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Opis kwarantanny12 marca 2020 r.

Na świecie wprowadzono stan wyjątkowy i ogłoszono 
pandemię. Ludzie zarażają się wirusem nazwanym SARS-CoV-2, a 
lekarze nie znają lekarstwa na chorobę nim spowodowaną, choroba jest 
śmiertelna. W związku z tymjest bardzo ograniczone wychodzenie z 
domów. Pozamykane są szkoły, teatry, kina, galerie handlowe, biura. 
Wszyscy uczą się i pracują z domu. Kwarantanna trwa już 14 dni . 
Zaczęła się 12 marca 2020r. W mediach zapowiadają, że będzie trwała 
aż do Wielkanocy, a może i dłużej. Podoba mi się czas, który spędzam w 
domu. I chciałbym o nim opowiedzieć.



Lekcje online

Ostatnio mam lekcje online. Podobają mi się one. Na lekcjach staram 
się słuchać i oglądać rzeczy, które pani mówi, tak jak na zwykłej lekcji.
Gdy mieliśmy sprawdzian z angielskiego na komputerze, chciałem 
ściągać z internetu, ale się powstrzymałem i stwierdziłem, że jednak nie 
powinienem. Napisałem sprawdzian samodzielnie i dostałem 5+.
Bardzo się cieszyłem.



Lubię spędzać czas, układając domino z moim 
tatą. Podczas tej przerwy układałem je 3 razy. 
Niektóre były większe niż to, które widnieje na 
zdjęciu, a niektóre mniejsze. Dostałem je na 
urodziny rok temu i bardzo się z nich wtedy 
ucieszyłem. Ma 1000 klocków!



Zazwyczaj na śniadanie jem jajka sadzone, które sam przygotowuję. Bardzo mi one 
smakują. Kiedyś ich nie lubiłem ale mama namówiła mnie żebym spróbował. I mi 

bardzo zasmakowały. Teraz, dzięki mojej mamie, je jem i nawet serwuję je mamie.



Czytam teraz 5. część książki o nazwie
"Zwiadowcy". Bardzo mnie ona ciekawi. 
Ponieważ jest tam dużo rozmaitych
wątków i przygód. Jest ona bardzo wciągająca. 
Tę serię zacząłem czytać w ostatnie wakacje. 
Zainspirował mnie mój brat, gdy 
słuchał audiobooka. Do przeczytania mam 
jeszcze 6 części. Jeśli kwarantanna potrwa 
dłużej będe miał co czytać.



Podczas kwarantanny, razem z tatą 
wykonujemy ćwiczenia, żeby się rozruszać. 
Nie wiem czy bez nich ciągle miał bym tyle
siły co teraz. Są to też ćwiczenia na
rozciąganie. Naprawdę one mi pomagają.



Lubię czasami powisieć na drążku z gumą 
lub się pobujać czy poskakać. 
Naprawdę mi to pomaga w rozładowniu
energii i złości, która wzbiera we mnie po 
tak długim czasie spędzonym z tymi
samymi ludźmi. Czyli z moim bratem, 
mamą i tatą.



Malowanie

Brat zachęcił mnie do rysowania z tutorialami. 
Na początku w siebie nie wierzyłem i 
twierdziłem, że nie potrafię rysować.
Jednak spróbowałem. I okazało się, że wyszło mi 
nawet ładnie. Przynajmniej mi się podobało i 
moim rodzicom też. Teraz wiem, że nawet taki 
amator w rysowaniu jak ja może namalować coś 
ładnego.



Granie w gry

W wolnym czasie gram z rodziną 
w gry. Sprawia nam to 
przyjemność. Lubimy grać 
zarówno w gry karciane, jak i w 
planszowe. Bardzo lubię grać 
w "Monopoly" , "eksplodujące 
kotki", "Farmagedon", "Pentago". 
Czasami wymyślam nowe reguły 
gry i tworze własne plansze.



Dart

Podczas kwarantanny 
znalazłem strzałki do darta, 
których nie mogłem znaleźć 
przez ostatnie 5 miesięcy. 
Bardzo się ucieszyłem, że je 
znalazłem. Czasami gram w 
Darta sam żeby poćwiczyć, a 
czasami z mamą lub tatą 
zagram mecz. Teraz gram w 
niego prawie codziennie.



Podsumowanie

Kwarantanna jest nietypowym zdarzeniem i trudnym okresem.
Ten czas nawet mi się podoba, ale czasami chciał bym wyjść na 
zewnątrz, przebiec się i poczuć świeże powietrze. Bardzo mi brakuje 
ruchu, a nasz balkon jest za mały żeby się po nim przebiec. Tęsknie za 
szkołą, kolegami i koleżankami. Mam nadzieję, że szybko lekarze znajdą 
lekarstwo na Covid-19 i znów pójdziemy do szkół.


