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Dnia 8 października 2020 roku został rozstrzygnięty konkurs Urzędu Miasta
Tarnowa na najlepszą tematyczną e-gazetkę szkolną pt. „Zapiski z czasów

izolacji”. Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu została nasza
szkoła. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych szkolnych e-gazetek

tworzonych przez uczniów w okresie izolacji spowodowanej pandemią
koronawirusa. 



Czy Wy też czekacie już z niecierpliwością na
Mikołajki? My tak, dlatego postanowiliśmy zrobić dla
Was kalendarz odliczania do Mikołajków. Wstawimy
go także na naszego bloga koperniczki.blogspot.com

do pobrania.

Odliczania do
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Święto Zmarłych 
2 listopada

Życzymy Wam

mnóstwa czasu w

spokojnej zadumie oraz

spędzenia tego czasu z

bliskimi.
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Święto
Niepodległośći
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święto państwowe w Polsce
obchodzone corocznie 

11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania niepodległości

przez Polskę w 1918, po 123
latach zaborów (1795–1918).
Święto zostało ustanowione

ustawą z dnia 23 kwietnia 1937.



Plotki szkolnePlotki szkolnePlotki szkolne
Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,

postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być

prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

Wkrótce powrócimy do edukacji zdalnej.

Możliwe, że jakoś dotrwamy do
Mikołajek.

Jeśli będziemy się uczyć zdalnie,
będziemy na Mikołajki zostawiać nasze

paczki w szkole, a następnie brać swoje.

Klasa, która miała kontakt z
nauczycielem, który może być lub jest

zarażony, jest objęta dozorem
epidemiologicznym.

Niektórzy rodzice nie puszczają dzieci do szkoły.

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1

Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 2

Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3

Plotka nr 4Plotka nr 4Plotka nr 4

Plotka nr 5Plotka nr 5Plotka nr 5
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Komiks ,,Spacer z psem" - Hanna Gawlik 6B
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Przeprowadziliśmy wywiad z uczennicą naszej szkoły,
która kilka tygodni temu uczyła się po raz kolejny zdalnie

przez 4 dni, wraz z jej klasą. Poprosiliśmy, żeby nam o
tym opowiedziała.

Koperniczki: Cześć! Chcieliśmy przeprowadzić z Tobą wywiad,
odnośnie tych paru dni, w czasie których znowu uczyłaś się zdalnie.
Opowiesz nam o tym?
Uczennica: Tak, z chęcią odpowiem na Wasze pytania.
K: Dobrze. Jak to jest po wielu miesiącach wrócić do edukacji zdalnej?
U: Prawdę mówiąc, zapomniałam już, jak to jest mieć lekcje online.
Teraz, kiedy całą klasą mamy zdalne lekcje, czuję się trochę nieswojo
nie widząc twarzy moich znajomych.
K: Czy gdy nauczyciel prowadzi lekcje zdalne ze szkoły. jest lepiej, czy
gorzej pod względem technicznym?
U: To zależy w jakiej sali nauczyciel prowadzi lekcję. Czasem jest duże
echo, a bywa, że nie ma żadnej różnicy.

K: Ucieszyłaś się, gdy się dowiedziałaś, że znów będziesz mieć naukę
zdalną? Z tego co wiem, wydarzyło się 

to w niedzielę wieczorem.
U: Czy się ucieszyłam? Ani się nie cieszyłam, ani 
nie byłam smutna. Uznałam, że jestem gotowa 

na taką naukę, jednak po kilku pierwszych
 lekcjach pomyślałam, że czasem lepiej jest 

w szkole. Tak, dowiedzieliśmy się o tym w
 



niedzielę po 16.00.
K: A czy dziwnie jest wyobrażać sobie, że
 cała szkoła ma normalnie lekcje, oprócz 
Waszej klasy? Czy zdarzało Wam się 
zapominać o tym?
U: No, trochę dziwnie jest. Jesteśmy jedną
 z dwóch klas, które mają lekcje online. Tak, zdarzało nam się
zapominać, ponieważ czuję się jak wtedy, kiedy wszyscy mieli naukę
zdalną.
K: Myślisz, że niektórzy mieli problem z zalogowaniem się znowu na
Teams? Pewnie niektórzy zapomnieli już hasła.
U: Cóż, zdarzyło się, że niektórzy zapomnieli hasła. Osobiście nie
zdarzyło mi się to, ponieważ na początku zdalnego nauczania
zapisałam hasło na karteczce. 
K: Dobry pomysł. No, a czy myślisz, że w obecnej sytuacji dałoby się
zrobić Mikołajki? Bo wiele osób sądzi, że to niemożliwe.
U: Jest wiele odpowiedzi na pytanie. Na pewno byłoby to możliwe, ale
to zależy też od ilości zakażeń, czy będą lekcje zdalne...
K: Dobrze. Dziękujemy za to, że udzieliłaś odpowiedzi na nasze
pytania. Mamy nadzieję, że wkrótce się spotkamy w kolejnym
wywiadzie. Życzymy też powodzenia na nauce online!
U: To ja dziękuję. Też mam nadzieję, że się znowu spotkamy.
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Sudoku
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Chich   tki

Dzwoni
klient do sklepu mięsnego i pyta:
- Czy ma pan
kurze nóżki?
- Mam.
- Czy ma pan
skrzydełka?
- Także mam.
- A ma pan
świński ryj?
- Tak.
- No to musi
pan naprawdę śmiesznie wyglądać.
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Idzie baba do lekarza z książką na
głowie.
Lekarz się pyta: „Co pani dolega?”
Baba odpowiada: „Facebook”.  

 - Dlaczego matematyk musiał odpocząć?
- Bo się
przeliczył.      

- Dlaczego blondynka otwiera jogurt w sklepie? 
- Bo na opakowaniu jest napisane: „Tu otwierać”.

- Czemu
blondynka zakłada na głowę
torbę?
- Chce się
poczuć jak w reklamówce.

- Jak nazywa się amerykański
idiota?
- The Bill



Memy

str.11



str.12



Jak zrobić Mikołajki, jeśli
będzie edukacja zdalna?         

Wszyscy wiemy, że teraz nie da się
przewidzieć, co będzie za miesiąc,

tydzień, a nawet kilka dni. Kto wie, czy
6 grudnia nie będzie edukacji zdalnej?
Dlatego postanowiliśmy przedstawić
pomysły, jak zrobić Mikołajki, jeśli tak

 się stanie.  

3.Każdy zostawia prezent, który
wcześniej przygotował, w szkole, na
kilka dni przed Mikołajkami. 6
grudnia zabieramy paczkę
przeznaczoną dla siebie do domu.

1.Losowanie można zrobić dzięki
różnym aplikacjom. 

2.To, co chcecie dostać, można
napisać na np. grupie na
Messengerze lub właśnie na Teams,
gdzie pracujemy w czasie edukacji
zdalnej.

Da się? Da się!
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Napisz plusy i minusy edukacji
zdalnej. Najlepsze pokażemy w

następnym numerze, a jeśli będą
jakieś naprawdę ciekawe, osoba ta
otrzyma nagrodę :) Zapraszamy do

wysyłania ich na maila
koperniczki@gmail.com do 20

listopada. 

Konkurs
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Nasze źródła
Memy: Obrazkowo, Memy Jeja.pl, Memy.pl,

Dziennik Bałtycki, Kurier Poranny

Sudoku: Wikisłownik, Medium

Żarty: dowcipy.pl, suchary.com, żartujemy.pl,
ciapek.pl,  kawały.pl

Święto Niepodległości: Wikipedia.pl
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Sudoku: Ula Urbaś 6B

Plotki szkolne: Ewa Skalska, Natalia Zaród 6B
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Następny numer
już w grudniu!


