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Świętowanie 
w czasie pandemii

W sytuacji, 
w której od dwóch
miesięcy nie
uczęszczamy do
szkoły, a lekcje
prowadzone są
zdalnie, nie trudno
zapomnieć 
o nadchodzących 

majowych
świętach.
W tym roku nie
odbędzie się
uroczysta
akademia, nie
przyjdziemy do
szkoły w galowych
strojach 

i nie zobaczymy
wyeksponowanych
na korytarzach
szkolnych gazetek
nawiązujących do
kolejnych świąt.
Przypominam
wszystkim
uczniom, 

że 1 maja
obchodzimy 
Święto Pracy, 
2 maja 
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej
Polskiej,
a następnego 
dnia 
wspominamy 
229. rocznicę
uchwalenia
Konstytucji 
3 Maja.

i wywiesić biało-
czerwoną flagę
przed domem 
lub na balkonie. 
Jeśli nie posiadacie
flagi, możecie 
ją narysować 
i przykleić w oknie.
Podejmijcie
wyzwanie
#zostańwdomu,
#wywieśflagę!

Julka
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ważne
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#Nie oceniaj po pysku#

Chciałabym
wyrazić swoje
zdanie 
na temat psów
TTB* oraz
uprzedzeń 
do nich. 
Pragnę obalić
mit o psie
mordercy. 
Moja przygoda
z tą rasą
zaczęła się 
5 lat temu. 
Od tamtej pory
spotkałam  się z
wieloma
krzywdzącymi
opiniami na
temat mojego
psa. 

Przechodnie
często mnie
obrażali oraz
nazywali
mojego psa
mordercą.
Zdaję sobie
sprawę, że
niewiedza ludzi
jest
spowodowana
między innymi
przez nagonki
medialne oraz
mity. Pomijając
pojedyncze
incydenty
ataków na
ludzi,psy, dzięki
przeprowadzo-
nemu 

już kilka tysięcy
lat temu
procesowi
udomowienia,
zostały
genetycznie
"zaprogramo-
wane" na
przyjaźń z
człowiekiem.
  W każdej
plotce jest
ziarno prawdy.
Opinia, że 
bulle są psami
mordercami,
również nie jest
pozbawiona
sensu i
całkowicie
oderwana od 

rzeczywistości.
Trudno jednak
obarczać  winą
psy, które same
z siebie nie są
agresywne i nie
atakują ludzi,
gdyż tak
ukształtowała je
natura. To
właściciele
czynią z nich "
maszynki do
zabijania" i
skutecznie
psują im opinię.
Nigdy podczas
ataku nie jest
winny pies lecz
człowiek,

który źle
ukształtował
(często poprzez
przemoc i
agresje) cechy
psa. Agresja 
wynika ze
strachu i z
braku
socjalizacji.
Czworonóg nie
atakuje, bo tak
mu się podoba ,
on się broni.
Mój pies od
szczeniaka
dostaje od nas
dużo miłości w
ten sposób się 

nam
odwdzięcza. 
On nie warczy ,
on merda
ogonem :-) 
 
Apeluję do
wszystkich,
aby nie
oceniali psa
po pysku :-) 
Fakt, że
zwierzę jest
duże, nie
oznacza, 
że na kogoś się
rzuci.  

.

Dla mnie
jest wręcz
przeciwnie,
duży pies to
duże serce,
wielki
przyjaciel 
oraz
członek
rodziny <3

Roksana

* Psy TTB  to
Terierry typu
bull
* Tytuł
zaczerpniety z
kampani
Fundacja AST
* Wiadomości
zaczerpnięte z 
https://psy-
pies.com

.

https://psy-pies.com/artykul/obalamy-mit-psow-mordercow-teriery-typu-bull,1234.html
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…
Wkrótce ciepło się zrobiło,
- A-psik!
Każdy myślał: „Ależ miło” !!!
- A-psik!
Pędem wszyscy do apteki,
- A-psik!
Wykupili wszystkie leki.
- A-psik!
Teraz pozostaną w domku,
- A-psik!
Pod kocykiem dla porządku.
- A-psik!
Niechaj każdy z nas się dowie,
- A-psik!
Że najważniejsze jest nasze
zdrowie!!!
- A-psik!

Wiktoria S.

Jan Brzechwa

Ratunku- woła Kasia
-A- psik!
Przyleciała Babcia Stasia
-A- psik!
Przyniosła herbatę i ciasteczka
-A- psik!
Wypita herbata, minęła chwileczka
-A- psik!
I szczęśliwie się skończyło
-A- psik!
Bo kataru już nie było
-A- psik.
 

Zuzanna

Katarzyna ma smutną minę -
A – psik!
Że ludzie mają katar w gminie –
A – psik!
Dzwoni do wuja Kazika –
A – psik!
Prosząc o słodkie maliny ze słoika
–
A – psik!
Kiedy nastał nowy dzień –
A – psik!
Spełnił się Katarzyny sen –
A – psik!
Wszyscy mieszkańcy gminy –
A – psik!
Mają wesołe miny –
A – psik!
Jeszcze w buziach czują smak
słodkiej maliny –
A – psik!
Mówiąc zgodnie chcesz być
zdrowy -
JEDZ WITAMINY!

Wiktoria

I tak mijały dni,
a kichanie słychać było wszędzie.
To chyba mi się śni!- myślała
Katarzyna.
Tak dalej już nie będzie!
Leżąc w swej wannie,
wymyśliła kwarantannę!
W domu niech siedzi do tej pory
każdy, kto ma katar i jest chory!
Do doktora zadzwoniła
i mu wszystko wyjaśniła
- żadnych wizyt i gości,
kto chory, niech się w swoim domu
mości.
Doktor bardzo zdziwiony
przekazał radę Rejentowi.
Rejent zadzwonił do sąsiada,
mówiąc, jaka na kichanie rada.
I tak jeden drugiemu przekazywał
rady Katarzyny.
Od tej pory nikt nie kichał
i nie potrzebował terpentyny.

Wojtek

Literacki ciąg dalszy wiersza o katarze
W ramach zdalnego nauczania uczniowie wzięli udział w e-lekcji zaproponowanej przez autorki bloga
JUTROPOLSKI i z przymrużeniem oka, na podstawie wiersza Jana Brzechwy powtórzyli wiadomości 
o środkach językowych, natomiast ochotnicy dopisali dalszą część utworu o kichaniu i zarażaniu.
Przedstawiamy ich propozycje.

Katar



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 30 04/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plNiecodziennik Szkolny 2019-2020

Dziwne życie

BATTLEFRONT II

Nigdy bym się
nie
spodziewała,
 że cały świat
zwolni,
zatrzyma się,
stanie w
miejscu.
COVID-19
sparaliżował
ludzi na całym
świecie. 

Mimo to potrafi
zniszczyć, zabić
człowieka,
zatrzymać
wszystko.
Obecnie prawie
cała moja
rodzina
siedzi drugi
miesiąc w
domu. Uczymy
się zdalnie, 

Szkoły,
przedszkola,
urzędy, zakłady
pracy, przemysł
i gospodarkę.
Wróg, którego
nie widać,
któremu nie
możemy 
spojrzeć w oczy
ani wezwać na
pojedynek, jest
niewidzialny.

odrabiamy
lekcje, unikamy
miejsc
niebezpie-
cznych. Bardzo
się staram
normalnie żyć,
uczyć się, w
miarę
możliwości
chodzić na
spacery oraz
słuchać
wszystkich
aktualnych
informacji
dotyczących

wirusa w
środkach
masowego
przekazu.
Wewnątrz mojej
głowy kłębi się
czasami dużo
myśli. Staram
się być
optymistką.
Sądzę, że to
wszystko minie
i jeszcze będzie
dobrze,
i jeszcze będzie
normalnie. 

Ludzie
przestaną
chorować,
umierać, ja
wrócę z moimi
siostrami 
do szkoły, 
a moi rodzice
do pracy.
Trzeba być
optymistą 
i bardzo mocno
w to wierzyć. 

Alicja

Moją ulubioną
grą
komputerową
jest Battlefront
II, która jest
oparta na filmie
,,Gwiezdne
Wojny” i opiera
się na walce
bohaterów ze
złoczyńcami.
Jest to gra
akcji. Można w
niej online
rywalizować z
wieloma
 osobami.
Grając w nią,
można być
żołnierzem
Rebelii lub
szturmowcem
Imperium. 

Można również
sterować
głównymi
bohaterami.
W trakcie
rozgrywki
gracze mogą
kierować
pojazdami i
statkami
kosmicznymi.
Bitwy
rozgrywają się
na różnych
planetach:
Hoth, Tatooine i
księżycu
Endor. Gracz
może też
kupować
„skórki” za
zdobyte
punkty, 

które
urozmaicają
zabawę.  Jeśli
ktoś jest fanem
sagi filmów
,,Gwiezdne
Wojny”, to gra
bardzo im się
spodoba – ja ją
uwielbiam. 
Super grafika,
teksty, broń. 
To mój ulubiony
rodzaj gry.
Trzeba dużo
myśleć i mieć
refleks.
POLECAM.

Wojtek

.
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