doceniliśmy możliwość spotkania i rozmowy 
twarzą w twarz.



Duża część naszego życia przeniosła się do internetu.



To te produkty stały się niezbędne do naszego 
funkcjonowania.

RĘKAWICZKI

MASECZKA

ŚRODEK DO 
DEZYNFEKCJI



Każdy z nas przeżywał różne emocje:

RADOŚĆ ZMĘCZENIE ZŁOŚĆ

STRACH SMUTEK



Było w Nas wiele pytań 
i niepewności…

CO BĘDZIE DALEJ –
JAK ZMIENI SIĘ 
ŚWIAT, LUDZIE?

KIEDY 
BĘDZIE 

KONIEC?

CZY KIEDYŚ 
BĘDZIE JESZCZE 

NORMALNIE?

JAK TO SIĘ 
MOGŁO 
STAĆ?



Ostatnie miesiące 
nie były łatwe 

dla nas Wszystkich, 
ale daliśmy radę!



Mimo, że pytań nadal jest wiele 
powoli wracamy do normalnego życia, czyli tego, 

które znamy sprzed pandemii.



Nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro, ale może 
właśnie to w życiu jest piękne…

bo przecież „ważne są dni, których jeszcze nie 
znamy”

https://www.youtube.com/watch?v=oG6pEolAKm8


Wszystkim życzymy 
udanego odpoczynku, 
który w tym roku jest 

szczególnie zasłużony.

Mamy nadzieje, że czas 
wolny będzie czasem 

upragnionego spokoju, 
zdrowia i dobrej zabawy.

Do zobaczenia 
we wrześniu! 

Opracowanie: E. Polak-Janik


