
       Szkoła podczas pandemii 
W trosce o nasze zdrowie od połowy marca pozostawaliśmy w domach,  

a szkoły były zamknięte. Zamiast lekcji w szkole, mieliśmy zajęcia przez  
Internet, czyli nauczanie zdalne. Przez ten czas czułam się smutna, ponieważ  
nie mogłam się spotkać z moimi koleżankami i kolegami z klasy. Myślę, że nie tylko ja tak 
się czułam, ale większość z nas. Siedzenie w domu jest nudne. Zatęskniłam za szkołą. 
Przyszedł wrzesień, a wraz z nim rozpoczął się nowy rok szkolny. Zajęcia w szkołach zostały 
wznowione, znowu jesteśmy razem. Wygląda to trochę inaczej niż poprzednio. Warto 
jednak pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. A więc przypominam 
najważniejsze zasady. 1. Na przerwach nosimy maseczki (oprócz podwórka  
szkolnego). Najlepiej mieć w zapasie drugą – maseczka lubi się zgubić.    
2. Przy wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce specjalnym płynem. Nie ma on,  
co prawda, przyjemnego zapachu, ale to tylko moment. Pomoże nam w tym pani woźna.  

3. Myjemy często dłonie mydłem, zasłaniamy usta podczas kichania i kaszlu, nie podajemy ręki na przywitanie, używamy 
własnych przyborów szkolnych. 4. I najważniejsze, nie przychodzimy chorzy do szkoły. Tak wygląda teraz nasza codzienność 
w szkole. Przestrzegajmy zasad, bo tym samym zmniejszamy ryzyko zachorowania.   Lena Piórkowska VI b 
   
  Dom na czterech kółkach 

 Dzisiaj opowiem wam o moich nietypowych wakacjach w Chorwacji. 
Decyzja o  formie wyjazdu była bardzo spontaniczna, nie samolot, ani 
samochód, lecz kamper. Każdy z nas znalazł w nim miejsce na swoje ulubione 
zajęcia – gra w planszówki, oglądanie telewizji, gry komputerowe, a także czas 
na odpoczynek na super wygodnych łóżkach z niezastąpioną klimatyzacją, bez 
której nie wyobrażam sobie dwudziestu godzin w podróży.   

        W czasie jazdy zatrzymywaliśmy się na postoje, aby podziwiać widoki. Po 
drodze zwiedziliśmy Morawy w Czechach, widzieliśmy zabytki Słowenii i część Chorwacji. Na zdjęciach uwieczniłam piękne 
wodospady Krka, stare miasto w Zadarze, wyspę Veli Rat – raj dla nurkujących. Docelowym miejscem naszej wyprawy był 
cudny Zaton, pełen basenów, restauracji, miejsc rozrywki dla dzieci. Urzekła mnie piaszczysta plaża i ciepła, ale bardzo słona 
woda Morza Adriatyckiego. Każdy dzień mojego pobytu przepełniony był licznymi atrakcjami i przygodami. Od wczesnych 
godzin rannych wszystkich turystów witało piękne słońce i głośne odgłosy cykad. Już tęsknię do tego miejsca i widoków. 
Podróż kamperem okazała się moją przygodą życia i marzę, by w przyszłym roku ją powtórzyć.        Blanka Dalecka VI c 

 
 
Plaże w Wałczu  

 Z jednej strony to dobrze, że wróciliśmy do szkoły, a z drugiej szkoda, że  
skończyły się wakacje. Lipiec i sierpień to czas odpoczynku. Ja większość wolnego  
spędziłam nad wodą. Uwielbiam nasze jeziora, gdzie razem z moimi koleżankami  
Klaudią i Amelką mogłyśmy chillować od rana do wieczora. Jednym z jezior, nad  
którym położony jest Wałcz, jest Jezioro Zamkowe. To te obok kościoła, gdzie  
karmi się kaczki. Przed torami, jak się jedzie w stronę Piły, znajduje się miejskie  

strzeżone kąpielisko. Wstęp jest bezpłatny. Plaża jest tam piaszczysta, a wokół roztacza się duży 
obszar zarośnięty trawą, gdzie wygodnie wylegiwać się na kocu w promieniach słońca. Oprócz 
tego mamy plac zabaw, plenerową siłownię, miejsce do wodowania łodzi i skuterów wodnych. 
Drugim jeziorem, nad które lubię się wybrać, to jezioro Raduń. Plaża na MOSiR-ze też jest 
bezpłatna i strzeżona. Można na niej korzystać z pomostu albo wypożyczyć rowerek wodny. W 
restauracji są dobre lody owocowe. Warto również pograć w siatkówkę na boisku lub poopalać 
się na kocyku. Wejście na plażę „Tawerna pod wieżą” jest za drobną opłatą, ale można za to 
korzystać z leżaków. Na miejscu znajduje się brodzik dla najmłodszych i małe zjeżdżalnie. W 
barze dostępne dobre przekąski.     Julia Frańczak VI b 
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        Po długiej przerwie znowu możemy kibicować naszym  

Zaplanowane na 2020 rok Mistrzostwa Europy          

w piłce nożnej zostały przez pandemię koronawirusa 

przełożone o rok, przez co nie mogliśmy oglądać piłkarskich 

zmagań. Na szczęście rozpoczęły się rozgrywki Liga 

Narodów i na nowo możemy zachwycać się pięknem 

futbolu. Za nami dwa mecze Reprezentacji Polski w piłce 

nożnej – z Holandią oraz z Bośnią i Hercegowiną. Niestety, 

przegraliśmy z Niderlandami 1:0, za to wygraliśmy mecz z 

Bośnią i Hercegowiną 2:1. Zawiodła nas taktyka, mieliśmy 

duży problem, ponieważ nie mogliśmy utrzymać się przy 

piłce, dzięki czemu nie tworzyliśmy akcji. Zdarzały się 

jednak przebłyski kunsztu piłkarskiego w grze 

podopiecznych Jerzego Brzęczka, dlatego udało nam się 

pokonać reprezentację Bośni i Hercegowiny. Niedługo, bo 

11 października będziemy mogli oglądać następne 

zmagania Polskich Orłów, tym razem z Włochami. Wierzę, 

że w meczu z Italią pokażemy, na co nas stać. Mam 

nadzieję, że wygramy. Trzymam kciuki również za 

Chorwację, która w grupie z Portugalią, Francją i Szwecją 

jeszcze nie wywalczyła zwycięstwa.         Jan Ostrowski VI b 

Od wczoraj mamy jesień  
22 września rozpoczęła się jesień. Co oznacza, że  

będziemy mogli zaobserwować zmiany w naszym otoczeniu.  
Zacznie się robić chłodniej, więc bardzo możliwe, że zwykła bluza  
może nam nie wystarczyć. Niestety, trzeba będzie zacząć chodzić  
w długich spodniach i koszulce na długi rękaw. Oprócz zamiany garderoby 

pojawią się te wszystkie choróbska – przeziębienie i grypa, katar, ból gardła, kaszel, chrypka, gorączka. Oczywiście 
jesień to też piękna pora roku, z którą można kojarzyć dobre rzeczy, m.in. wyjazdy na grzyby. Wyjście do lasu i 
pooddychanie świeżym powietrzem może bardzo dobrze wpłynąć na samopoczucie. Trzeba tylko pamiętać, aby 
uważać na kleszcze.  

*Ciekawostka na dziś - dlaczego jesienią liście opadają z drzew?  
Las w kolorach jesieni wygląda niesamowicie. Po co drzewo zmienia swoją koronę? Otóż, 

gdy drzewo przygotowuje się do okresu chłodów, głównym jego celem jest zrzucenie liści, 
aby zminimalizować funkcje życiowe i przejść w stan fizjologicznego spoczynku. To liście 
bowiem odpowiedzialne są za produkcję składników odżywczych i mineralnych oraz 
wymianę gazową. Po ciężkiej pracy w sezonie, w ten sposób roślina może udać się na 
zasłużony odpoczynek.                Jan Ostrowski VI b 

 
 
 
 
 
 
 
Szare samoloty  
 
Przelatywały właśnie nade mną,  
szarą tułaczką spełniały  
Jak gdyby z czerwcowego snu właśnie się wyrwały. 
Na przekrwionym niebie pustkę ciemną zapełniały, 
W szarej nadziei wciąż dążąc, ku sobie się miały.  
Strzał, krzyk, śmierć, trwoga, 
Samoloty szare sunąć po niebie przestały,  
Krwiste niebo wnet nikło ciemniało,  
W końcu znikło, przestało…  
Nadszedł czas duszy, czas czerwcowego żniwa,  
Lecą w moją stronę ciała siwe. 
Nikną między ludzi, nikną między siebie,  
Teraz ustają, lecą, lecz w niebie.  
Jakże okrutny spotkał ich los,  
tragiczna śmierć na niebie, 
Cóż zrobić, gdy z nich zostały tylko pióra,  
Choć ludzie nie widzą, ja widzę potwora.  
Istotę nieludzką, istotę mi znaną,  
Nemrod przemierza ulicę już krwawą. 
Istota bezduszna, istota zwyrodniała.  
Wypycha siwe zwłoki,  
Sprzeda na targu za marne pięć groszy.  
Czemuż zadumał mnie los gołębi?  
Może dlatego, że rasę ludzką przypominają,  
Gonią za pracą, sensu życia szukają, rodziny wyżywiają, 
Na marne się wykrwawiają, by później przyszedł ów wyższy 
Odebrał wszystko to, co kochają, by na końcu zabrać wędrówkę  
Jakże ciemnoszarą.  
 
Marcelina Kamińska VI c 
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