1.

Kochani Bursowicze, z pewnością każdy z Was na bieżąco śledzi informacje związane z
koronawirusem, ale czy to znaczy, że wiecie o nim wszystko? Pewnie nie, no i właściwie
to nic złego. Najważniejsze żebyście potrafili prawidłowo postępować, aby uniknąć
zarażenia.
Proponuje Wam krótki quiz znaleziony w sieci, pomoże Wam ocenić Waszą wiedzę w
tej kwestii.
https://zdrowie.wprost.pl/quizy/10306359/koronawirus-ile-o-nim-wiesz.html

2.

Opiekun koła fotograficznego zaprasza wszystkich chętnych wychowanków do wspólnej
zabawy. Proponuję, aby wieczorami skupić swoje myśli na czymś przyjemnym, nie
myśleć o tym wszystkim co dzieje się obecnie na świecie, spróbować zrelaksować się,
obserwując przez okno zachód słońca.
Weźcie wtedy do ręki aparat fotograficzny, może być ten w telefonie i pstryknijcie
fajną fotkę (jeśli ktoś ma problemy ze spaniem, może być również wschód słońca )
Wyślijcie ją później na mój adres mailowy, stworzony w tej sytuacji tylko dla Was:
olakowalskabursa@wp.pl, można też przesyłać zdjęcia do mnie na Messenger.



Myślę, że moglibyśmy tą zabawę również przekształcić, ale w tym miejscu proszę
o Wasze pomysły. Może po powrocie do bursy zrobimy z tych zdjęć wystawę? A może
chcielibyście, aby były wstawiane systematycznie na fanpage bursy, aby każdy mógł je
podziwiać i oceniać? Zainteresowane osoby proszę o propozycje.

3.

Najlepsze dla nas wszystkich w tym trudnym czasie jest niewychodzenie z domu.
W pierwszych dniach, mimo obawy związanej z nowym, niebezpiecznym wirusem,
z pewnością poczuliście radość związaną z czasem wolnym od szkoły, kolejnym etapem
było zapewne zorientowanie się jak ważny jest dla Was czas spędzony z przyjaciółmi na
świeżym powietrzu, a niektórym zaczął dokuczać brak uprawiania sportu.
Myślę, że już od jakiegoś czasu zorientowaliście się też, że cały ten zakaz wiąże się z
dużą ilością czasu spędzanego z rodziną.
W związku z tym chciałabym Wam przypomnieć, że to od Was zależy jakie znaczenie
nadamy temu czasowi.
Pamiętajcie, że to Wy macie nad tym władze. Nie zapominajcie przy tej okazji o
wzajemnym szacunku, starajcie się jak najwięcej rozmawiać z rodzeństwem i rodzicami,

pograjcie w jakieś gry, obejrzyjcie wspólnie film, mówcie sobie miłe rzeczy. Będzie
Wam z pewnością przyjemniej przeczekać ten trudny dla wszystkich czas.
Żeby sprowokować Was do rozmów z rodzicami proponuję Wam test, do rozwiązania
którego z pewnością przydadzą się rodzice lub dziadkowie. Może będzie to okazja do
fajnej rozmowy i powrotu do wspomnień z dawnych lat 
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