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Chwila z Patronem 
 

 

 

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. (Ps. 118 [117], 24) 

Moim rodakom w kraju i na świecie życzę, aby blask prawdy 

o zmartwychwstaniu Bożego Syna rozświetlał wszelkie mroki codzienności, 

a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością i pokojem! Szczęść 

Boże!  

Słowa Ojca Świętego wygłoszone po polsku 31 III 2002 r. w Orędziu Wielkanocnym Urbi et 

Orbi. 

Tradycje wielkanocne 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, jakie upamiętnia mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niedziela Palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień 

symbolizuje wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.  

Zanosimy wówczas do kościoła kolorowe palmy wielkanocne, które następnie są 

święcone. Dawniej palmy wyrabiane były samodzielnie. Obecnie popularnością cieszą się 

jednak te kupione, zazwyczaj zrobione z gałązek wierzby, bukszpanu oraz różnych suszonych 

kwiatów i ziół. Zwyczaj ręcznego tworzenia palm nie zaginął  jednak całkowicie. W wielu 

miasteczkach organizowane są konkursy na najpiękniejszą, najwyższą palmę. Taka tradycja 

jest m.in. w Łysych. To tam  można znaleźć najpiękniejsze i największe palmy w kraju. 

Poświęcona palma była uważana za symbol szczęścia, dlatego zawsze zanoszono ją do domu 

i stawiano w widocznym miejscu. Pozostawała tam przez rok aż do momentu, gdy zastąpiła ją 

kolejna. Ta tradycja jest kontynuowana przez wiele rodzin.  

Wielki Tydzień kończy Triduum Paschalne zaczyna się ono wieczorem w Wielki 

Czwartek, trwa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a kończy się w Niedzielę Wielkanocną. To 

właśnie wtedy odbywa się  najważniejsza msza święta w Kościele katolickim. Jest to 

uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  

W Wielką Sobotę święci się pokarmy. Do kościoła przynosimy 

symboliczne produkty w koszyku. Mogą to być np.: jajka (symbol 

nowego życia), wędliny, chrzan (symbole dostatku), sól (symbol 

oczyszczenia od złego), chleb (symbol Jezusa Chrystusa). Koszyk 

często przystrajamy również gałązkami borówek lub baziami a także 

figurką baranka. Kiedyś święcono dużo więcej żywności, którą 

ustawiano w dużych koszach przed ołtarzem. Było tam wszystko, co 

rodzina miała zamiar spożyć w ciągu całych świąt. Czasem też ksiądz objeżdżał gospodarstwa 

i święcił żywność wyłożoną na białym obrusie przed domem.  

W drugi dzień świąt odbywa się lubiany zwłaszcza przez nas, 

dzieci, lany poniedziałek, dawniej zwany śmigusem-dyngusem. 

W tym dniu dzieci biegają z psikawkami lub plastikowymi 

pistoletami i wzajemnie polewają się wodą, a starsi chodzą nawet 

z wiadrami. W niektórych domach jest też tradycja budzenia za 

pomocą zimnej wody. Nie jest to przyjemne zostać zmoczony 

wodą, ale bycie mokrym zwiastuje szczęście. 

Lubię święta, bo są one czasem spotkania z najbliższą rodziną i czasem, w którym 

radujemy się ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tych tradycjach 

i przekazujmy je następnym pokoleniom, by przetrwały, bo bez tradycji świat byłby 

bezwartościowy i nudny. 
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Oliwia Kurpiewska, kl. VIc 
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rys. Szymon Olszewski, kl. IIIf 

Wyjazd marzeń 

Obudziłam się rano w piękny, słoneczny dzień. W pewnej chwili do mojego pokoju 

przyszedł tata z dobrą nowiną: 

-Wstawaj szybko, śpiąca królewno  -powiedział 

tak, bo była już godzina dziesiąta. - Jedziemy do 

Zakopanego. - Pakuj walizkę - dodał po chwili. 

Tata, mama, ja i mój pies Kabanos pobiegliśmy do 

samochodu i ruszyliśmy w trasę. 

Gdy się obudziłam, staliśmy już przy naszym 

hotelu, który znajdował się przy stoku narciarskim. 

Okazało się, że dziś wieczorem odbędzie się Turniej 

Czterech Skoczni. Tata pobiegł szybko po bilety, a my 

z mamą i psem udaliśmy się do naszego pokoju, aby 

rozpakować walizki. 

Wieczorem bardzo się cieszyłam, ponieważ mój ulubiony skoczek, czyli Kamil Stoch, 

wygrał turniej. Później z całą rodzinką postanowiliśmy zrobić sobie z nim zdjęcie. Kabanos 

na widok mojego idola ucieszył się bardziej niż ja. 

Następnego dnia był 31 grudnia, czyli sylwester. Postanowiliśmy wypożyczyć hulajnogi 

elektryczne, aby zwiedzić Krupówki. Mój tata postanowił gdzieś na chwilę się oddalić. 

Niebawem wrócił z trzema oscypkami i kabanosem dla naszego pupila. 

Zbliżała się już noc, wiec postanowiliśmy z innymi gośćmi hotelu powitać nowy rok. 

Było tam dużo ludzi, którzy tańczyli w rytm piosenek, również 

był tam drink bar, gdzie kelner robił różne napoje. Kiedy 

zostało kilka minut do nowego roku, to pracownicy hotelu 

zaczęli puszczać confetti i nalewać szampana dla dzieci 

(bezalkoholowego) i dorosłych. Chwilę później był wielki 

pokaz fajerwerków. I tak przywitałam nowy rok. 

Ten wyjazd bardzo mi się podobał, ponieważ ostatnie dni 

roku spędziłam rodziną. 
Marta Zaczek, kl. VIh 

 

Opis okonia 

To jest okoń. Widziałam go nad jeziorem, kiedy mój pradziadek wrócił z połowu. 

Ta ryba ma głowę w kształcie trójkąta, a reszta ciała jest wydłużona i zaokrąglona. Okoń 

wyróżnia się ciemnymi paskami na grzbiecie i ostrymi, czerwonymi płetwami. Dzięki tym 

cechom łatwiej mu polować na inne ryby. 

Okoń jest nie tylko przepiękną rybą, ale jest też bardzo smaczny.  

Urszula Kuczewska, kl. IIIb 

 

 

                      rys. Gniewomir Kuczewski, kl. If               rys. Urszula Kuczewska, kl. IIIb 

N a s z e  p r a c e  

rys. Kacper R., kl. Ib 
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N a s z e  p r a c e  



 

 

Tęsknota za normalnością 

Na wieść o dwutygodniowej kwarantannie, którą przekazali nam nauczyciele w środę 

11. marca, bardzo się ucieszyliśmy. Wyobrażaliśmy sobie, że czeka nas odpoczynek 

i nieskrępowana wolność od obowiązków szkolnych. Nawet napomnienia nauczycieli, że 

grozi nam przedłużenie roku szkolnego i nauka w wakacje, nie były w stanie zmącić naszej 

radości. Wystarczyło kilka dni, by przekonać się, jak bardzo się myliliśmy. 

Nie wiem, jak oceniają czas domowej kwarantanny moi koledzy, ale ja bardzo jej nie 

lubię. I nie chodzi nawet o zdalne nauczanie. Oczywiście, że godziny spędzone przed 

komputerem przy samodzielnym opracowywaniu tematów z różnych przedmiotów, a potem 

odrabianie prac domowych nie jest łatwe i wymaga ode mnie dużo zaangażowania 

i samodyscypliny. Denerwujące jest czekanie na dostęp do komputera, gdy siostra korzysta 

z niego, słuchając wykładów swoich nauczycieli. Czasami gubię się, sprawdzając ogłoszenia, 

zadania domowe czy wiadomości w dzienniku elektronicznym, ale są to tylko drobne 

niedogodności. Najgorsze jest odosobnienie i bark normalnego rytmu dnia, wolności. Nie 

sądziłem, że przymusowa izolacja od świata zewnętrznego sprawi, że - z dnia na dzień - 

zatęsknię za swoimi nauczycielami i ich sposobami nauczania. Dopiero teraz doceniam ich 

umiejętności i wkład w nasz rozwój. Bez chwili zastanowienia wróciłbym na lekcje, pisał 

kartkówki i sprawdziany czy odpowiadał przy tablicy. Tęsknię za kolegami i koleżankami, 

gwarem szkolnych korytarzy, lekcjami pływania i śpiewu. Brakuje mi rozmów i zabaw 

z rówieśnikami. Z perspektywy trzech tygodni ciągłego pozostawania w domu, najbardziej 

przeszkadza mi brak możliwości wyjścia z domu, odetchnięcia świeżym powietrzem, jazdy na 

rowerze i hulajnodze czy gry w piłkę. Brak ruchu i aktywności fizycznej jest dla mnie nie do 

zniesienia. Brakuje mi treningów tanecznych, spotkań z moją grupą i wyjazdów na turnieje 

tańca. 

Nie wyobrażam sobie, żeby ten stan mógł trwać jeszcze kilka miesięcy. Rozumiem 

przyczyny jego wprowadzenia, ale wytrwanie w kwarantannie nie jest łatwe. Powiedzenie, że 

żeby coś docenić, trzeba to najpierw stracić, jest w obecnej sytuacji bardzo aktualne. Z dnia 

na dzień zwykły spacer z rodziną stał sie nieosiągalnym marzeniem. Mam nadzieję, że będę 

o tym pamiętał, gdy czas pandemii minie. Nie mogę się doczekać powrotu do szkoły. Nie 

mogę się doczekać normalności. 
Jan Kochanowski, klasa VI c 

 

Lena Domitrz, kl. IIIb 
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 Żyć uważnie 

Żyć uważnie i mądrze. 

Yhh... trudna to sprawa. 

Ćwiczenie cierpliwości, to właśnie kwarantanna. 

 

Uważajmy na siebie i innych. 

Weźmy sobie do serca wspólne dobro. 

A może wkrótce nagrodą będzie... 

Życie pełną piersią, wolność!!! 

Najpierw jednak bądźmy cierpliwi 

I chrońmy siebie nawzajem. 

Euforia zwycięstwa będzie nam najlepszym podziękowaniem. 

Jan Kochanowski, klasa VIc 

Droga Marto! 

Bardzo za tobą tęsknię. Niedługo zacznę czytać ciekawą książkę, 

Albo nauczę się szyć. 

Jak wiesz, bardzo się nudzę. Brakuje mi teraz 

Ciebie, bo razem jest weselej 

I przyjemniej. Często rozmawiam przez telefon z moją siostrą, 

Elizą. Wiem, że 

Obie nie mamy co robić, dlatego zachęcam Cię do przeczytania 

Szatana z siódmej klasy 

I  Magicznego drzewa. 

Eliza poleciła mi ciekawą książkę „Mia i biały lew”, więc muszę poszukać jej w pdf. 

Bardzo Cię lubię 

I  pozdrawiam. 

E-lekcje mam za dziesięć minut. Pa  

Aleksandra Lesiak, kl. VIh 

     AKROSTYCH 

Od pewnego czasu 

Dni wszystkie są takie same. 

Rano nie chodzę do lasu, 

A wieczorem zakładam piżamę. 

By pójść spać 

I odpocząć w nocy, 

A rano znów wstać i 

Jedząc śniadanie nabierać mocy. 

Loguję się znów na Librusie, 

Ech… nie mam już siły! 

Kłopot jest w tym, że jednak muszę. 

Chcę, by szkolne lekcje wróciły!!! 

Ja marzę o tym powrocie, 

Ech… o klasowym , koleżeńskim zlocie. 

                     Julia Wierzbowska, kl. VIh 

A k r o s t y c h y  
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rys. Helena Korytkowska, kl. IIIg  

rys. Lena Żebrowska, kl. IIIg  

 



rys. Helena Korytkowska, kl. IIIg  

Krótko mówiąc idzie wiosna. 

Oby była piękna i radosna. 

Róże budzą się do życia, 

Owady chętne są do nektaru zdobycia. 

Nowo narodzone kwiaty widać wszędzie, 

A na rzekach pojawiają się łabędzie . 

Wróble za oknem śpiewają, 

A płatki śniegu w norki się chowają. 

Miłe światło słoneczne ogrzewa Ziemię, 

Z radością witają nas jego promienie. 

Gotowi jesteśmy pożegnać śnieżną panią. 

Łomżyńskie drzewa już wiosnę witają. 

Ów jeleń nawet wyskoczył z herbu, 

Wręcza sarnie część kwietniowego skarbu. 

Na pewno dziś kłótni nie będzie 

I mimo kwarantanny radość jest wszędzie. 

Eklerki wszyscy zajadają, 

Sarny i jelenie rogi nastawiają. 

Pani wiosna we własnej osobie, 

Aksamitną suknią łagodzi wszystkie złe fobie. 

Długo wyczekiwana nareszcie się pojawiła, 

Nowymi wiankami wszystkich ozdobiła. 

I na dodatek tego, 

Euforię naszą nagrodziła pięknem głosu swego. 

   Julia Bagińska, kl. VIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostań w domu 

Unikaj zgromadzeń! 

Myj dokładnie ręce! 

Osłaniaj twarz (nosząc np. maskę)! 

Dezynfekuj przedmioty zakupione w sklepach! 

Wietrz pomieszczenia! 

ChroŃ się! 

       ZAchowaj odpowiednią odległość (2m)! 

         Troszcz się o najbliższych! 

         Spokój, zdrOwie i beZpieczeństwo ponad wszystko! 

Roksana Dudzińska, kl. VIc 

Wirus 

Wiara to spokój 

I wielka nadzieja oraz 

Radość każdego 

Uleczonego i 

Schorowanego człowieka 

Aleksander Polkowski, kl. VI c 

Drogi Dziadku! 

Bardzo martwię się o Twoje zdrowie. 

Alarmujące są wieści dotyczące koronawirusa. 

Jest coraz więcej ludzi chorych. 

Oczywiście będzie kiedyś lepiej. 

Zostańmy w domu! – to hasło na dziś. 

Dlatego, proszę Cię, dbaj o siebie. 

Rzeczy złe muszą kiedyś minąć. 

Oby jak najprędzej. 

Wszyscy za Tobą bardzo tęsknią. 

I mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. 

Erwin 

Szymon Dębski, kl. VIc 

Kiedy musisz wyjść koniecznie z domu, 

Warto jest pamiętać, 

Aby zasad higieny przestrzegać. 

Rękawiczki jednorazowe noś obowiązkowo, 

Aby nie zarazić się wirusem- 

Następnie, jak wrócisz do domu, 

To czym prędzej umyj ręce. 

A na pewno zdrowy będziesz. 

Nasze  zdrowie najważniejsze. 

Nie wychodź z domu! 

A na pewno zdrowy będziesz. 

Maksymilian Pietraszewski, kl. VIc 

A k r o s t y c h y  
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na podstawie źródeł: https://www.medonet.pl/ https://www.worldometers.info/coronavirus/, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy 

Koronawirusy 

W obliczu pandemii koronawirusa SARS – COV – 2 chyba każdy 

zastanawiał się, czym właściwie są te drobnoustroje. Niektórych może 

zdziwić moje zainteresowanie tymi patogenami, ale uważam, że powinno 

się coś wiedzieć o tym, z czym walczymy. 

Koronawirusy są grupą wirusów o pojedynczej nici RNA i białkowej 

osłonce. Wywołują one choroby zwierząt (ptaków i ssaków) i ludzi. 

Jednak SARS – COV – 2 nie jest jedynym ani pierwszym koronawirusem. Do dzisiaj odkryto 

siedem zakażających człowieka wirusów tego typu. 

Pierwszego koronawirusa wyizolowano w latach 60. XX w. od dziecka z objawami 

nietypowej, lekkiej infekcji wirusowej. Wirus ten nazwano B814, jednak przed dokładnym 

zbadaniem jego próbka zaginęła. Cztery następne: 229E, OC43, NL63 i HKU1 to stosunkowa 

niegroźne wirusy wywołujące ok. 20% światowych przeziębień. 

W 2002 r. w chińskim mieście Guangdong wykryto znacznie groźniejszego wirusa. 

Wirus SARS wywołujący zespół ciężkiej niewydolności oddechowej, wykryty po raz 

pierwszy w listopadzie 2002 r., drogą lotniczą rozniósł się do innych krajów i zakaził około 

8 tys. osób z czego 775 zmarło. Najprawdopodobniej jego pierwszym nosicielem były 

nietoperze, z których przeniósł się on na cywety, a potem ludzi. W walce z nim nieskuteczna 

jest większość leków przeciwwirusowych, a leczenie polega na walce z objawami. 

Dziesięć lat później, w 2012 r. u jednego z pacjentów szpitala w Dżuddzie wyizolowano 

wirusa MERS wywołującego chorobę nazwaną bliskowschodnim zespołem oddechowym, 

która przypomina ostrą grypę z dużą niewydolnością oddechową, w czym podobny jest do 

SARS. W 2015 r. wywołał on epidemię na półwyspie koreańskim. 

W listopadzie 2019 r. w chińskiej prowincji Hubei, którego stolicą jest miasto Wuhan, 

wykryto nowego koronawirusa. Wirus SARS – C0V – 2, wywołujący chorobę COVID – 19, 

która została na początku nazwana atypowym zapaleniem płuc typu B, wywołał serię 

zachorowań w Chinach a potem na całym świecie. 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) ogłosiła chorobę pandemią, która pojawiła się już na wszystkich 

zamieszkanych kontynentach. Wirus ten prawdopodobnie rozwinął się u nietoperzy 

i łuskowców, z których na targu w Wuhan przeniósł się na ludzi. Jest on w ponad 60% 

procentach zgodny z genomem wirusa SARS.  

Po szczycie zachorowań 12 lutego epidemia w Chinach zaczęła wygasać, a jej 

epicentrum przeniosło się do Włoch. Niedawno sytuacja w tym kraju diametralnie się 

pogorszyła, po czym liczba śmierci i zachorowań zaczęła spadać. Aktualnym punktem 

największej liczby zakażeń są Stany Zjednoczone, a dokładnie stan Nowy Jork. 

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia tym wirusem stwierdzono 4 marca 2020 r. 

w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano zachorowanie 66-letniego mężczyzny, 

który przyjechał autokarem z Niemiec. 20 marca minister zdrowia ogłosił w Polsce epidemię, 

z którą wprowadzono wiele ograniczeń i nakazów mających powstrzymać jej rozwój 

w Polsce.  

Do 24 kwietnia 2020 na całym świecie zarażonych zostało 2 726 188 osób, 191 074 

zmarło, a wyzdrowiało 749 651. 

Mimo groźnych epidemii wywoływanych przez te patogeny, koronawirusy nie są 

niepokonane. Zgodnie z zaleceniami WHO w tej chwili na świecie 20 laboratoriów bada 

kombinacje leków mogących pomóc w walce z koronawirusem. Najlepsi naukowcy pracują 

nad szczepionkami, które po przejściu odpowiednich testów będą mogły uratować niejedno 

życie. Najnowszą metodą leczenia jest podawanie chorym osocza wyzdrowiałych osób 

zawierającego przeciwciała.  
Szymon Dębski, kl. VIc 
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W a r t o  w i e d z i e ć  

https://www.medonet.pl/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy


Wirus 

Mycie rąk to takie nudne, 

- kiedyś myślał każdy z nas.  

Lepiej pograć na konsoli, 

niż na mycie tracić czas. 

Jednak nagle się zmieniło. 

Czemu taki przyszedł czas? 

To ten wirus z stron dalekich, 

bardzo szybko zmienił nas. 

Teraz każdy szuka mydła,  

aby pozbyć się go z rąk. 

Uczy to nas dziś jednego. 

Brak higieny to jest błąd!   

                     Szymon Dębski, kl. VIc 

       Pomagajmy 

Nastała pora koronawirusa . 

Widzę, że niektórych z nas 

Wcale to nie rusza! 

Starsi ludzie z domów wciąż wychodzą 

I tym samym, sami sobie szkodzą. 

 

Zostańcie w domach! Nie chodźcie po sklepach 

Nie wydziwiajcie! 

Ze swymi bliskimi stracony czas nadrabiajcie 

Zakupy, w tym zagrożeniu - nie gratka. 

Lecz zrobi je dla was uczynna sąsiadka.  

Dajmy sobie pomóc! Sami pomagajmy! 

Koronawirusowi się nie dajmy!!!! 

                          Wiktor Kozłowski, kl. Vj 

         Koronawirus 

Nowa pandemia się rozpoczęła 

i wnet cały nasz świat ogarnęła. 

Chociaż rząd zabronił wychodzić na ulicę, 

żeby każdy mógł zachować swoje życie,  

to jednak garstka ludzi jest taka, 

w składzie ma niejednego Polaka, 

co chętnie na dwór wychodzi, 

sobie i innym tym samym szkodzi. 

Więc pamiętajcie, moi mili, 

abyście swoich domów pod byle pozorem nie opuścili 

Koniecznie pamiętajcie o myciu rąk także, 

to dla Waszego dobra wszakże. 

Babć i dziadków nie odwiedzajcie, 

tylko przez telefon z nimi rozmawiajcie. 

Więc do zaleceń ministra się stosujmy, 

sobie i innym życia nie psujmy. 

                  Weronika Pliszewska, kl. VIIIc 

Wiersz I 

Wirus szaleje po naszej planecie, 

to nie żarty!! Rozumiecie?! 

Cały świat na kwarantannie! 

Zostań w domu, razem fajniej! 

Wiersz II 

Od wirusa bądź sprytniejszy, 

by zakażeń wzrost był mniejszy, 

szkołę urządź dziś w salonie, 

a spaceruj po balkonie.  

Wiersz III 

Szkoły, parki i boiska 

to wirusa dziś siedliska, 

lecz nauka i zabawa 

to jest bardzo ważna sprawa. 

Rób te wszystkie rzeczy w domu, 

nie szkodząc nikomu. 

            Kacper Skrodzki, klasa IIIf 
Wiersz o koronawirusie 

Koronawirus to taki przymus,  

że w domu siedzimy 

choć tego nie lubimy.  

Słoneczko świeci, 

a na dworze chcą bawić się dzieci.  

Szkoła nas woła, a my siedzimy  

i w domu się uczymy.  

Tęsknota wielka - 

przyjaciół spotkać chce każda panienka.  

Tęsknimy, choć niedługo się zobaczymy. 

Gdy koronawirus ugaśnie 

z radości w niepamięć pójdą stare waśnie.  

Laura Bzura, kl. VId 

 

          Koronawirus 

Koronawirus to nic dobrego, 

zniszczyć może ci zdrowie, drogi kolego. 

Ale nie zrobi krzywdy nikomu, 

gdy się zostanie i czas spędzi w domu. 

Dbając o zdrowie swoje i bliskich, 

myj często ręce i baw się z dala od wszystkich 

Wreszcie nadejdzie ten wielki dzień 

i wstrętny wirus zniknie jak zły sen. 

Oliwia Kurpiewska, kl. VIc 
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 Precz wirusie 

Gdzie jest mój ping pong? 

Gdzie kumple ze szkoły?  

Gdzie zapach łąk kwietnia? 

Na basen toboły? 

 

Wszystko zabrałeś. 

Mnie w domu zamknąłeś, 

Lecz właśnie przegrałeś, 

Powoli runąłeś. 

 

My przeczekamy.            

Dziś ręce myjemy. 

Netem gadamy. 

W maseczkach idziemy. 

 

I za chwil kilka 

Z tą naszą mądrością 

Będziemy razem. 

Ty będziesz przeszłością. 

              Bruno Wiśniowski, kl. Vl 

Nadszedł czas niezwykle trudny, 

każdy stał się wnet marudny. 

Chcę do kina, do kawiarni! 

Na zakupy, do lodziarni! 

Chcę sukienkę, buty, tusz, 

Do policzków modny róż! 

Ja motorem chcę pomykać,  

Zimną colę w barze łykać! 

Stop, wystarczy, koniec bredni! 

Czas to nie jest odpowiedni! 

Zostań w domu i nie szalej, 

wirus już nie pójdzie dalej. 

Kup jedzonko, nic innego. 

Nie narażaj zdrowia swego. 

Myj też ręce, twarz zakrywaj,  

Kiedy poza domem bywasz! 

Bo higiena to rzecz święta, 

gdy się wirus przypałęta. 

Każdy palec, kciuk i dłoń, 

musi poczuć wody toń! 

Użyj płynu z alkoholem, 

wygrasz walkę z tym patolem! 

Gdy po świecie wirus hula, 

 nikt nikogo nie przytula, 

nie podaje ręki też, 

Ty z nich również przykład bierz. 

Będzie dobrze, nie panikuj, 

życie swoje zmodyfikuj! 

                   Maciej Jankowski, kl. Vj Czekam wiosny 

Gdy zima odchodzi, 

choć jeszcze jej nie było. 

Gdy długa, smutna jesień, 

pół roku trzymała nas w domach. 
 

Czekam wiosny 

z ciepłym  wiatrem, słońcem i zielenią, 

z wróblami krzyczącymi 

w krzewie żółtej forsycji. 

 

Gdy zaraza zatrzymała świat 

w pół kroku, 

rzucając cień strachu na ulice naszych miast, 

trzymając nas w domach... 

 

Czekam wiosny, 

z grą w piłkę na zielonej trawie, 

hulajnogą z kolegami na podwórku, 

z wolnością... 

Jan Kochanowski, kl.VIc 

Koronawirus 

Koronawirus to jakiś świrus,  

My się nie damy,  

Tę wojnę wygramy. 

 

Czy chcesz czy nie,  

Zniszczymy cię,  

Zostajemy w domu, 

Rąk nie podamy nikomu.  

 

Za kilka chwil,  

Zaśpiewa nam gil,  

Zakwitną kwiaty,  

Ty znikniesz kolczaty! 

Karina Prosińska, kl. VIIa 

W  s m u t n y m  n a s t r o j u  
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rys. Sara Nikonowicz, kl. IIg 

         Koronawirus  

Koronawirus straszy mnie, 

zostać w domu ciągle chcę. 

 

Nigdzie nie wychodzić stąd, 

żeby ciągle nie myć rąk. 

 

Odrabiać lekcji nie chce mi się,  

leżeć na łóżku ciągle chcę.    

 

Oglądać TV, grać na kompie, 

teraz tylko to mnie ciągnie. 

 

Niestety pracy domowej w bród, 

wszystko odrobić to będzie cud. 

 

Uczeń zmęczony, pada z nóg, 

wyszedłby z domu, gdyby mógł. 

 

Koronawirusie, idź już stąd, 

bo ja mam dość już mycia rąk! 

             Bartosz Chełstowski, kl. VIh 

 Koronawirus 

Przez ciebie koronawirusie 

W domu siedzieć muszę 

Na dworze wiosna panuje 

A ja kwiatki tylko maluję 

Choć dostałam super hulajnogę 

Na podwórko wyjść nie mogę 

Przez ciebie koronawirusie 

Rączki ciągle myć dokładnie muszę 

Na twarzy mamy widzę trwogę 

Już bym chciała dać z domu nogę 

Gdzie te zabawy, dzieci i plac wesoły 

Och, jak bym chciała iść już do szkoły 

                       Liwia Jankowska, kl. Ia 

        Kwarantanna 

Choć siedzimy teraz w domu  

to nie szkodzi to nikomu. 

Wszystkie lekcje odrabiamy  

choć czasami dosyć mamy. 

A do tego dodać trzeba: 

Bardzo ważna jest higiena! 

Wszystkich zasad przestrzegamy-  

wkrótce wszyscy się spotkamy! 

                Mikołaj Miklikowski, kl. VId 

               Zostań w domu 

Gdy koronawirus jest na świecie, 

co będę robiła? - chyba wiecie. 

Mazaki, kredki idą w ruch, 

zostań w domu, będziesz zuch. 

Korona z głowy mi nie spadnie, 

gdy umyję ręce ładnie. 

Bo higiena ważna sprawa, 

tak mówiła babcia Mirosława. 

Kwarantanna nie czas zły, 

lecz gdy odrabiam lekcje, płyną łzy. 

Kolegów, koleżanek ciągle brak, 

to daje się mocno w znak. 

Tęskno do starych czasów, 

do tych śmiechów i wygibasów. 

Lecz niedługo się spotkamy, 

Bo koronawirusa pokonamy. 

                        Natalia Trzcinka, kl. If 

 

           Koronawirus 

Koronawirus na świecie zapanował, 

Dlatego każdy uczeń w domu się schował. 

Na dwór wychodzić już nie możemy, 

Nowych lekcji na Librusie wciąż pilnujemy. 

                                         Jakub Górny, kl. Vl 

         Zostań w domu 

Ważne są dla nas wszystkich te słowa 

ZOSTAŃ W DOMU – to ważne przesłanie. 

Bo kiedy każdy w domu się schowa 

Wirus pokonany zostanie. 

                                          Jakub Górny, kl. Vl 
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  Koronawirus 

Mimo że go nie widzimy, bardzo się boimy,  

Ręce wciąż myjemy, daleko stajemy. 

Wszyscy grymasimy, lecz nadziei nie tracimy, 

Wiadomości wciąż  słuchamy, o higienę swoją dbamy. 

Czy to stary, czy to młody, nie zapomni użyć wody,  

Wirus nie zaatakuje, gdy każdy każdego pilnuje.  

Rękawiczki, maski i kombinezony, to dzisiejszy design mody,  

One chronią ciebie, mnie, byś mógł przeżyć zdrowo dzień.  

Więc Polaku stary, młody bądź ostrożny, nie trać głowy, 

Życie jedno tylko mamy, więc je wszyscy doceniamy.  

Chociaż  kochamy, dziś się nie przytulamy,  

Choć się lubimy, od całusów też stronimy. 

Rąk nie podajemy, pomachać tylko możemy, 

Gdy kaszlemy czy kichamy, to się szybko odwracamy. 

Zgromadzeń unikamy, zdrowo też się odżywiamy, 

W domu czas spędzamy i się nie dąsamy. 

Solidarność to jest siła,  by pokonać  korona - bakcyla! 

                                                         Roksana Dudzińska, kl. VIc 

                        *** 

Taki malutki, a narobił tyle zamętu 

Wszystkich do domów pozapędzał. 

Maseczki, rękawiczki zakładać każe. 

Grozi: gdy tego nie zrobisz to Cię zarażę. 

Panoszy się na całym świecie, 

Nie daje oddychać ani dorosłym, ani dzieciom. 

Nie ma gdzie uciec przed tym draniem. 

Nikt nie zna lekarstwa 

By się przed nim obronić. 

Tysiące uczonych głowi się nad tym 

Jak pomóc już zarażonym? 

Jak ulżyć ich cierpieniom? 

Cieszy się każdy wyleczony. 

Martwi ten, kto nie dał rady. 

I choć już wszyscy mają 

Dosyć życia na kwarantannie 

To nie ulegniemy. 

Nie damy się pokonać 

Temu w koronie. 

Jeśli świat zjednoczy się cały 

To jestem pewna: wkrótce te wojnę wygramy. 

Julia Pieńkosz, kl. IIc 

Higiena 

Często ręce myj,  

Usta i nos zakryj.  

 

Rękawiczki włóż,  

To Twój stróż. 

 

Bakterie, wirusy zabijesz, 

Dłużej pożyjesz! 

 
       Igor Prosiński, kl. IIIa 

                        *** 

Całkiem niedawno zupełnie znienacka  

Zjawiła się nowa niemiła zasadzka. 

Wirus z koroną w nazwie pisany. 

On nie jest tu przez nas mile widziany. 

 Pandemia panika okropnie się dzieje. 

Lepiej zostań w domu, zachowaj nadzieję. 

Myj ręce dokładnie, nie wychodź bez celu.  

Nie będzie Ci łatwo, tak wiem Przyjacielu. 

Lecz razem stosując te proste zasady 

Uwierzcie, na pewno nie da on nam rady. 

                                Krystian Paliński, kl. Ve  
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# Zostań w domu 

Czy jest ciepło, czy dziś pada 

 wszędzie jedna jest zasada.  

Zostań w domu, dłonie umyj! 

Wirus wnet odejdzie sobie. 

 Ten kto często ręce myje,  

przed pandemią się ukryje.  

W witaminach moc i siła. 

Niech się każdy tego trzyma.  

Więc pożegnaj swych znajomych  

„zostań w domu” to jest pomysł! 

Wirusowi powiedz stop  

niech swój żywot skończy w lot.  

Niech opuści Włochy, Stany  

i się stanie zapomniany! 

                          Lena Domitrz, kl. IIIb 

          Koronawirus 

Koronawirus…  poważna sprawa,  

dla wielu ludzi to nie zabawa.  

Może zakażać, a nawet zabijać,  

więc trzeba go czasem ukradkiem omijać . 

Zostańcie w domach i uważajcie, 

 i jak najlepiej o higienę dbajcie. 

                      Wiktoria Olejnik, kl. IIId  

 

 

Zostań w domu 

Kwarantanna to czas trudny, 

Bywa często bardzo nudny. 

Przed wirusem trzeba się chować, 

Żeby przypadkiem nie zachorować. 

I choć słońce czasem kusi, 

Zostać w domu każdy musi. 

Więc posłuchaj kilku rad, 

By weselszy stał się świat: 

Zamiast jechać dzisiaj w las, 

Na balkonie spędzaj czas. 

Zamiast wsiadać na swój rower, 

Wyjmij lepiej gry planszowe. 

Przecież skończy to się w końcu 

I spotkamy się na słońcu. 

A ty czasem, mój kolego, 

Zostań w domu dla zdrowia swego. 

                                       Maja Ejsmont, kl. IVa 

 

 

Koronawirus 

Czy przyfrunęło 

Czy przypłynęło 

Tego nie wiemy, 

ale cały świat ogarnęło. 

Jest to wirus nieznany, 

ale już ukoronowany. 

Jest bardzo przebiegły i chytry. 

Atakuje z ukrycia, 

gdyż ma ludzi do zdobycia. 

Boją się młodzi i starzy, 

każdy czeka co się dalej wydarzy. 

Ciężko jest tak długo siedzieć w domu, 

lecz nie skarżę się nikomu. 

A gdy już maturę skończę, 

do lekarzy się dołączę. 

I pracował będę szczerze, 

dowiem się, z czego koronawirus się bierze. 

Oliwier Jasionek, kl. Vf 
 

 

 

 

Zasady koronawirusa  

Ręce myj,  

zdrowo żyj. 

Nie choruj! 

Ręce porządnie szoruj. 

Zostań w domu, 

nie pokazuj się nikomu. 

Gdy masz gorączkę, kaszel lub duszności, 

udaj się do lekarza w najbliższej miejscowości, 

bo koronawirus to poważna choroba, 

zostań w domu! Niech zdrowia nie będzie ci szkoda. 

  Maja Domalewska, kl. VIIc 

 Koronawirus 

Koronawirus, korona wirus 

co za wstrętny świrus. 

Przez którego wszyscy siedzą w domu, 

by nie złapać ani przekazać go nikomu. 

W wiadomościach tylko słychać, 

że w miejscach publicznych najlepiej nie przebywać. 

I żeby o dokładnym myciu rąk pamiętać, 

co pomoże wszystkie zarazki pozabijać. 

Apeluję do Was - przestrzegajcie tych zasad, 

to szybciej w szkole się spotkamy!                      

  Maksymilian Pietraszewski, kl. VIc  
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WIOSNA 

Przyszła wiosna, już ją widać! 

W górze słychać ptaków śpiew. 

Trochę taki jakby cichy, 

ale ważne, że już jest! 

Klucze ptaków zdobią niebo. 

Pewnie lecą do swych gniazd. 

Jeszcze kilka dni czekania  

i radości przyjdzie czas. 

Świat zielenią się zaleje. 

Słońce znów ogrzeje nas, 

bo ta wiosna, ta kochana, 

to jest w roku super czas! 

Szymon Dębski, kl. VIc 

 
*** 

Koronawirus to nic dobrego 

Lepiej siedź w domu mój drogi kolego 

I tak Ci powiem w tajemnicy 

Często myj ręce, 

Bo po ulicy chodzi ten wirus 

Zaraza wstrętna 

I nie wiadomo kogo opęta 

Paweł Robert Matukin, kl. IIb 

Korona Wirus 

Słuchajcie ludzie tej opowieści 

Jest to opowieść prawdziwa. 

Żył w Chinach wirus bezdomny 

Co się Korona nazywał. 

Pewnego razu spotkał człowieka. 

Pomyślał: w nim sobie zamieszkam. 

Jak postanowił tak też i zrobił. 

W ciele człowieka się zadomowił. 

A  że smutno mu było samemu 

Z jednego zrobiło się wielu. 

Za ciasno się w jednym miejscu stało. 

Więc część wirusów na innych ludzi poprzeskakiwało 

I tak skakały wirusy małe 

 Aż cały świat opanowały. 

Nie ma lekarstwa na tego gada. 

Lekarz ręce bezradnie rozkłada. 

Próbuje z nim walczyć na różne sposoby. 

Lecz różnie mu to wychodzi. 

A wirus mały się śmieje cicho. 

Nie chcesz zarażać i być zarażony? 

Myj często ręce i nie wychodź z domu!! 

                                  Julia Pieńkosz, kl. IIc 

                     Koronawirus 

Światem wstrząsnęła wiadomość druzgocąca, 

do szkoły nie chodzę od ponad miesiąca       

Książki zamieniłam na swój komputer, 

Nauki mam tyle, że nie wytrzymuje router. 

Na spacer, do sklepu i z psem wyjść nie mogę, 

nawet w święta do kościoła zamknęli mi drogę. 

Naukowcy prężnie w laboratoriach działają, 

Na Covid-19 leku szukają. 

Wirus spustoszył już prawie pół świata, 

bez względu czy osoba biedna czy bogata. 

Należy myć ręce i nosić maseczki 

lub na nos i usta zakładać chusteczki. 

Szpitale chorymi po brzegi wypełnione, 

a nasze umysły strachem utrapione. 

Mam nadzieję, że czas ten szybko będzie za nami 

I już w wakacje spotkam się z koleżankami. 

                            Anna Rogińska, kl. VIIc 
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Wirusek - Chytrusek 

Jest taki wirusek, wirusek – Chytrusek 

Co się nazywa Koronawirusek. 

W Chinach się urodził 

I po świecie się rozchodził. 

Nikt go nie lubi, każdy go omija, 

Bo on po prostu ludzi zabija. 

Kaszel, gorączkę, duszności masz? 

Uważaj, bo w swym ciele gościnę mu dasz. 

Więc dlatego, kolego, 

Zostań w domu na całego. 

Nie wychodź do parku, kina czy nawet szkoły! 

Tylko kwarantanna nas od niego uchroni. 

Powoli, powoli... 

Cały świat go w siną dal pogoni. 

                  Kornelia Modzelewska, kl. Vf 
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Koncert Filharmonii Narodowej 

4 lutego 2020 r. odbył się koncert Filharmonii Narodowej pt. „Teatr muzyczny - 

Wolfgang Amadeusz Mozart Bastien i Bastienne”. Wystąpili w nim artyści operowi, którzy 

śpiewali takimi głosami jak: sopran, tenor i bas. Nie zabrakło także pięknego brzmienia 

fortepianu. 

Przedstawiono opowieść o dwójce zakochanych. Młoda pasterka Bastienne jest 

zazdrosna o swojego wybranka Bastiena. Dziewczyna postanowiła udać się do wróżbity 

o imieniu Colas, który nakazał jej nie okazywać uczuć Bastienowi. Gdy do czarodzieja 

przyszedł młodzieniec, to z pomocą czarów znów zakochał się w Bastienne. 

Operę „Bastien i Bastienne” napisał dwunastoletni Mozart na zamówienie wiedeńskiego 

lekarza i to właśnie w jego domu odbyło się pierwsze przedstawienie, czyli prapremiera. 

Ten koncert bardzo mi się podobał, ponieważ po raz kolejny mogłam zobaczyć 

przedstawienie operowe na żywo. 

Marta Zaczek, kl. VIh 

Jolly – pozytywny sposób życia Anglików 

Każdego dnia dociera do nas mnóstwo złych informacji. Wiadomości 

w telewizji czy  Internecie w większości są negatywne: choroby, ataki 

terrorystyczne, kradzieże czy problemy klimatyczne to tylko niektóre z nich. 

Dlatego z wielkim zaciekawieniem zabrałam się za lekturę książki Helen 

Russel Atlas szczęścia, którą dostałam jako prezent gwiazdkowy. 

Jest to bardzo interesująca książka przedstawiająca sposoby na 

znalezienie szczęścia z całego świata, m.in.: Brazylii, Grecji, Hiszpanii czy 

Japonii. Żaden kraj nie jest idealny i ma swoje wady. Jednak w każdym można znaleźć wiele 

pięknych cech, które wpływają na optymizm mieszkańców. Są one inspiracją dla mnie, jak 

w nowym roku uczynić moje życie szczęśliwym, bo jedno jest pewne – wszyscy możemy być 

szczęśliwi, a sposobów na osiągnięcie tego stanu jest całkiem sporo. 

Chciałabym przedstawić Wam, jakie podejście do szczęścia mają Anglicy. Ich 

optymistyczna postawa nazywa się „Jolly”, co w tłumaczeniu oznacza „radosny”. Anglicy 

uwielbiają wszystko, co sprawia, że czują się „jolly”: keks, spacer z psem czy jajka na miękko 

z grzankami. 

„Jolly” to typowy angielski radosny sposób bycia, który Anglicy bardzo sobie cenią. Być 

może ta postawa ma podłoże w pogodzie, która nie przysparza większych kłopotów. Prawie 

nigdy nie jest tam za gorąco, rzadko bywa za zimno, nie ma klęsk żywiołowych, wystarczy 

tylko para kaloszy. 

Mieszkańcy Anglii uważają, że nie ma sensu narzekać i próbują dostrzegać pozytywne 

strony życia. Rzadko bywają smutni przez długi czas. Mają także wrodzoną umiejętność 

cieszenia się drobiazgami, co pomaga zachować dobry humor. 

Anglicy cenią sobie radosne podejście do życia, bywa, że nie zapraszają do siebie tych, 

którzy mają inny styl życia. Panuje wśród nich przekonanie, że zamiast się nad sobą 

rozczulać, powinniśmy po prostu robić swoje. Na poprawę humoru wpływa energiczny spacer 

lub herbatka i słodycze. 

Ponuractwo w Anglii jest w złym tonie, oczywiście można się złościć, ale lepiej uporać 

się z tym szybko i znów być „jolly”. Wśród mieszkańców Anglii często można usłyszeć 

powiedzonko „uszy do góry, mogło być gorzej”. 

Myślę, że warto uczyć się od innych narodowości optymizmu, choć w Polsce także 

mamy dużo powodów do radości. Szczęście jest ulotne, a problemów nie da się uniknąć, 

jednak lepiej nie czuć długo przygnębienia, tylko szukać jak najwięcej powodów do radości. 

I tego Wam wszystkim życzę  
Aleksandra Lesiak, kl. VIh 

C h c e m y  W a m  o  t y m  o p o w i e d z i e ć  
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rys. Paulina Bigiej, kl. Vi 
 

 

 

 

Matylda 

 Ostatnio oglądałam różne filmy i natrafiłam na bardzo ciekawy film 

pt. Matylda. Opowiada on o dziewczynce, która uwielbia czytać książki. 

Rodzice od jej urodzenia się nią nie interesowali. Wszystkiego uczyła się 

sama. 

Już w wieku czterech lat potrafiła czytać, pisać, gotować oraz 

dodawać i mnożyć bardzo duże liczby. Na początku czytała tylko 

magazyny, ale po pewnym czasie postanowiła udać się do biblioteki, gdy 

jej brat był w szkole, jej ojciec w pracy, a matka na bingo. Robiła to 

codziennie. Gdy już przeczytała wszystkie książki dla dzieci, przestawiła się na te bardziej 

skomplikowane. Pewnego dnia pani bibliotekarka postanowiła założyć Matyldzie kartę 

biblioteczną. Dziewczynka stale przychodziła wymieniać na nowe książki, które już 

przeczytała. Zawsze chciała chodzić do szkoły, ale rodzice jej nie pozwalali. Niedługo później 

ojciec sprzedawał dyrektorce szkoły podstawowej auto i przy okazji zapisał Matyldę do 

szkoły. Gdy dowiedziała się o tym, skakała z radości.  

Co zdarzyło sie dalej, można się dowiedzieć, oglądając samemu ten film. Warto go 

obejrzeć, ponieważ można się z niego wiele nauczyć.  

Eliza Chrzanowska, kl. VIh 

 

 

O g l ą d a ć ,  a l e  c o ?  
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