
Mail do UCZNIÓW 

Tytuł: Potrzebujemy Twojej pomocy 

Drodzy Uczniowie i Uczennice, 

Od jutra zaczynamy szkołę w wersji online.  

Wyobrażam sobie, że część z Was cieszy się, że nie musi przychodzić do szkoły.  

Wiem też, że niektórzy są w związku z tym zasmuceni. W najbliższych dniach 

możecie doświadczać zmiennych nastoi. To naturalne, gdyż każdy z nas będzie 

musiał wyrobić sobie zupełnie nowy tryb dnia.  

Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na miasto 

cotygodniowych zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze! 

Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, 

optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności. 

Dostaniecie informację od Dyrektora, jak będzie wyglądał tryb nauki i rozliczania się z 

wykonanej pracy w domu.  

To nie jest okres ferii ani mini wakacji. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i Wasi 

rodzice nadal mamy obowiązki, które będziemy realizować. Zmienia się jedynie 

sposób, w jaki będziemy to robić. 

 

Poniżej przesyłam Wam wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten 

nietypowy czas.  Utrzymaj szkolny tryb dnia: 

1. Wstawaj o tej samej porze 

2. Zachowaj poranną rutynę - pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w 

piżamie. 

3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno 

i pooddychaj świeżym powietrzem  to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście 

do szkoły i wzmocni Twoją odporność. 

4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli. 

5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na 

korytarz, aulę. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie 

regenerowało umysł. 

6. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry. To świetna okazja 

do ćwiczenia samodyscypliny. 

7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, 

nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty masz 

już wolne. 

8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do 

dzielenia się ONLINE swoimi  pomysłami na kreatywny czas wolny. 

9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić 

10. Zapytaj rodziców, jak w czasie szkoły online możesz pomóc im w domowych 

obowiązkach. To świetna okazja, by nauczyć się gotować, prać, prasować. 

Zachęcam do organizowania przez przewodniczących klas konkursy online na np. 

zrobiony obiad rodzinny itp. Bądźcie tu kreatywni :) 



11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziesz mieć i tak 

dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle. Nie chciałabym wrócić do szkoły 

pełnej zombie komputerowych! 

12.  1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na 

problemy ze snem. 

13. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń 

siebie! i wyciągnij wnioski na następny dzień - czego chcesz robić więcej, czego 

mniej. 

14. Uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, 

jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 

minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy skoncentrujesz uwagę na 

oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać. Pomocny może być filmik o medytacji 

- FILMIK 

15. Dbaj o sen. śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i 

psychiczną. 

 

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! 

 

Dziś zaczynamy tak na poważnie pierwszy dzień szkoły online. Mam nadzieję 

jednak, że dla większości to jest już drugi dzień. Chciałabym zacząć od prośby o 

pomoc. Ta prośba o pomoc jest o tyle nietypowa, że wiąże się z powstrzymywaniem. 

Zwykle, jak prosimy o pomoc, to wiąże się to z robieniem czegoś. To, czego uczy nas 

koronawirus, to powstrzymywania się. To jest bardzo ważna umiejętność, która 

świadczy o wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej.  

Zdolność do kontrolowania swoich reakcji wymaga praktyki. Lepszej okazji oby nie 

było ;)  

 

Proszę Was o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Doszły mnie słuchy, że parki i lasy około miejskie są pełne ludzi. Do lasu można 

wyjść tylko wtedy, gdy ma się go na ogrodzonej na posesji. Nadal należy unikać 

miejsc, gdzie są inni ludzie. Na ten moment to także parki.  

Można wyjść na balkon lub patrzeć przez okno (jeśli się nie ma balkonu). Mamy 

bardzo dużo szczęścia, że mamy okna i dachy, które nas chronią. Wiem, że to może 

być wyzwanie.  

My ludzie tak samo, jak i inne zwierzęta, nie jesteśmy stworzeni do siedzenia w 

zamknięciu. I tylko jak specjaliści zatrzymają wirusa, to wrócimy do normalnego trybu 

życia.  

Teraz bardzo potrzebujemy, byście zachowywali się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa na stan epidemii.  

Pomogę Wam to psychicznie przetrwać. Mi też będzie ciężko, ale postanowiłam 

pomóc wszystkim służbom poprzez ograniczanie ryzyka.  

Bardzo proszę Was także o zaangażowanie w powstrzymywanie się od wychodzenia 

https://youtu.be/nOJTbWC-ULc


z domu – na rower, na bieganie, na spacer.  

Można tylko na szybki spacer z psem i do sklepu (jeśli skończą się zapasy). 

I jeśli Was teraz nie widzę to wiem, że tam jesteście. I liczę na Was! Im szybciej się 

zmobilizujemy, tym szybciej wrócimy do szkoły. My dorośli bez Was tego  

nie zrobimy. 

 

Moja druga prośba o pomoc także dotyczy powstrzymywania się. Tym razem od słów 

i zachowań, które mogą zranić innych – zwłaszcza w Internecie.  

Aby rozpoznać, czy to, co chcesz powiedzieć, może skrzywdzić, wyobraź sobie, że 

słyszy to rodzic i nauczyciel. Jeśli wiesz, że ich reakcja będzie negatywna, to 

powstrzymaj się i głęboko oddychaj.  

Licz oddechy tak długo, aż się wyciszysz i przejdzie Ci ochota na taki komentarz.  

W razie wątpliwości spytaj rodzica o opinię. 

 

Moja trzecia prośba jak już się domyślasz, też dotyczy powstrzymywania się w 

Internecie: nie ujawniaj swoich prawdziwych danych w Internecie zdjęcie możesz 

opublikować dopiero wtedy, gdy wszystkie osoby na nim oraz ich rodzice wyrażą 

zgodę.  

Bezpieczniej jednak jest nie wrzucać zdjęć osób. 

Nie wchodź na nieznane strony, nie klikaj w linki od nieznajomych osób. Hakerzy 

tylko na to czekają. Nie pobieraj i nie zmieniaj czyichś zdjęć. Coś, co Tobie wydaje 

się zabawne, dla innych może bardzo źle się skończyć. 

Pamiętaj, że stosowanie cyberprzemocy podlega konsekwencjom prawnym. 

 

A w czasie przerwy od nauki wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy widać ptaki.  

Może je słyszysz?  

U mnie zwykle lata dużo jaskółek. Dziś ich nie ma. 

Ale to że ich nie widać, nie znaczy, że ich nie ma.  

To tak, jak z koronawirusem!  

Tu taka ściągawka z głosów ptaków. Może uda Ci się narysować to, co niewidoczne 

:) https://www.glosy-ptakow.pl/  

 

A no i na sam koniec.. te okna.  

Wiesz, jak się myje okna?  

To wcale nie takie proste. U mnie zawsze zostają smugi.  

I to jest ok, nie musi być idealnie.  

 

Byleby było widać ptaki :) 

https://www.glosy-ptakow.pl/

