Emilka Kurzańska
Kiedy w koło wirus hula
Ty siedź w domu nie bądź szuja
Możesz szybko się zarazić
Otoczenie cale skazić

Olga
Jest korona-wirus, zamknięta jest szkoła,
Wszyscy siedzą w domach tutaj dookoła.
I choć lekcje trwają, wylewam swe żale,
Bo mych koleżanek nie widuję wcale.
W domu siedzieć fajnie jest dzień albo dwa,
Ale nie uśmiecha mi się, gdy to tyle trwa.
Mam jednak nadzieję, że minie ten zły czas
I jeszcze zobaczę kochanych wszystkich Was.

Bartek
"Wiosenna przerwa"
Choroba szaleje a ja się nudzę
bo nie wiem kiedy do szkoły wrócę.
Zadania robimy w domu,
ale to nie przeszkadza nikomu.
Uczyć się musimy,
wtedy o niczym nie zapomnimy.
Trzeba przetrwać trudny czas,
i uśmiechać się raz po raz
I nie załamywać się ,
bo to tylko wróży źle.

Igor
Czasy ciężkie dziś nastały
wszyscy w domu siedzieć muszą
przerażony jest świat cały
choć warunki do spotkań z przyjaciółmi kuszą
Paulinka
Wiersz OKRUCH :
Przez tego Koronawirusa
siedzimy tylko w domach
i ciągle się uczymy.
Tęsknimy już za szkołą
i szkolnymi pogawędkami.

Anastazja
Wiersz:
Do szkoły nie chodzę, w domu się uczę
I zadań dużo robić muszę.
Wszystko dookoła zamiera,
Bo koronawirus doskwiera.
Maseczki nosze, ręce dezynfekuje
I wszystko w domu pucuje.
W domu siedzę, nigdzie nie jeżdżę,
Aby się czuć bezpiecznie.

Maja
Przyszedł do nas niespodzianie.
Przybysz koronowirusem zwany.
Ty wirusie niszczysz ludzi,
i panikę wszystkich budzisz.
My się ciebie nie boimy,
z kraju szybko przepędzimy.
Kwarantanna nam pomoże.
Pomóż również dobry Boże!

Lena
Taka to jest ucznia dola
Zamiast siedzieć w szkolnej ławce,
To ja siedzę na kanapie
i pochłaniam z trudem wiedzę.

Wiersz Emilki Kutermak
Nadszedł dla nas ciężki czas.
Powie to dziś każdy z nas.
Nie ma szkoły i przyjaciół
Bo wirus zły się zaczął.
W domu zostać dziś musimy,
O swe zdrowie się boimy.

