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SZKOLNA 
GAZETKA 

SZKOŁA SPN 81 SIĘ NIE PODDAJE! 

 
 

Prowadzimy lekcje online 
X. KŁOPOTOWSKI 

Gdyby nie było lekcji online nie byłoby szkoły. 
Dla niektórych byłoby fajnie ale nie zdobywalibyśmy wiedzy. 
Szkoła jest potrzebna do życia i po to by mieć dobrą przyszłość. 
 
Ja  bardzo tęsknię za szkołą, za kolegami i koleżankami oraz 
nauczycielami, i dlatego cieszę się że przynjmniej mam możlwość 
zobaczyć wszystkich na ekranie mojego komputera. Podoba mi się też 
możliwość udostępniania informacji innym, z której korzysta nauczyciel 
ale również i uczniowie (w szczególności podczas prezentacji). 
 
Gdyby nie było koronawirusa to byłoby wesoło -  moglibyśmy się: 
spotykać, razem bawić, odwiedzać kolegów i Dziadków, podróżować. 
 
To jest szczególny czas i wymaga on byśmy inaczej się zachowywali 
niż przed kwarantanną, musimy przestrzegać nowych zasad - o tym 
przeczytacie w naszej gazetce ale i na stronie internetowej szkoły. 
Tak wygląda nasz wróg: 

 

 
 

Instrukcja i 
pomysły na 
kwarantannę. 
X.KŁOPOTOWSKI 

Podrzucam Wam kilka pomysłów na czas kwarantanny: 
• Wideo konferencje z przyjaciółmi (np., na ZOOMie); 
• Wirtualne zwiedzanie świata – 

https://www.airpano.com, 
https://artsandculture.google.com/explore  

• Odwiedziny u zwierząt - https://explore.org/livecams; 
• Uczenie się nowych umiejętności, np.: origami, 

malowanie/rysowanie, gotowanie/pieczenie; 
• Czytanie książek (ja polecam książki Davida Walliamsa 

- https://www.worldofdavidwalliams.com/ 
• WF w domu – regularne ćwiczenia z całą rodziną; 
• Posadzenie i pielęgnowanie roślin – w doniczce, na 

balkonie, w ogródku. 
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NA POPRAWĘ HUMORU 

Śmiech to zdrowie 
 

CO TO JEST 
KORONAWIRUS? 
X. KŁOPOTOWSKI 

Na Dydaktyce czytaliśmy opowiadanie 
Pani Doroty Bródki: ‘O złym Królu 
Wirusie i dobrej Kwarantannie’, ale i inni 
znani ludzie postanowili dzieciom 
wytłumaczyć ten trudny temat.  
 
Aktor Artur Barciś napisał dwa wierszyki 
– jeden dla nas dzieci, a drugi dla 
dorosłych: 

WIERSZYK	DLA	DZIECI 
Mój	maluszku,	Guciu,	Jadziu	

Wszystko	wokół	dziś	szaleje	

I	od	tego	jest	Twój	dziadzio	

By	wyjaśnić	co	się	dzieje 
Otóż	dziś	po	całym	świecie	

Nowym	Jorku,	Rzymie,	Łodzi	

Krąży	wirus,	to	już	wiecie	

Który	bardzo	ludziom	szkodzi 
Wirus	ten	to	taki	klocek	

Który	nigdzie	nie	pasuje	

A	jak	znajdzie	się	w	człowieku	

To	w	człowieku	wszystko	psuje 
Niestety,	dzisiaj	lekarze	

Nie	mają	leku	na	drania	

Dlatego	rozsądek	każe	

Być	w	domu	do	odwołania 
Bo	jeśli	ludzie	nie	będą	

Spotykać	się	w	szkole,	w	sklepie	

To	wirus	do	nich	nie	wejdzie	

I	wszystkim	nam	będzie	lepiej 
Wirus	jak	nie	ma	człowieka	

Na	którym	może	się	mnożyć	

Ginie,	lub	szybko	ucieka	

By	gdzieś	się	potem	rozłożyć 
I	o	to	chodzi	kolego	

Gdy	wszyscy	w	domach	siedzicie	

Że	to	coś	bardzo	ważnego	

Że	chodzi	o	nasze	życie 
	
	

	

	

	

X. KŁOPOTOWSKI 

Lubię się śmiać, bo wtedy wszystko 
wydaje się fajniejsze.  
Gdy jestem wesoły problemy wydają 
się łatwiejsze do pokonania. W tym 
trudmym czasie kwarantanny staram 
się śmiać i uśmiechać jak najczęściej, 
bo przecież smiech to zdrowieJ! 
 
Wszystkim polecam czytanie zabawnych 
historyjek i książek, oglądanie śmiesznych 
filmów – polecam:  

• Toy Story 
• Angry Birds 
• Fistaszki 
• Kung Fu Panda 
• Hotel Transylvania 

 
W internecie można też znależć wiele 
żartów na temat koronoawirusa i pandemii 
– postanowiłem kilka Wam pokazać. 
 

	
Minuta	śmiechu	działa	
jak	45	minut	relaksu,	a	
ponadto	przedłuża	życie	
o	10	minut.	
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WIERSZYK	DLA	SENIORÓW 
Drogi	dziadku,	babciu,	bracie	

Jeśli	jeszcze	nie	masz	w	głowie	

Żeby	plackiem	siedzieć	w	chacie	

To	posłuchaj	co	ci	powiem 
Wyjdziesz,	dotkniesz	klamki,	ławki	

Sięgniesz	po	butelkę	mleka	

Zawieziesz	wnukom	zabawki	

A	wirus	na	ciebie	czeka 
Czeka,	a	gdy	się	przyczepi	

To	już	nie	puści	bez	leku	

Bo	on	się	mnoży	najlepiej	

Gdy	człowiek	jest	w...	pewnym	wieku 
Bo	dziadek,	czy	babcia	Gocha	

Odporność	ma	jak	opłatek	

A	wirus	gdy	ich	pokocha	

To	cieszy	się	jak	wariatek 
Więc	proszę,	babciu	i	dziadku	

Nie	wychodź	jeśli	nie	musisz	

Drań	nie	dostanie	obiadku	

To	sam	się	z	głodu	udusi 
 

 
 

 
 


