Kinga Balcerak kl. 4b
„Bądź Rozsądny”
Czas szybko ucieka,
aktywne życie czeka.
Góry, lasy, łąki, pola,
idź tam, to rozsądku wola.
W zespole lub w duecie,
można grać na flecie.
W lesie podziwiać dęby, brzozy,
nie straszne są deszcze i mrozy.
Spotkaj się na starcie,
a nie na Internetu otwarcie.
Media mają wiele plusów,
jednak więcej zagrożeń i minusów.
Gdy skupisz się na grach w świecie wirtualnym,
będziesz powtarzał klasy w życiu realnym.
Gdy bez reszty w Internecie się zatopisz,
realne życie też utopisz …!
Pamiętaj, że często w tej sieci,
można spotkać treści nie dla dzieci.
Nie pomoże nawet - pisząc wprost i wspak,
Gdy rozsądku komuś brak !

Gracjan Rytlewski kl. 6d
„Stop komputerom”
Ładny dzień się zapowiada,
przed laptopem siedzieć nie wypada,
Więc opuszczamy swoje cztery ściany
i na spacer się wybieramy.
Psa na smyczy zapinamy
i już ubierać się zaczynamy.
Dziś nad kanałem pobiegamy
i się rozruszamy.
Skoki, biegi , pajacyki
i dwa wody łyki.
Humor nawet lepszy mamy,
bo z laptopa nie korzystamy.
W domku mamie pomożemy
i obiadek szybko zjemy.
Jutro znowu do lasu pójdziemy
i świeżego powietrza zaczerpniemy.
Tam aktywnie czas spędzimy,
bo od komputerów stronimy.

Jakub Kacperski kl. 6b
„Zamiast w Internecie żyj w realnym świecie”

Cały czas nas wciąga,
cały czas otacza.
Kusi nas grami
i manipuluje różnorodnymi filmami.
Wciąż odcina nas od realnego świata,
zapominamy, że mamy siostrę, brata.
Brak nam czasu na spacery,
wolimy rozmawiać przez komputery.
Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu!
Idź na boisko
Posiedź na murku!
Pograj w piłkę na podwórku!
Komputer mała skrzyneczka,
która łączy nas ze światem,
Ale zabiera nam wolne chwile,
Które możemy spędzać z kolegą mile.
Świat staje się coraz bardziej postępowy ,
ale nie wiem czy wiecie?
Wiele niebezpieczeństw czeka na nas w Internecie!
Dbajcie o siebie, o swoje rodziny
pomagajcie ludziom,
niezależnie na to co Wam zrobili.

Adam Makowski kl. 4d

Gdy komputer daje w kość,
powiedz wreszcie: mam cie dość!
Wyjdź na spacer, idź do lasu,
by tam narobić hałasu!
Wtedy mózg się uraduje,
że już w szkole nie są dwóje,
tylko piątki same czuję!
Więc komputer wyłącz wreszcie
i idź zatańcz gdzieś na mieście.
I szczęśliwa będzie mama,
aż Ci kupi bakugana!
Zamiast siedzieć w Internecie,
zatańcz ze mną na parkiecie.
Komputer to fajna sprawa,
ale lepsza jest zabawa.
Wiosna pędzi dużym krokiem,
zostaw tablet na urlopie.
Zamiast w tablet ciągle patrzeć,
lepiej puszczać idź latawce.

Dominik Kacperski kl. 4a
„Żyj w realnym świecie”
Zamiast w Internecie
żyj w realnym świecie.
Mądrze myśl, zdrowo jedz!
Uprawiaj sport, nie siedź!
Kop w piłkę, w planszówki z rodziną graj
I często na wycieczki piesze lub rowerowe gnaj!

Milena Martini kl. 8c
Ile jeszcze przed nami dni, miesięcy oraz lat?
Możesz laptop rzucić w krzak!
A nie siedzieć w sieci z głową pełną marzeń.
Ważne, byś potrafił stworzyć swą krainę marzeń.

Filip Ziółkowski kl. 6d
Zamiast siedzieć w tym Internecie, pożyłbyś w realnym świecie.
Zamiast siedzieć w tym telefonie, poszedłbyś po Kacpra, Karola i Monię.
Zamiast oglądać tego youtuba, poczytałbyś książkę o górach
Wirtualny świat fajny jest, ale realne życie też trzeba mieć.

Adrian Kraska kl. 6f
Zamiast Internetu ,skocz do swego sklepu,
Kup coś do ćwiczenia i sięgaj po marzenia!
Biegaj na powietrzu i zdrowie łap jak możesz,
Bo siedzenie w domu nic ci nie pomoże.

Wiktor Sobczyński kl. 4b
"Zamiast w internecie trzeba również żyć w realnym świecie".
1. W tym wieku bez internetu raczej nie da się żyć, minimum czasu poświęć
na to aby później bawić się.
2. Komputer super rzecz, można świetnie bawić się, jest jednak lepszy czas
gdy ze znajomymi spędzasz czas.
3. Telefon super sprawa, znajomych słychać w szerz, lepiej jednak umówić
się i warto na podwórku grać, skakać, bawić się.
4. Telewizor każdy prawie z nas ma i bardzo miło spędza się przy nim czas,
jednak co chwila reklamy, po raz setny widzę a to odbywa się na moim
zdrowiu.

Paweł Zmuda kl. 8c
Zamiast siedzieć przed komputerem,
lepiej pojeździć rowerem.
Wyjść z psem, pobawić się z kotem,
przejść się tam i z powrotem.
Niektórzy zbyt długo są w Internecie,
zapominają o Bożym świecie.
Nie widza słońca, pięknej pogody,
uśmiechu bliskich, kwiatów, przyrody.
Zapominają co to rozmowa,
piszą i piszą i piszą od nowa.
Ze znajomymi, których nie znają,
a swoich bliskich nie dostrzegają.
A przecież warto żyć nie online,
Wyjrzeć przez okno, spojrzeć na las,
Zamknąć komputer, wyłączyć sieć
i poczuć się wolnym; WSPANIAŁA RZECZ!

Michał Szymański kl. 8a
Droga młodzieży, jeśli chcecie Internet zawsze i wszędzie znajdziecie.
Ale zamiast ciągle siedzieć w Internecie lepiej żyć w realnym świecie:
1. Zamiast gierki w komputerze, pojedź lepiej na rowerze.
2. Mimo pandemii ciocie, babcie odwiedź śmiało, choć daleko , ruszaj
żwawo.
3. Biegaj, pływaj, dużo ćwicz, aż komputer zacznie gnić.
4. Nie martw się , to tylko sprzęt, po tym zdalnym masz już wstręt.
5. Zamiast filmów na YouTube, poddaj się wewnętrznej próbie:
- najpierw matma, potem test, możesz wygrać, jeśli chcesz!
- bo od września już niedługo, nowa szkoła będzie próbą.

Maja Bartkowiak kl. 4b
Rano wstaję, zęby myję,
potem szkoła czeka zdalna!
Oczy bolą mnie, że hej
po południu bawię się.
Potem za telefon chwytam
i rozmawiam dłuższą chwilę
przyjaciółki więc wyciągam
na zabawę w chowanego
A wieczorem z moją mamą
czytam książki na dobranoc

