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Klasa IIIa uczy 
się w domu 



,,Na początku pandemii Covid-19 nic mi nie przeszkadzało, ale potem obleciał 
mnie strach. Nie widziałam się z przyjaciółmi, rzadko widywałam rodzinę i nie 
mogłam chodzić do szkoły. Muszę wyznać Szczerze, że chodzenie do szkoły 
jest proste, bo pani zawsze wytłumaczy, czasem podpowie, mam się też tam 

z kim bawić”.  
                         Marta 



„Nigdy nie spodziewałem się takiego 

obrotu spraw. Ta marcowa środa 
zapowiadała się najzupełniej zwyczajnie i 
nic nie wskazywało na to, że będzie ona 
ostatnim dniem mojego, spokojnego i 
zaplanowanego życia. Mogłem się 
spodziewać wielu różnych zaskakujących 
sytuacji, ale nie przypuszczałem, że w 
kraju, w którym mieszkam pojawi się 
wirus wywołujący, ciężką, niebezpieczną 
chorobę i zmusi mnie do pozostania w 
domu”. 

                               Jaś 

  



Jesteśmy 
obowiązkowi 





Tak 
odpoczywamy 





 

 

„ Każdego dnia przed spacerem odrabiam 
lekcje. Staram się robić to jak 
najszybciej, żeby mieć czas na inne 
przyjemności.  
Na początku trochę stresowałem się 
spotkaniami na Skype z całą klasą, teraz 
jest już lepiej.  W wolnym czasie czytam 
dodatkowe książki lub gazety o 
pierwszych Piastach. Lubię oglądać z 
rodzicami filmy 
 i grać z nimi w  planszówki”.      Wiktor                                                  

  



To lubimy robić. 



Nasze pomysły 



Nadal bierzemy 
udział w projekcie 

MegaMisja 







Najważniejszy 
jest pomysł 







,,Powoli przyzwyczajałem się do obecnej 
sytuacji z dużą pomocą rodziców. Każdego 
dnia rano wstaję jem śniadanie i łączę się z 
Panią i dziećmi na Skype. Pani tłumaczy nam 
zadania, a później je rozwiązuję. Czasami 
łączę się z kolegą i razem rozwiązujemy 
zadania pomagając sobie na wzajem”. 

                 Brajan 



„Tak wiele się zmieniło, każdy boi się o swoje życie          

i zdrowie, dlatego staramy się przestrzegać nałożonych 

na nas ograniczeń. Najbardziej brakuje mi spotkań z 

kolegami i wspólnie spędzanych przerw, a także spotkań 

z dalszą rodziną np. z moją ciotką Sylwią- siostrą mojej 

mamy i jej synem Bartkiem. Ale jak to mówią w 

telewizji- WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE. Mam taką 

nadzieję” 

Wiktor 


