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E-lekcje oczami uczniów! 
 

Wykonał: Oliwier Sosnowski, kl. VIa 

 

 

 

 

 

 

Nadal nauka zdalna... 

2020/2021 
 

LIVE NA ŻYWO Z SIEDLINA 

PRESS 
 



 

Dla klas IV-VIII lekcje odbywają się nadal w formie zdalnej. 

Dni płyną pracowicie nad szkolną książką i zeszytem... 

Prezentujemy wiersze o zdalnym nauczaniu przygotowane przez uczniów 

naszej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co dzień o 8 zaczynamy, 

 swoje komputery i kamerki odpalamy 

 choć do szkoły nie chodzimy - 

wcale nie widzimy to bardzo za nią tęsknimy.    

Patryk Wronowski kl. IV 

 

Laptopy poszły w ruch, 

zachowaliśmy się jak zuch. 

Microsoft Teams użyjemy,  

 wiadomości swe wyślemy. 

Nauczyciele nas wspierają, 

Lekcje online z nami mają. 

I mimo ,że wirus na świecie, 

 ja uczę się w necie. 

I chodź do szkół nie chodzimy, 

 codziennie nowych rzeczy się uczymy. 

Online sprawdzian, online kartkówka, 

 to dla nas nowe słówka. 

Muszę siedzieć tutaj w domu, 

nie dostanę za to dyplomu. 

Chodź nauka wciąż jest zdalna, 

 chcemy wrócić do szkoły, bo jest fajna! 

Oskar Szewczak Pawuniak kl. IV 

Wszyscy mają dość siedzenia w domu. 

Koronawirus nie służy nikomu. 

Tęskno nam do nauczycieli , 

a rodzice już dawno przy tym zdalnym 

osiwieli. 

I choć wiedzę przed kamerkami zdobywamy, 

to i tak pusto w głowie mamy, 

ale cały czas się staramy  

I koronawirusa pokonamy. 

Kacper Sokołowski kl. VIa 

 Dzisiaj zdalne nauczanie 

Ciekawe co się stanie? 

Kamerki znów nie włączyłem 

Bo języka niemieckiego się nie nauczyłem  

Na matematyce dołączyć nie mogę 

Bo z lekcji daje "nogę" 

Mikrofon wciąż nie działa 

Bo boje się, że wpadnie "pała" 

Pani sprawdza listę obecności  

Ja nic nie słyszę, a Pani wciąż się złości  

Czekam, aż Morawiecki szkoły otworzy 

Bo w Internecie siedzę cały dzień boży. 

Oliwier Gilewski VIa 

Na zdalnym nauczaniu się uczymy, 

Na Vulcana zawsze wchodzimy. 

Uczymy się na Teamsie, 

mówimy „nie chce mi się”. 

Siedzimy przed komputerami i zajmujemy 

się lekcjami. 

Marta Witkowska kl. IV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 COVID NA OPAK  

 Covidowa akcja trwa,  

wszelkie drzwi nam zamyka.  

Nasza szkoła świeci także pustkami,  

A dzieci zamiast w ławce, to przed 

komputerami. 

Na przerwach brak jest śmiechu i krzyków,  

Również nauczycieli nie ma w pokoiku.  

Pandemia wiele radości nam zabrała,  

Ale również mądrość jakąś dała.  

Pokazała że mogą być nowe rozwiązania,  

I nie trzeba narzekać już od rana.  

Lekcję zdalną zarządzają, plus jest pewien 

…  

Dzieci więcej czasu z rodzicami spędzają.  

Wstawać można później niż za zwyczaj,  

I w piżamie na wuefie fikołki fikać. 

Marta Lubelska IV 

 

ZDALNE NAUCZANIE   

  

Dziś o ósmej zaczynamy,   

Nos z pod kołdry wychylamy,   

I chodź szkoły nie odwiedzamy,  

To zdalne lekcje przed kompem mamy.  

  

Akcesoria tablicowe,  

Zamieniamy na onlajnowe,  

Pomimo, że szkoła domowa,  

To i tak z nas będzie mądra głowa.  

  

Razem z naszą kadrą, sami się uczymy,  

I wspólnymi siłami z Covidem zwyciężymy,  

Sprzęt do lekcji czasem szwankuje:  

A to mikrofon, a to kamerka się zepsuje.  

  

Na boiskach nie biegamy,   

Butów w szatni nie zmieniamy,  

Szkoła tęskni, bo pusta stoi,  

No cóż, przynajmniej nikt w niej nie broi.  

 Marta Lubelska IV 



 

Uczeń podczas nauczania zdalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wykonał: Oskar Żukowski, kl. VIa 

 
 

KONKURS NA STRÓJ KARNAWAŁOWY 
 

Pozytywnym akcentem stał się konkurs, którego rozstrzygnięcie, jak mówiło jury, nie było łatwym 

zadaniem. Uczestnicy byli bardzo kreatywni, a każdy element był dokładnie przygotowywany. Niełatwo 

było wyłonić zwycięzcę konkursu. 

 

W kategorii klas 0-III: 

• I miejsce - Zuzanna Krzemińska (kl. II), 

• II miejsce - Filip Wiśniewski (kl. I), 

• III miejsce - Kacper Sosnowski (kl. III) 

W kategorii klas IV- VIII: 

• I miejsce - Oliwier Sosnowski (kl. VI) 

• II miejsce – Marta Lubelska (kl. IV) 

• III miejsce – Kamil Kulesza (kl. IV) 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje! 



 

DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ 
 

W roku 2021 szczególnego znaczenia nabrał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją przypadający 

23 lutego. Jego istotą jest przede wszystkim 

uświadamianie powagi zdrowia psychicznego. 

Tegoroczna wyjątkowość ma podłoże w nieustannie 

trwającej zdalnej formie nauczania, a przez to braku 

codziennego kontaktu z rówieśnikami.  

Nasza szkoła od lat podejmuje temat zdrowia 

psychicznego i szczególnie rozumie temat walki 

z depresją. W tym roku ten dzień przebiegał, jak 

większość aktywności, zupełnie inaczej niż 

w poprzednich latach. Z tego powodu na szkolnym 

fanpage’u facebookowym prowadzona była kampania, 

która, ze względu na nowoczesne narzędzia, mogła trafić 

do uczniów i rodziców.   
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