Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie: Krótki wiersz lub rymowanka
- Jestem bezpieczny w szkole. Konkurs miał na celu propagowanie
odpowiedzialnego zachowania w szkole w czasach pandemii
koronawirusa. Powstały ładne wierszyki i rymowanki o higienie
i bezpieczeństwie.
Oto wyróżnione prace:

Cowid ty wirusie
My się ciebie nie boimy,
Bo maseczki wciąż nosimy.
Rękawiczki zakładamy
I odległość też trzymamy.
Mamy dość już zdalnej nauki.
Daj nam wrócić w szkolne ławki.
W kinie, pracy, autokarze
Już się więcej nie pokażesz.
Jeszcze chwilę pocierpimy
I szczepionkę wymyślimy,
Wtedy zdrowi już będziemy
I się ciebie pozbędziemy.
Hanna Jarmoszko kl. I a

Koronawirus straszna rzecz,
więc należy się jej strzec.
Zabezpieczać się i chronić,
jakoś się potrzeba bronić.
Sio zarazki z moich dłoni!
Zaraz mydło was przegoni!
A że zrobi to skutecznie,
będę bawić się bezpiecznie!
Maja Matys kl. I a

Gdy mam katarek, kaszel lub kicham,
To iść do szkoły nie mogę dzisiaj.
Tylko gdy zdrowa będę już
Do mojej klasy popędzę znowuż.
Ręce tu często myć przecież muszę,
Maseczkę nosić to nie katusze.

W szkole bezpiecznie ma być i basta!
Bo dzieci dużo na wsiach i w miastach.
Do szkoły chodzić chce uczyć się,
A nie chorować i nudzić się.
Maja Sawicka kl. I a

W naszej szkole mówię Wam,
bezpieczeństwo zawsze mam.
Ręce myję, maskę noszę,
no i chorób nie przynoszę.
Korytarzem ja nie biegnę,
i na schodach grzecznie idę.
Panie swoje miłe mam,
dobre rady dają nam.
Weronika Maksimczyk kl. I B

W szkole jest jak w domu, czuję się bezpiecznie,
choć straszą nas media epidemicznie.
Pan dyrektor dba o nas jak umie,
nawet przedszkolak podstawowe zasady zrozumie.
Myjmy ręce, zjadajmy owoce,
nie dopadną nas żadne złe moce.
Maksymilian Kulfan kl. I B

W naszej szkole wszyscy maski mają,
bo o bezpieczeństwo oraz zdrowie nasi nauczyciele dbają.
Być bezpiecznym to jest nowa moda,
więc nie marnuj swego zdrowia, bo to szkoda.
Szymon Dańko kl. I B

,,Wirusowi radę damy”
W naszej szkole jest wesoło,
my uczniowie mali bohaterowie
razem się trzymamy
i zasad bezpieczeństwa przestrzegamy.
Pan dyrektor nasz bohater wielki
Ustala fajne tabelki –

dbaj o czystość, ręce myj,
dezynfekuj ile sił.
Załóż maseczkę, a ominiesz bakterii gromadeczkę.
Słuchaj swojej pani, nie pożyczaj nic od Ani.
Te zasady przestrzegamy
Covidowi się nie damy!!!
Gabriela Czechowska kl. II

,,Koronawirus”
Koronawirus choć jest malutki,
Niesie ogromnie złe skutki.
Więc, żeby być zdrowym,
trzeba chronić się od stóp do głowy.
Chcesz się czuć bezpieczny?
Zachowaj dystans społeczny.
A gdy już zachorujesz,
To od ludzi się izolujesz.
Maria Potocka kl. II

Użyjcie mydła, umyjcie ręce.
Noście maseczki – zawsze i wszędzie.
Nie pożyczajcie zabaweczek,
Kredek, coli ni ciasteczek.
Trzymajcie dystans cały czas,
By nie dopadły wirusy Was!
Natalia Kopeć kl. II

Koronawirus Covidem zwany,
to gość niechciany, ale nam znany.
Namieszał i u nas i w świecie szerokim,
postawił do pionu niektóre obiboki.
Maseczki, przyłbice teraz zakłada
cała szkolna nasza gromada.
Nie jest to powód do smutku wielkiego,
bo same korzyści płyną z tego.
A jeszcze i ręce myjemy dość często,
ale w łazienkach nie jest nas gęsto.
Dystans półtorametrowy trzymamy,
i tym sposobem o wspólne bezpieczeństwo dbamy.
Jesteś wciąż groźny, wirusie niemiły,

będziemy z tobą walczyć z całej siły.
Aleksandra Kisiel kl. III a

Bezpieczeństwo w szkole to podstawa
i każdy o tym wie, bo to jest ważna sprawa.
Ręce trzeba myć i maseczkę nosić
żeby między sobą wirusów nie roznosić.
Mateusz Babiena kl. III a

Koronawirus jest tajemniczy i uparty.
To groźna choroba, nie jakieś żarty.
Buzię i nos zasłaniaj śmiało.
Odległość zachowaj, mydło daj w ruch.
Zarazki znikną i będziesz zdrów!
Julia Kochanowska kl. III a

Kiedy wirus nas dopada, pokonamy tego gada
Umyj ręce, buzię całą, włóż maseczkę doskonałą!
A gdy przyjdzie na to pora zgłoś się szybko do doktora.
Kiedy doktor coś nam powie odpowiemy mu :na zdrowie!
A gdy zdrowie się poprawi po pojedziemy do Warszawy,
A w Warszawie my ,,trzeciaki’’ pokażemy jak się zwalcza Covid taki.
Aleksandra Jelska kl.III b

Żył wirus co koronę nosił,
Wszystkich o ukłon prosił.
Lecz ludzie się bać przestali
I zasad bezpieczeństwa przestrzegali.
Nosili maseczki, odstęp trzymali
I higienę rąk trzymali.
W tłumie się nie spotykali,
Wszystkie imprezy na później poodkładali.
Paulina Woroniecka kl.III b

Wirus, wirus ,straszny wirus,
Opanował świat.
Na dobrze się zakorzenił
I wszystko w koło zmienił.
Nowe zasady w szkole wprowadził:
Często myj ręce i noś maseczkę,
Zachowaj dystans i stosuj dezynfekcję.
Tych zasad musisz się trzymać, by dobre zdrowie utrzymać.
Jakub Bakun kl. III b

